
Moção de aplausos - ocmm93p6

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: ocmm93p6
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
14/02/2019
Moção de aplausos nº 49/2019
Protocolo nº 351/2019
 

Autor: Dep. Sebastião Rezende

Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", na forma:

 

“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO”, por seus Membros e a Requerimento
do Deputado Engº Sebastião Rezende, manifestam seus mais efusivos aplausos ao Pastor Rubens Siro de
Souza 1º Vice-Presidente da COMADEMAT – Convenção dos Ministros das Igrejas Assembleias de Deus do
Estado de Mato Grosso, Vice-Presidente da  IEAD Cuiabá e Região, extensivo a todo Corpo de Obreiros,
Membros e Congregados   pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso na divulgação de
valores éticos, morais, sociais, cristãos, na propagação do Evangelho,  pelas comemorações dos 10 Anos de
Pastorado na Igreja Assembleia de Deus Sub-Sede Várzea Grande e pela celebração de seus 67 anos de
vida.

JUSTIFICATIVA

Pastor Rubens Siro Souza nasceu em Pirajuba-MG, em 26 de fevereiro de 1952, descendente de
Bandeirantes; pois segundo o genealogista mineiro cidade Lavras do Funil, Ary Florenzano no século XVIII,
ao analisar a obra de genealogia de Amador Bueno, pela imprensa nacional do Rio de Janeiro, como
descendente de uma das mais honradas famílias da Península Ibérica (Portugal) da qual somos
remanescentes.

Ainda bem jovem deslocou-se para Mato Grosso, no ano de 1972, deixando o convívio familiar para
aventurar em um estado desconhecido, onde pretendia conhecer “in loco” as maravilhas outrora contadas
pelos historiadores e pessoas que conheciam esse lugar lendário e misterioso. O intuito mesmo seria se
possível vir definitivamente, o qual aconteceu posteriormente porque gostou muito da terra e o povo
matogrossense levando a boa notícia ao seu querido pai Pastor Sebastião Rodrigues de Souza e demais
familiares, e estes em pouco tempo (1974) deslocaram-se com suas famílias para morar nesta terra por
orientação Divina, assim como ocorreu ao patriarca Abraão, termo Bíblico Gênesis 12.

Participou do crescimento do Estado de Mato Grosso com sua empresa de Engenharia Civil “Consiro Ltda.”
Nas parceiras de várias autarquias, construindo um Estado moderno e de grande progresso o que
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atualmente é citado como celeiro do Brasil. Na construção do Grande Templo sob administração do seu pai,
no ano de 1985 a 1996 atuou na assessoria administrativa juntamente com seus na assessoria
administrativa juntamente com seus irmãos, e na mesma época foi construído outros 50 templos menores,
 mesmo com as variações da moeda e as altas inflações que afligia o País nenhum momento houve
interrupção alguma.

Atualmente é Membro da Mesa Diretora da COMADEMAT – Convenção dos Ministros das Igrejas
Assembleias de Deus de Mato Grosso como um de seus Vice-Presidentes, pastoreando a Sub-Sede da
IEAD Várzea Grande.

Rubens casou-se com Thais Toledo Pereira de Souza, oriunda de Dourados-MS, de berço evangélico e
família honrada, que futuramente vieram adquirir propriedades em Tangará da Serra-MT. Deste casamento
nasceram: Mayra Toledo de Souza, Hyanna Carla Toledo Pereira de Souza, William Flávio Pereira de Toledo
e Souza.

Rubens, acompanhando seu pai nos projetos com a mesma fé e propósitos, entendendo que a benção da
família Rodrigues de Souza estaria iniciando de forma simples e objetiva, pois seu pai com grande
capacidade de inteligência e sabedoria, ousado nos projetos e empreendimentos que ao executar na mesma
perspicácia dos seus ancestrais “Bandeirantes dos quais são remanescentes”, dando ênfase às grandes
atividades para o bem comum, principalmente aos menos favorecidos, e conquistando o povo através da
dedicação, trabalho e generosidade.

Pastor Rubens Siro de Souza 1º Vice-Presidente da COMADEMAT – Convenção dos Ministros das Igrejas
Assembleias de Deus do Estado de Mato Grosso, Vice-Presidente da IEAD Cuiabá e Região, estando há
uma década frente à Igreja Sub-Sede de Várzea Grande realizando um trabalho de excelência e expansão
do Reino de Deus naquela região.

Pelos relevantes serviços prestados à sociedade matogrossense, solicito a aprovação do Projeto de
Resolução que ora submeteremos à liberação dos Nobres Parlamentares.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Fevereiro de 2019

 

Sebastião Rezende
Deputado Estadual
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