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Concede a Medalha Lenine Póvoas de Honra ao
Mérito  Cultural  ao  Sr.  Gilmar  Gonçalves  da
Silva, pelos relevantes trabalhos prestados ao
Estado de Mato Grosso.

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

Art. 1º Conceder a Medalha Lenine Póvoas de Honra ao Mérito Cultural ao Sr. Gilmar Gonçalves da Silva,
pelos relevantes trabalhos prestados ao Estado de Mato Grosso.

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

Gilmar Gonçalves da Silva nasceu na maternidade da Santa Casa de Cuiabá, em maio do ano de 1970.

Filho de uma mimosiana e de um livramentensse, quando criança sempre gostou de brincar de fazer
brinquedos de tiquinho de madeira.

Aos 16 anos começou a aprender a arte do entalhe com o mestre Orlando no bairro do Ipase, na cidade de
Várzea Grande.

Daí em diante foi buscando cada vez mais conhecimento a fim de desenvolver suas técnicas de escultura.

Gilmar costuma dizer que nunca precisou desse talento que adquiriu para sobreviver, mas sim para ter
prazer em viver.

A arte de esculpir é um hobby que o faz sentir-se feliz, permitindo que eternize a conexão que possui com a
natureza ao transformar um pedaço de madeira em uma lembrança.

O desafio de suas esculturas está em exteriorizar a mensagem que é parte do pedaço bruto de madeira,
como se cada peça tivesse algo único a dizer para nós.

Diante do exposto, por toda sua dedicação e contribuição à arte da escultura, parte da raízes culturais do
Estado de Mato Grosso, proponho a concessão da MEDALHA LENINE PÓVOAS DE HONRA AO MÉRITO
CULTURAL ao Sr. Jean Carlos Pinto de Arruda Oliveira, que indiscutivelmente merece receber uma honraria
de destaque deste Parlamento, e conto com o apoio dos meu nobres pares para a aprovação desta
proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Novembro de 2021

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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