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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao Senhor Karl Maria Binder.

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

        

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Karl Maria Binder.

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

 

JUSTIFICATIVA

O Padre Karl Maria Binder, tratado e conhecido por Padre Carlos, nasceu em 30 de maio de 1940 na
cidade alemã de Intertannowitz, hoje com o nome de Dolnidunã Jovice pertencente à República Tcheca
(Tchecoslováquia). Ainda jovem, dedicava-se ao trabalho de assistência à juventude. Foi coordenador da
Pastoral da Juventude na Forania de Pforzheim, Diocese de Freiburg (Breisgau) cidade na qual passou
a sua infância e adolescência. Sua vocação religiosa manifestou ainda na Alemanha.

Em 1961, com 21anos, veio para o Brasil onde deu continuidade a sua preparação religiosa e em 29 de
setembro de 1968 foi ordenado padre, na cidade de Pforzheim, Alemanha, pelo Bispo da Diocese de
Guiratinga - MT, Dom Camilo Faresin.

Ao retornar ao nosso País, foi trabalhar como professor e Reitor do Seminário São Domingos Sávio na
cidade de Alto Garças - MT. 

Em 1972, foi nomeado pároco da recém criada paróquia de São João Bosco de Torixoréu e, em 1975,
recebeu, também, a incumbência de administrar, paralelamente, a   paróquia de São Sebastião da
vizinha cidade de Baliza - GO. Lá, construiu a capela de Serra Verde e o Centro de Catequese.
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Durante mais de 40 anos dedicou-se à cidade de Torixoréu. Nesse período, depois de estruturar a Paróquia,
construiu uma nova Igreja, uma casa paroquial, um salão paroquial, uma casa para as religiosas, 2 capelas
na cidade e 2 capelas distritais.

Percebeu a necessidade urgente de construir um hospital, reivindicação constante da população na época e
o desejo do Bispo Dom Camilo Faresin. Com substancial ajuda financeira de parentes, amigos alemães e da
Conferência Nacional dos Bispos da Alemanha, o Hospital São Lucas foi edificado e aparelhado
adequadamente com camas hospitalares, centro cirúrgico, aparelho de RX atendendo não só o Município de
Torixoréu, mas a população de Baliza - GO, e de Ribeirãozinho - MT. Com o mesmo entusiasmo e ajuda da
Alemanha, construiu uma Marcenaria-Escola para os Jovens obterem uma iniciação profissional e uma
creche para crianças de 0 a 6 anos.

Em 1981, recebeu   o título de cidadão torixorino. Como reconhecimento a seu  trabalho, Padre Carlos
Binder,  foi agraciado pelo Papa Bento XVI com o título de Monsenhor do Vaticano, no dia 6 de setembro de
2007.

Foi transferido, no final de 2007, para Guiratinga, onde assumiu, até o ano de 2012, o cargo de
Administrador Geral Diocesano, em virtude do falecimento do bispo da Diocese daquela cidade, Dom
Sebastião Assis de Figueiredo. Também ocupou a função de Vigário Geral e Pároco da Catedral daquela
cidade. Em 2016 ele conseguiu um novo aparelho de RX já que o anterior já estava obsoleto. Foi instalado
em maio deste ano, pela Prefeitura. Aposentando-se, preferiu retornar a Torixoréu, auxiliando sempre até
hoje, as atividades religiosas da Região do Vale do Araguaia.

Por estas considerações, por todos os relevantes serviços prestados a sociedade brasileira e do Estado de
Mato Grosso, proponho a concessão do Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Karl Maria Binder, que
indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.

Para tanto, apresento o Projeto de Resolução e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Julho de 2019

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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