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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE  AO  SENHOR  ARISTIDES
EMÍDIO 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 Fica concedido ao Senhor Aristides Emídio de Souza, o Título de cidadão Mato-grossense.

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

 

JUSTIFICATIVA

ARISTIDES EMÍDIO DE SOUZA, natural de Tarumirim, sudeste de Minas Gerais, casado com Alcina Souza
com quem tem cinco filhos.

Depois de anos de casados resolvem sair de sua terra natal por não terem muitas perspectivas até então. No
ano de 1965 Aristides chega a Tangará da Serra e se fixa na comunidade rural Córrego das Pedras.

Dessa forma, Aristides realizou algumas empreitadas no desflorestamento para seu irmão e outros
moradores da região, foram cerca de trinta alqueires de mata derrubada, ofício esse que tinha como
ferramenta apenas um trivial machado. Por conseguinte, consegue comprar seu primeiro pedaço de terra
com o dinheiro do fatigante trabalho.

Aristides começa a cultivar o plantio de arroz, milho e feijão, comercializavam na cidade. E aos poucos iam
tendo novas perspectivas. Entretanto, as dificuldades apareciam, um surto de malária quase o fizeram se
mudar para a cidade, como muitos moradores da região.

No início década de 70 começaram o cultivo do café. Foram aproximadamente 30 trinta anos trabalhando em
família com essa cultura. Com a renda dessa atividade foram melhorando pouco a pouco suas condições.
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Aristides reconhece que tudo o que conseguiu não foi apenas por mérito individual, e sempre traz a memória
episódios em que foi ajudado. Um em especial ele sempre faz questão de contar, um empréstimo que
recebeu de um dono de uma cerealista, hoje deputado Saturnino Masson, que depois de ele perder três
colheitas de feijão seguidas e estando sem nenhuma provisão necessitava urgentemente de sementes de
feijão. E ao conversar com Saturnino esse o forneceu tudo o que ele precisava, até hoje ele descreve o seu
espanto ao ver a confiança que Saturnino concedeu a um até então desconhecido.

Aristides e Alcina, são religiosos, nomeiam e consideram que todos os acontecimentos de suas vidas, por
mais improváveis que pareçam, não sejam mais do que a ação do resguardo Divino.    

Deste modo, por todas as razões apresentadas, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados a sociedade Mato-Grossense, proponho a concessão do Título de Cidadão
Mato-Grossense o Senhor Aristides Emídio de Souza,  que indiscutivelmente merece todas as honras e
respeito. 

Para tanto, apresento a proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Abril de 2018

 

Saturnino Masson
Deputado Estadual
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