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Denomina "Delegacia de Polícia de Água Boa
(CISC) Delegado Dr. Jorge Luiz de Melo" a sede
da Delegacia de Polícia Civil de Água Boa
(CISC).

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Fica denominada "Delegacia de Polícia de Água Boa (CISC) Delegado Dr. Jorge Luiz de Melo" a
sede da Delegacia de Polícia Civil de Água Boa (CISC).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição objetiva homenagear, post mortem, o Delegado de Polícia Judiciária Civil, o Dr.
JORGE LUIZ DE MELO, falecido em 19 de setembro de 2020, com 66 anos de idade.
Jorge era natural de Uberaba-MG, nasceu em 26 de janeiro de 1954, de uma família humilde, resolveu
seguir carreira na área do Direito, depois de ter feito o tiro de Guerra.
Formou-se em direito em dezembro de 1981 na Universidade de Uberaba UNIUBE (antiga FIUBE).
No início do ano de 1982, com colegas de faculdade e de profissão, Edimar (in memoriam) e Pedro Marcos
Manzan, resolveu se aventurar e explorar o desconhecido, embarcando rumo ao promissor estado do Mato
Grosso, na época com muita estrada de chão, onde na cidade de Canarana MT, montaram escritório de
Advocacia.
Em setembro de 1983 retornou a Uberaba-MG para casar-se com Adelina, sua companheira fiel por 37 anos.
No mesmo ano, assumiu o cargo de Delegado de Polícia Civil na cidade de Canarana, onde permaneceu
trabalhando até o final de 1984, quando nasceu sua primeira filha, Soraia.
Atuou como delegado nas cidades de Torixoréu, Araguaiana, Primavera do Leste e Rio Branco.
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Em 1988, ano do nascimento de sua segunda filha, Sofia, foi transferido de Rio Branco para Cocalinho, e
logo depois assumia a Delegacia de Roubos e Furtos e de Menores, na cidade de Barra do Garças, onde
permaneceu até 1992, quando foi transferido para a cidade de Água Boa, respondendo também pelas
cidades de Cocalinho e Ribeirão Cascalheira, residindo em Água Boa, aposentando em 2004.
Aposentado adotou Água Boa como a sua morada, fazendo muitas verdadeiras amizades, contribuindo para
o progresso da cidade que tanto admirava e para a qual contribuiu até 19 de setembro de 2020, quando
Deus o levou.
Ele deixou a esposa Adelina e as filhas, Soraia e Sofia.
Pelos motivos acima justificados solicito aos meus Pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista
que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público. (tj)

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Dezembro de 2020

Dr. Eugênio
Deputado Estadual
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