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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 LOUVOR", 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 Jorge de
Amorim Campos, o 'Jorginho', pelo belo trabalho desenvolvido como técnico do Cuiabá Esporte Clube, na
temporada 2021".

JUSTIFICATIVA
Esta propositura tem o objetivo de reconhecer e homenagear o Senhor Jorge de Amorim Campos, o "
Jorginho", pelo belo trabalho desenvolvido como técnico do Cuiabá Esporte Clube, na temporada 2021.
Jorginho nasceu na cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, no dia 17 de agosto de 1964. Ele é oriundo do
bairro carioca de Guadalupe, onde jogava futebol desde cedo. Foi revelado nas divisões de base do América
do RJ, quando em 1984 foi contratado pelo Flamengo, onde rapidamente se transformou no lateral-direito
titular do time Rubro-Negro.
Jorginho vestiu a camisa rubro-negra durante cinco anos e, nesse período, contribuiu para a conquista de
importantes títulos, como o Campeonato Carioca de 1986 e da Copa União de 1987.
Na Seleção Brasileira, Jorginho começou sua história pela Seleção Olímpica, quando atuou em 25 jogos
entre 1983 e 1988. Conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 1983, os Torneios
Pré-Olímpicos de 1984 e 1987 e a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul. Neste período, também
participou da importante conquista do Campeonato Mundial Sub-20 em 1983. Já pela Seleção principal,
Jorginho realizou 89 partidas entre 1987 e 1995, tendo participado das conquistas da Copa América de 1989
e da Copa do Mundo de 1994.
Como treinador, Jorginho tem uma carreira vitoriosa, vindo a assumir o comando da equipe do Cuiabá
Esporte Clube no dia 03 de junho de 2021. Na sua trajetória no "Dourado", Jorginho acumulou 31 jogos,
com 10 vitórias, 13 empates e oito derrotas. Um aproveitamento pouco superior a 46% dos pontos
disputados. Além disso, conseguiu a permanência na Série A, que era o principal objetivo do clube e uma
vaga na Copa Sul-americana.
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O destaque nacional do "Dourado" é motivo de orgulho não só para a capital, como para todo o estado de
Mato Grosso, e o importante serviço prestado pelo homenageado foi de extrema importância para que esse
destaque acontecesse.
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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