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        Com fulcro no Art. 183, inciso IX, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE PESAR", na forma:

“A  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA  DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado HERMÍNIO J BARRETO, manifesta seu mais profundo pesar pela
irreparável perda do ilustre rondonopolitano GUTEMBERG MAIA SENNA, rogando sejam estendidos à
todos os familiares, os nossos sentimentos”.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Agosto de 2013

 

Hermínio J. Barreto
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

                     A grande Rondonópolis e Mato Grosso, como um todo,  perderam um grande profissional,
GUTEMBERG MAIA SENNA, que veio a óbito aos 59 anos, tendo como agravante de sua morte
complicações de um câncer no intestino.

                     Apaixonado pelo esporte, ele, enquanto teve forças, comandou por muitos anos o departamento
financeiro da Rádio Clube de Rondonópolis.

                      Segundo o radialista Antônio Carlos Rocha, Gutemberg Senna começou a trabalhar no
departamento financeiro da emissora do ano de 1998, onde permaneceu até 2012, quando se afastou para
se dedicar à sua saúde. “Ele foi um amigo. Uma pessoa apaixonada pelo esporte. Nos times de futebol e
handebol jogava na posição de goleiro, inclusive com participação em jogos do time profissional do União
Esporte Clube”, disse Antônio Carlos.

                     Quem conheceu e conviveu com o Gutemberg, viu nele uma pessoa que gostava de levar uma
vida simples, mas com muita alegria. Um apaixonado pelo esporte e que chegou a jogar pelo União Esporte
Clube,  na década de 1970.

                     Resta-nos, agora, a esperança de que o tempo se encarregará de consolar aos familiares e
amigos.

                     Assim, estendo aos familiares, os pêsames deste Poder Legislativo Estadual, acompanhado de
nossas preces e nossos pedidos a Deus para que, com sua infinita bondade, conforte a todos da família
enlutada.
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