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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE  AO  SENHOR  EDNILSON
BARBOSA.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26, inciso
XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Fica concedido ao Senhor Ednilson Barbosa, o Título de cidadão Mato-grossense.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

EDNILSON BARBOSA, nasceu Vinhático- ES, em 10 de dezembro de 1966. Filho de Roberto Barbosa e
Irene Carvalho Pires. Têm 05 filhos: Tássia, Cássio, José Vitor, Júlia e Ana Luiza. É casado com Géssica
Bento de Souza.

Chegou em Tangará da Serra em 15 de novembro de 1975. Iniciou seu trabalho com a família que instalou
uma fábrica de móveis em Tangará. Ednilson aprendeu com seu pai Roberto a profissão de marceneiro,
fabricava portas, portais e móveis em geral.

Ednilson trabalhou por um período de dez anos na marcenaria. Foi quando ele resolveu montar o Balneário
Biquinha, localizada na estrada do Ararão. No balneário era oferecido a população lazer, lá tinha piscina,
campo de futebol socity e lanchonete. Dezenas de famílias passavam seus finais de semana neste local
tendo como lazer.

Em 2008 foi candidato a vereador pelo município de Tangará da Serra, com 420 votos, ficou como suplente.

Depois desse período começou a trabalhar na prefeitura, exerceu cargos e coordenador de oficina no
período de quase 4 anos.

Em 2014 foi um dos coordenadores de campanha do então candidato a deputado Estadual Saturnino
Masson, que foi eleito e, desde então trabalha como assessor parlamentar no gabinete do deputado
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Saturnino.

Deste modo, por todas as razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados a sociedade Mato-Grossense, proponho a concessão do Título de Cidadão
Mato-Grossense o Senhor Ednilson Barbosa, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.

Para tanto, apresento a proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Maio de 2018

 

Saturnino Masson
Deputado Estadual
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