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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Gilson Barbosa da Silva.

   

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

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor Gilson Barbosa da
Silva.

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

 

JUSTIFICATIVA

 

Gilson Barbosa da Silva nasceu no dia 25 de dezembro de 1955 no município de Barra do
Corda, interior do estado do Maranhão. É filho de Arnaldo Barbosa da Silva e Maria Antônia
Gomes da Silva.

Casou-se, no ano de 1985, com Benilde Rodrigues de Lima, com quem teve três filhos:
Karilene de Lima da Silva, Gilson de Lima da Silva Junior e Rhayka de Lima da Silva.

Veio para o Mato Grosso no ano de 1986, trazendo a esposa e a filha de apenas três meses
de idade, indo morar no município de Matupá, onde reside até os dias de hoje. Chegou com
o sonho de ganhar a vida no garimpo, onde trabalhou por cerca de 14 anos, nos municípios
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de Matupá, Peixoto de Azevedo e Novo Mundo.

Com o trabalho nos garimpos, conseguiu constituir uma casa, um sítio e comprar um terreno,
mas infelizmente passou por uma crise, chegando a perder uma parte dos bens que possuía.

Mudou de profissão e foi tentar a vida trabalhando com ferro-velho, sorveteria e lava-jato,
mas firmou-se mesmo como taxista, profissão que trabalhou por mais de 15 anos, até a
aposentadoria. Essa profissão lhe rendeu o apelido de “Gilson do Taxi”, pois era querido
pelos colegas e pelos clientes, trabalhando sempre com amor e cuidado.

Destarte, por todo o exposto, cremos ser o senhor Gilson Barbosa da Silva merecedor de tal
honraria, motivo pelo qual contamos com o apoio e recepção dos demais Pares com assento
nesta Casa de Leis na acolhida e aprovação da presente proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Junho de 2022

 

Max Russi
Deputado Estadual

2


