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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  JOSÉ
RODRIGUES  SANTIAGO.

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

1º - Fica concedido ao Senhor José Rodrigues Santiago, o Título de Cidadão Mato-grossense.

2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

José Rodrigues Santiago nasceu no dia 7 de março de 1959, em Colatina, Espírito Santo. Professor
substituto de matemática na Escola Estadual 29 de Novembro em Tangará da Serra – 5ª a 8ª série e 1º ao 3º
ano de Contabilidade. Funcionário do BEMAT de 1982 a 1984.

Formado em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Oeste do Brasil – CPO GDE – MS. Pastor da
primeira igreja batista de Cáceres desde 2000 cujo trabalho tem abençoado centenas de famílias através de
um programa de recuperação de lares desestruturado, pessoas dependentes do álcool e das drogas e
encaminhamento a uma vida de qualidade pelo poder restaurador do evangelho.

Fundador do Curso Ágape Vestibulares na cidade de Cáceres, voltado para pessoas de baixa renda no
período de 2003 a 2007, através de um trabalho com professores voluntários – com mais de cem aprovações
em vestibulares de todo o Mato Grosso, mudando a realidade de cada família envolvida. Depois de cinco
anos parados, o curso volta a funcionar em 2018 com os mesmos princípios de objetivos

Fundador do Colégio Batista de Cáceres em 2007, voltado para um ensino de qualidade a pessoas de menor
renda, o qual presidiu por quatro anos através de sua entidade mantenedora APAM-CBC tendo, durante sua
gestão, priorizado o benefício com famílias de menor renda.

Formado em letras e direito pela Universidade do Estado de Mato Grosso, cujos conhecimentos têm sido
colocados a serviço do bem social na cidade de Cáceres.
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Coordenador de um trabalho voluntário de visitação, através da primeira igreja batista de Cáceres, o qual
tem atingido dezenas de famílias a cada semana, levando conforto aos enfermos e apoio às famílias.

Coordenador de uma iniciativa de distribuição de cestas de alimento a dezenas de famílias, a cada mês,
através da mesma igreja.

Presidente da Ordem dos Pastores Batistas do estado de Mato Grosso por quatro anos.

Membro do Conselho da Convenção Batista de Mato Grosso há mais de vinte anos, da qual é o seu atual 1º
vice-presidente, instituição que tem abençoado todo estado.

Destarte, por todas as razões apresentadas, por todos os relevantes serviços prestados a sociedade
mato-grossense, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-Grossense ao Senhor José Rodrigues
Santiago, 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 29 de Junho de 2018

 

Dr. Leonardo
Deputado Estadual
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