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Concede o título de cidadão mato-grossense ao
senhor LEANDRO LOBO DE SOUZA.

 

 

 

 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 o título de cidadão mato-grossense ao senhor LEANDRO LOBO DE SOUZA.

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

 

 

 

JUSTIFICATIVA

 

Filho de Nilson Lobo de Souza e Maria das Graças Gonçalves de Souza, nasceu em Barra do Piraí-RJ, no
dia 04 de fevereiro de 1978, e veio para Cuiabá-MT, no ano de 2017, desde então desenvolveu inúmeros
trabalhos de grandes relevâncias para nosso Estado, tais como: Operações Verde Brasil 1 e 2, Samaúma
{Operação Conjunta com o Exército junto aos Ribeirinhos}, Missão Combate ao COVID-19, Levantamentos
Operacionais, Cursos de Aquaviários, Operação Ribeirinho Cidadão juntamente com o Tribunal de Justiça,
dentre outros.
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Destacou-se com as visitas em todas as balsas do Estado, até mesmo as não catalogadas e registradas,
criando assim um arquivo assertivo das balsas no Estado e doando o Estudo realizado a campo e
desenvolvido em Mapas e pontos com imagens e coordenadas geográficas, o que foi doado ao Estado,
através da Marinha do Brasil.

Estudou seu Primeiro Grau na Escola Municipal Jovina Figueiredo Sales e o Segundo Grau na Escola
Estadual Roberto Coelho Pedroso ambas no Estado do Rio de Janeiro - RJ .    

 

DANDO CONTINUIDADE NA CARREIRA MILITAR:

Em 1996 – EAMES – Ingressou na Escola Militar Naval do Espirito Santo.

Em 1997 – Serviu o Brasil no Submarino Tamoio - seção de armamento;

Em 2001 – CIAA, centro instrução almirante Alexandrino (curso: cabo especialista em armamento);

Em 2002 – Fragata Defensora (primeira divisão de armamento e convés);

Em 2007 – Curso de formação de Sargento;

Em 2008 à 2013 – Centro de instrução Almirante Átila Monteiro ache: função instrutor de armamento dos
cursos operações especiais;

Em 2013 – Corveta Jaceguai;

Em 2014 – Comando da Flotilha do sexto distrito naval, função logística.

Em 2017 – Delegacia Fluvial de Cuiabá: função: supervisor da seção segurança do tráfego aquaviário;

Em 2020 – Capitania Fluvial de Mato Grosso, função: Assessor do Capitão dos Portos de Mato Grosso e
Suboficial-mor.

Em 27 de Agosto de 2021, estabeleceu União Estável com Ana Catarina de Souza Silva, cuiabana de
Tchapa e Cruz e decidiu morar em Cuiabá e ser um nato Mato Grossense, Leandro  tem uma filha de 18
anos, chamada Vitoria Lise Pereira Lobo de Souza, que mora atualmente com o pai, e passou na UFMT –
Universidade Federal de Mato Grosso para o curso de História. Homem livre e de bons costumes, sempre
busca seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual.

Tem ainda como dever essencial, o amor a família, o devotamento a Pátria e obediência a Lei. Nunca mediu
esforços para ajudar cada cidadão brasileiro, seus familiares, amigos e os mais necessitados, pois acredita
que a nossa passagem nesse plano não é apenas para adquirir bens materiais, e sim para servir uns aos
outros.

Apaixonado pelo futebol, é Fluminense roxo desde pequeno, paixão essa herdada da cidade natal.

Ressalta que não obstante ter vindo a pouco tempo para Cuiabá – MT, percorreu todos os 141 municípios,
em operações pela Marinha do Brasil, e se declarar cuiabano de Tchapa e Cruz, seus amigos sempre
brincavam e diziam que não, pois o sotaque carioca é extremamente latente, mesmo assim ele insiste.
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Posto isso, não esconde a vontade de bater no peito e dizer que é autêntico Cuiabano de Tchapa e Cruz e
Cidadão Mato Grossense.

Pelos relevantes serviços prestados à sociedade Mato-Grossense, entendemos ser o senhor LEANDRO
LOBO DE SOUZA merecedor do título de cidadão Mato-Grossense.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Junho de 2022

 

Nininho
Deputado Estadual
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