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Concede o Título de Cidadão Mato-grossense ao
Sr. Adalberto José de Souza.

      

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26, inciso
XXVIII da Constituição Estadual e o Art. 171, VIII do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado
de Mato Grosso resolve:

Art. 1º Fica concedido ao Sr. Adalberto José de Souza o Título de Cidadão Mato-grossense, em virtude dos
relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

JUSTIFICATIVA

Nascido em Água Clara Estado do Mato Grosso do Sul, em 21/04/1942, o jogador de futebol, mais conhecido
pelo apelido “Brejinho” que jogou em diversos clubes do futebol brasileiro como: Linense (SP), Noroeste de
Bauru (SP), Atlético (PR), Chapecoense (SC).

Em setembro de 1968 veio para Cuiabá e se tornou um dos grandes jogadores da história do futebol de Mato
Grosso, atuando pelos três grandes clubes da capital, Operário (1968), Mixto (1969/70) e Dom Bosco
(1971/74), onde conquistou quatro campeonatos.

Constituiu família (esposa Jacira e três filhos Fisher, Fabio, Flavia), em 1974 encerrou a carreira futebolística
e foi selecionado para trabalhar na antiga Sanemat (Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso)
de onde só sairia em 1997, quando se aposentou.

Hoje Adalberto “Brejinho” mora no bairro Poção e conta com saudades suas histórias vividas em Mato
Grosso.

Deste modo, pelas razões apresentadas, por seu inconfundível merecimento e por todos os serviços
prestados ao desenvolvimento de Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão
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Mato-Grossense ao Sr. Adalberto José de Souza, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.
Para tanto apresento a proposição legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua merecida aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Novembro de 2018

 

Allan Kardec
Deputado Estadual
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