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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", na forma: Conceder Moção de Aplausos
ao ator Francisco Guimarães pela atuação no Curta-metragem “O Mato Escravo”, um projeto que aborda
como tema principal o preconceito e o trabalho escravo, gravado no parque Ecológico Municipal de
Sorriso-MT.

JUSTIFICATIVA

Foi lançado no município de Sorriso, um filme curta-metragem intitulado ‘O Mato Escravo’, com atores da
cidade. Toda a gravação foi realizada no Parque Ecológico Claudino Francio, que se localiza em Sorriso-MT.

A obra tem como pano de fundo a escravidão. Os dez minutos do curta contam a história de Francisco, um
escravo fugitivo que tem em seu encalço os “homens do mato”, enviados por sua “proprietária”, uma mulher
cujo caráter verdadeiro é cheio de nuances entre o temor a Deus e a sede de vingança na busca pelo fugitivo.

A ideia nasceu após uma conversa com integrantes da Associação Ribalta Sorrisense em 2018, onde
relataram o sonho de viver uma experiência cinematográfica.

A ideia de filmar algo impactante e que tivesse uma mensagem forte para o espectador fez nascer o curta “O
Mato Escravo” que leva para o cinema um pouco do ambiente do município ao ser gravado no próprio
Parque Ecológico de Sorriso.

Parabenizamos ao intérprete Francisco Guimarães pela grandiosa atuação no curta-metragem “O Mato
Escravo”.

Em face do exposto, conclamo os nobres Parlamentares, para o acolhimento da presente propositura, com a
sua consequente aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Fevereiro de 2020
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