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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 jogador de futebol do
Clube Atlético Mineiro, Givanildo Vieira de Sousa, o "Hulk", pelas premiações individuais conquistadas na
Série A do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, da temporada 2021.

JUSTIFICATIVA
Esta propositura tem o objetivo de reconhecer e homenagear o jogador de futebol do Clube Atlético Mineiro,
Givanildo Vieira de Sousa "Hulk", pelas premiações individuais conquistadas na Série A do Campeonato
Brasileiro e na Copa do Brasil, da temporada 2021.
Givanildo Vieira de Sousa, mais conhecido como "Hulk", nasceu em 25 de julho de 1986, em Campina
Grande na Paraíba. Cresceu no bairro de José Pinheiro, ajudando os pais - dona Maria do Socorro Sousa e
seu Giovan Sousa - na barraca de carnes nas feiras livres da cidade, tarefa que nunca gostou. Ele é pai de
três filhos: Ian, Tiago (concebidos pela ex-mulher do jogador) e Alice, que foi adotada para realizar o sonho
de Hulk de ter uma menina.
Hulk começou sua trajetória no futebol aos 12 anos, sendo o Vitória seu primeiro clube como profissional.
Deixou o rubro-negro baiano com apenas dezoito anos e fez carreira no Japão, onde atuou no Kawasaki
Frontale, no Tokyo Verdy e no Consadole Sapporo, estabelecendo uma média de gols expressiva e se
destacando.
Hulk também jogou no Porto de 2008 a 2012, sendo transferido ao Zenit São Petersburgo, da Rússia, onde
jogou de 2012 a 2016. No dia 30 de junho de 2016, Hulk acertou com o Shanghai SIPG, da China. O valor da
transferência foi avaliado entre 55 e 60 milhões de euros, o que representou um recorde no futebol asiático.
Em 29 de janeiro de 2021, Hulk acertou sua transferência com o Atlético Mineiro por duas temporadas. Fez
sua estreia em 07 de março, anotando a assistência para o gol de Diego Tardelli que fechou o placar da
goleada por 4 a 0 sobre o Uberlândia, pelo Campeonato Mineiro. Marcou pela primeira vez em 19 de março,
em cobrança de pênalti que fechou o placar da vitória por 3 a 0 sobre o Coimbra. Ao final do campeonato o
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Atlético conquistou o título estadual pela 46ª vez, a segunda consecutiva.
Na Série A do Campeonato Brasileiro, o camisa 7 do Galo Mineiro marcou 19 gols, uma média de 0,5 gols a
cada jogo. Estendendo a análise para a temporada como um todo, os números ficam ainda mais
impressionantes: foram 34 gols e 13 assistências em jogos, figurando, além da artilharia do Brasileirão, entre
os maiores marcadores da Copa Libertadores, do Campeonato Mineiro e da Copa do Brasil.
Na cerimônia de premiação do Brasileirão 2021, realizada no dia 10/12/2021, na sede da CBF, o campinense
recebeu os troféus de Craque do Brasileirão, de melhor atacante e também artilheiro do torneio. Após a
cerimônia de premiação, Hulk fez questão de exaltar o seus companheiros pelos títulos coletivos e
individuais conquistados.
Na Copa do Brasil, além do título de campeão com o Galo, Hulk ainda foi eleito o craque da competição e
artilheiro. Aliás, o atacante se torna o primeiro jogador a ser artilheiro e campeão do Brasileirão Assaí e da
Copa Intelbras do Brasil na mesma temporada (2021).
Por todo o exposto, espero contar com o apoio dos ilustres Pares para aprovação deste singelo
reconhecimento por parte desta Casa de Leis.
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