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C O N C E D E  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE  AO  SR.  ROBERTO
ROGERIO  DOS  SANTOS.

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

 Art. 1º Conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Roberto Rogerio dos Santos.

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

 

JUSTIFICATIVA

Roberto Rogério dos Santos, natural de Santa Izabel do Oeste – PR, chegou à Rondonópolis em 1988, com
sua esposa Selma Cristina Pawlina Rogério dos Santos e sua primogênita Nathália. Com a família
aumentando, vieram Juliana e Roberto Júnior. Hoje, Roberto é avô de Lucas, João Augusto e Julia.

Sendo o caçula dos homens da família, Roberto acompanhou seu pai e irmãos desbravando Mato Grosso,
uma terra tão próspera e rica.

Chegaram a região sul, com a intensão de continuar até o norte, mais especificamente à Sinop, mas o ar
rondonopolitano fez com que a família Rogério dos Santos criasse raízes naquele local.

Assim iniciou o Gauchão materiais para construção e supermercado, empresa tocada pela família com suor
e lágrimas, mas sempre em união.

Com várias filiais em Rondonópolis, Gauchão foi uma empresa renomada. Infelizmente, afetados pela crise e
por descaminhos, o Gauchão fechou sua última filial em 2008.

Nestes 20 anos no ramo de materiais de construção, Roberto trabalhou pela população carente junto ao
Padre Lothar, nos bairros da grande vila operária. Foi presidente de Bairro, ensaiou a vida pública, apoiou
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sua esposa na sua formação e formou-se professor de língua portuguesa. Selma, hoje coordenadora da
Escola Sagrado Coração de Jesus, sempre muito dedicada a sua profissão e a sua família.

Em busca de novos caminhos, Roberto foi para a cidade de Cuiabá frequentar o curso de Investigador de
Polícia.

Após o curso de formação, Roberto retornou para Rondonópolis, onde exerce até hoje sua profissão. Já
atuou no departamento de trânsito, na delegacia da Vila Operária, na regional, onde se empenhou junto a
equipe no trabalho de conscientização contra o álcool e drogas nas escolas, estando a frente do Projeto de
Bem Com Vida e hoje atua  no departamento de homicídios da Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis.

Por estes e outros motivos, solicito o apoio dos nobres Pares para aprovação do Requerido projeto que
pleiteia o Título de Cidadão Mato-grossense a Roberto Rogério dos Santos.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Abril de 2019

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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