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CONCEDE AO SENHOR JOSÉ APARECIDO DE
S O U Z A ,  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE.

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 ao senhor JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, conhecido ZEZINHO PROMOÇÃO, nasceu na cidade de Jaupaci, pequena
cidade localizada no centro do Estado do Goiás, filho do senhor João Alves de Souza (in memorium) e dona
Valdivina Francisca de Jesus (in memorium), casado com a senhora Maria de Jesus Pereira Reis, e é pai de
Lídia Bruna Evangelista de Souza.

 ZÉ PROMOÇÃO é radialista profissional autodidata e atua como editor do Site Estação de Notícia, desde
2016 do qual é fundador, desenvolvendo, também, importante trabalho jornalístico de cunho geral na Rádio
Boa Vista – FM da cidade de Alto Boa Vista – MT, desde o ano de 2003.

Em 1979 mudou-se para Mato Grosso, radicando-se, inicialmente, no município de Barra do Garças,
dedicando-se, desse então, à comunicação. Morou, ainda, nas cidades de Guiratinga, Rondonópolis e por
fim, em Novo São Joaquim (de 1995 a 1998), onde foi um dos idealizadores e executor da instalação da
primeira rádio comunitária daquela cidade. No ano de 1999, vislumbrando um novo horizonte, resolveu
mudar-se para Alto Boa Vista, portando, dentre os seus materiais de trabalho, uma câmara filmadora Super
VHS analógica, a qual levava sobre os seus ombros, filmando toda esta nossa região do Vale do Araguaia.

Em Alto Boa Vista e região, dedica-se, também aos trabalhos em prol dos menos favorecidos, realizando
eventos com a finalidade de arrecadação de fundos financeiros para estes atendimentos, em especial, para
aqueles que necessitam de apoio na área da saúde, sendo, inclusive, um dos organizadores, a nível regional,
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do Leilão do Hospital do Câncer de Barretos, para o qual já encaminhou inúmeras pessoas carentes para
atendimentos.

Milita, também, na área esportiva, tendo realizado diversos eventos locais e regionais, com a participação de
equipes, tanto de nosso estado, como dos vizinhos Estados do Pará, do Tocantins e do Goiás, estando
programada, inclusive, para os dias 30/06/2018 e 01/07/2018 a realização da 2ª Copa da Amizade” da
cidade de Alto Boa Vista - MT, de futebol soçaite.

Foi um dos baluartes e um dos defensores das famílias moradoras na Gleba Suiá Missú e residentes no
antigo Distrito de Estrela do Araguaia, conhecido, popularmente, como Posto da Mata, onde liderou a
realização de uma grande audiência pública na sede do Posto da Mata, na data de 28 de novembro de 2012,
a qual teve a participação de autoridades estaduais, federais, indígenas e da população envolvida, tendo
sido a maior audiência pública realizada com o intuito de discutir a situação das famílias daquela gleba.
Infelizmente, as “ordens superiores” prevaleceram e moradores foram retirados de suas terras e casa,
ficando ao relento.

No início de 2013 realizou uma grande campanha de arrecadação de itens de primeira necessidade, em
especial alimentos, para o atendimento das famílias que ficaram desabrigadas, arrecadando mais de 9.000
quilogramas de alimentos.

Ainda nesta luta, em janeiro de 2014, fez uma expedição até a região da Raposa Serra do Sol em Roraima,
onde registrou a penúria em que viviam os índios que receberam aquelas terras e que perderam a referência
do apoio que lhes era dado pelos agricultores que lá trabalhavam.

Registrou a penúria e a miséria em que ficaram as inúmeras famílias que foram desalojadas de suas terras
produtivas, migrando para os centros urbanos e vivendo em situação ode extrema pobreza e miséria.
Pessoas que, após anos de trabalho, não puderam, sequer, colher a última safra plantada, a qual se perdeu
nos campos.

Em 22 de fevereiro de 2014, idealizou e liderou a realização da uma última grande audiência pública para a
discussão dos rumos a serem trilhados com referência à população desalojada da Gleba Suiá Missú, com a
participação de autoridades estaduais e federais. 

Desta grande audiência participaram líderes e pensadores de nosso país e do mundo como, por exemplo, o
jornalista Lourenço Carrasco (um dos maiores jornalistas do Brasil), o deputado Baiano Filho, o deputado
Federal por Mato Grosso Nilson Leitão e o deputado Federal Paulo Cezar Quartiero, maior produtor de grãos
do Estado de Roraima na época e, atualmente, vice-governador daquele Estado.

Pela imensa contribuição social como cidadão e com seu reconhecido espirito desportista, tem contribuído
para o desenvolvimento e crescimento do estado de Mato Grosso em especial na região do Araguaia.

Destarte, por todas estas razões apresentada, por sua reconhecida capacidade profissional e por todos os
relevantes serviços prestados, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao senhor
JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, que indiscutivelmente merece todas as honras a 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 24 de Maio de 2018

 

Baiano Filho
Deputado Estadual
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