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        Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", na forma:

"A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Dr. Eugênio, vem apresentar MOÇÃO DE APLAUSO ao Senhor Alexi Stival, o '
Cuca', pelos títulos conquistados como técnico do Clube Atlético Mineiro, na temporada 2021."

JUSTIFICATIVA

Esta propositura tem o objetivo de reconhecer e homenagear o Senhor Alexi Stival, o “Cuca”, pelos títulos
conquistados como técnico do Clube Atlético Mineiro, na temporada 2021.

Cuca nasceu em 07 de junho de 1963, na cidade de Curitiba no Paraná. Ele é casado com Rejane Stival,
desde 1985. O casal tem duas filhas: Mayara e Natasha.

Cuca é um dos treinadores mais conhecidos do futebol brasileiro por seus trabalhos e por seu carisma. A
carreira no futebol começou como jogador no Santa Cruz, do Rio Grande do Sul, em 1984. O auge do
ex-atacante aconteceu no Grêmio, em 1987. Pelo clube gaúcho, ficou marcado por anotar gols em
momentos decisivos dos campeonatos.

Com passagens por Palmeiras, Internacional e Santos, "Cuca" resolveu se aposentar do futebol em 1996 no
Coritiba, rival de seu clube do coração, o Athlético Paranaense.

A trajetória de "Cuca" como técnico de futebol teve início em 1998, no Uberlândia. Mas a notoriedade como
treinador somente veio durante o Campeonato Brasileiro de 2003, quando aceitou o convite para treinar o
Goiás, que havia terminado o 1º turno na última posição. Em uma recuperação impressionante, o time do
Goiás acabou a competição na nona colocação, classificando-se para a Copa Sul-Americana do ano
seguinte.

Cuca também teve passagem por São Paulo (2004 e 2019), Grêmio (2004), Flamengo (2005 e 2009),
Coritiba (2005), São Caetano (2005), Botafogo (2006-2008), Santos (2008, 2018 e 2020-2021), Fluminense
(2009-2010), Cruzeiro (2010-2011), Atlético Mineiro (2011-2013 e 2021), Shandong Lunengno (2014-2015) e
Palmeiras (2016 e 2017).
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Na sua primeira passagem pelo Galo, "Cuca" teve a conquista mais importante da carreira. Venceu a
Libertadores de 2013, com Ronaldinho Gaúcho e companhia. Em 2020 foi anunciado pelo Santos e com
muito trabalho, o profissional chegou à final da Libertadores na mesma temporada, mas acabou sendo
derrotado na final pelo rival Palmeiras.

Em março de 2021, o treinador foi anunciado como novo comandante do Atlético-MG e assinou por duas
temporadas, fazendo seu retorno ao clube sete anos após encerrar a primeira passagem. Dois meses após
reassumir o comando do clube, Cuca chegou à final do Campeonato Mineiro e sagrou-se campeão estadual,
o primeiro título do treinador após o retorno ao clube.

Cuca ainda levou o Galo até a semifinal da Copa Libertadores e comandou a equipe nas conquistas do
Campeonato Brasileiro, após 50 anos e da Copa do Brasil, pela 2ª vez.

Por todo o exposto, espero contar com o apoio dos ilustres Pares para aprovação deste singelo
reconhecimento por parte desta Casa de Leis.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Janeiro de 2022

 

Dr. Eugênio
Deputado Estadual
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