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CONCEDE AO SENHOR ANTONIO CASSIANO
D E  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 ANTONIO CASSIANO DE SOUZA, o Título de Cidadão Mato-Grossense.

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

JUSTIFICATIVA

Antonio Cassiano de Souza é advogado em Cuiabá - MT, nascido no município de Umuarama, estado do
Paraná, em 17 de junho de 1977. Filho do Senhor Natalino Cassiano de Souza (in memória) e Dona Maria
Chaves de Souza. É solteiro e é pai do Antonio Cassiano de Souza Filho, nascido em 14 de maio de 2007,
com quem reside em Cuiabá.

Paranaense de nascimento, viveu dos 3 anos até os 16 anos de idade, do outro lado da Ilha Grande, no
município de Itaquiraí – MS, que faz divisa com o Paraná, onde iniciou seus estudos, sempre em escola
pública e começou a trabalhar aos 12 anos de idade incompletos.

Em Itaquiraí, começou a trabalhar em 1989, como entregador de compras no Supermercado Marcon, através
de um programa do Governo Federal, de inserção de menores em situação de risco, no mercado de trabalho,
e não parou mais. Naquele município, conciliando os estudos com o trabalho, trabalhou ainda nos
Supermercados Faccioni e Supermercado Jonas, até 1994, quando resolveu buscar melhores condições de
vida no “Nortão” de Mato Grosso.

Em maio de 1994, aos 17 anos incompletos, mudou-se para Marcelândia, município da região norte do
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estado, deixando para trás, sua mãe e seus irmãos, e foi acolhido pela família de seu tio Manoel Chaves que
passou a ser sua nova família.

Em Marcelândia, terminou o ensino médio, na Escola Estadual Pedro Bianchini (1994, 1995), e trabalhou
como auxiliar administrativo na Dal Pai S.A. (junho de 1994 a maio de1996), à época, a maior empresa da
cidade, onde foi promovido a encarregado e permaneceu até 1996, quando a empresa encerrou suas
atividades na cidade. Quando estava prestes a ser transferido para a filial de Itaúba, foi convidado e passou
a trabalhar como gerente administrativo da Madeireira Três Morrinhos, onde permaneceu até 2002.

Nesse período, de quase 07 (sete) anos de empresa, participou de movimentos esportivos, contribuindo nos
eventos municipais, especialmente nos campeonatos amadores de futebol e nos eventos de motocross,
chegando a presidir em 1999, o Moto Clube de Marcelândia.

Passou a militar na política do município, participando em 1999, da fundação do Partido Popular Socialista –
PPS, partido que permaneceu até 2005. Embora nunca tenha disputado nenhum cargo eletivo, apesar de
cogitado por várias vezes, desde a eleição de 2000, quando chegou a cogitar disputar uma vaga de vereador,
participou efetivamente nas coordenações de todas as campanhas políticas de 2000 até 2010.

Em 1998/1999, realizou pelo SEBRAE, o curso de técnico em administração, com ênfase na indústria
madeireira e moveleira.

No ano de 2002, deixou temporariamente o estado de Mato Grosso, e buscando novos desafios, construiu
sua própria empresa de comércio de madeiras e materiais de construção (Madeireira Itaúba), de sociedade
com Adalberto Diamante e a saudosa Etelvina Diamante, seus ex-patrões, onde permaneceu até o final de
2004, quando retornou para um novo e grande desafio em Mato Grosso.

Em Londrina – PR, iniciou também o curso de Administração, pela UNIFIL – Centro Universitário Filadélfia.

No ano de 2004, ausentou-se de Londrina, e durante o período de campanha eleitoral, para ser coordenador
financeiro da campanha de seu então sócio, Adalberto Diamante, que concorreu e venceu as eleições de
2004, tornando-se prefeito de Marcelândia.

Com a vitória de Diamante, foi “convocado” por ele e por sua esposa, a saudosa primeira Dama “Tél”, e
retornou para Marcelândia, assumindo em primeiro de janeiro de 2005, o cargo de Secretário Municipal de
Administração e Finanças, permanecendo até fevereiro de 2007.

Neste período, acumulou por 18 (dezoito) meses, sem acúmulo de remuneração, o cargo de
Diretor-Presidente do Fundo Municipal de Previdência de Marcelândia – Previlândia, sendo premiado em
2006, como destaque de gestão previdenciária municipal do interior do País. Acumulou também, o cargo de
Secretário de Planejamento e Projetos por 03 (três) meses e de Chefe de Gabinete por 10 (dez) meses,
todos sem acúmulo de remuneração.

Em 2007, ausentou-se por 06 (seis) meses de Marcelândia, atuando como Secretário de Administração de
Peixoto de Azevedo e como Consultor nas prefeituras e Câmaras Municipais da região, através da empresa
AG Consultoria e Associados de Sorriso – MT.

Em agosto de 2007 retornou para a administração municipal de Marcelândia, desta vez na função de
Secretário de Governo, cargo que ocupou até janeiro de 2010, com intervalo em 2009.

Foi coordenador geral da campanha municipal de 2008, que levou a reeleição de Diamante como prefeito de
Marcelândia para a gestão 2009/2012.

Nos 6 anos de serviço público municipal, recebeu vários prêmios, tais como servidor público destaque por 02
vezes, secretário mais atuante por vários anos, personalidade pública destaque por vários anos, e o
destaque institucional da Previlândia, como exemplo de gestão previdenciária própria.

Em 2007, atuou como voluntário na criação e instalação da Associação dos Beneficiários da Rodovia
MT-320, que iniciou a pavimentação da rodovia que liga a sede do município até a Rodovia BR-163.
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Em 2010 foi convidado pelo recém-eleito deputado estadual Baiano Filho,  mudou-se para Cuiabá,
assumindo em 01 de fevereiro de 2011, o cargo de assessor parlamentar no gabinete do deputado
recém-empossado.

No cargo de assessor parlamentar, ajudou a equipe a realizar o grande trabalho de Baiano Filho como
parlamentar estadual, especialmente no interior do estado, onde fincou sua marca de trabalho, que jamais
será esquecida.

No período (2011 a 2015), cursou e formou-se Bacharel em Direito pela Universidade de Cuiabá – UNIC,
onde foi eleito líder da turma, colando grau em 19 de janeiro de 2016, sendo escolhido como Orador da
Cerimônia. Aprovado no Exame da OAB durante a graduação, foi investido na profissão de advogado,
recebendo a Carteira da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), em março de 2016.

Optou por seguir a carreira jurídica e passou a atuar como Assessor Jurídico no gabinete do deputado
Baiano Filho, representando e defendendo os interesses do mesmo com base nas leis vigentes do país e
paralelamente, iniciou suas atividades de advocacia privada, montando o seu próprio escritório em 2017,
atuando com ética e senso de responsabilidade social e senso de justiça. Isto porque, enquanto existir vida
em sociedade, existirá a necessidade de aplicar normas e leis para garantir a ordem e segurança.

Em 2018 concluiu a especialização (Pós-Graduação Lato Sensu) em Direito Processual Civil pela Faculdade
Damásio de Jesus.

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 Dr. Antonio
Cassiano 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 12 de Dezembro de 2018

 

Baiano Filho
Deputado Estadual
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