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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 seguinte forma:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado DELEGADO CLAUDINEI, vem manifestar o reconhecimento público ao 2º
SARGENTO, GEBERSON GUSTAVO SANTANA BARROS, pela sua contribuição à sociedade
Mato-Grossense.

JUSTIFICATIVA

O 2º Sargento Geberson Gustavo Santana Barros, nasceu em 30/09/1.973, incorporado ao Exército
Brasileiro em 03/02/1.992, casado com a senhora Maria Elenice Freitas Barros, pai de um menino, Luiz
Gustavo, é conhecido no Estado de Mato Grosso por realizar vários projetos sociais. 

No ano de 1.993, deu início ao Projeto Robô Ebtron, onde, vestido de robô, realizava visitas em colégios,
hospitais, Policia Militar e Corpo de Bombeiros, para levar alegria as famílias e a quem necessitava.

Em 2006/2007, participou da Missão de Paz no Haiti, MINUSTHA, onde também apresentou este projeto
para a comunidade Haitiana, que mesmo trabalhando diante de todos os problemas sociais no local,
conseguia levar alegria a crianças e adultos.   

Após retornar da missão, em junho de 2.007, continuou realizando projetos sociais nos municípios de Cuiabá
e Várzea Grande e, com o projeto Robô Ebtron, ampliou suas participações em eventos e em comunidades
carentes. Sendo este projeto hoje um sucesso em meio a comunidade e, principalmente entre as crianças. 

Além disso, há cerca de cinco anos realiza mais três projetos sociais relacionadas a ritmos cuiabanos, como
o Projeto Agita Mulherada, no bairro Jardim Colorado, Quem Dança o Corpo Balança, no bairro Ribeirão da
Ponte, o projeto Duque Dance, no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá e, o projeto Manhã e Tarde Dançante,
em três escolas Municipais do município de Várzea Grande. 

Hoje, todos esses projetos atendem cerca de 250 pessoas, dentre homens mulheres e crianças.

Portanto, diante do clamor da comunidade, no sentido de homenagear o 2º Sargento Geberson Gustavo
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Santana Barros, pela dedicação dada aos munícipes, cultivando princípios éticos e atuando com amor ao
próximo, buscamos apoio para aprovação desta moção que ora submeteremos à liberação dos Nobres
Parlamentares.

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Julho de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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