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C O N C E D E  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE  AO  SENHOR  SEBASTIÃO
MOURA DA SILVA - SEU FERRINHO.

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

        Art. 1º Fica concedido Título de Cidadão Mato-grossense ao senhor Sebastião Moura da Silva - Seu
Ferrinho.

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

JUSTIFICATIVA

Nascido no interior de Goiás em 26 de janeiro de 1932, Cidade Velha, também morou no interior
mineiro, Ituiutaba, antes de se mudar para Cuiabá. Filho do casal Higino e Regina Souza, é casado
com a senhora Lázara, com quem teve oito filhos, sendo quatro nascidos em Goiás e quatro em
Minas Gerais, onde trabalhou como lavrador na sua juventude.

Seu Ferrinho era lavrador quando se casou e foi morar no interior mineiro. No ano de 1971, foi
convidado por um amigo para visitar Cuiabá. Ele então decidiu vir a Cuiabá ver se a cidade era
mesmo como o amigo dizia ser.

Seu Ferrinho ficou duas semanas ajudando esse seu amigo no armazém que ele lembra tinha um
movimento enorme, onde se vendia de tudo para a população cuiabana. Passados 15 dias, avisou
ao amigo que iria ao interior mineiro, venderia tudo que pudesse e retornaria para Cuiabá com a
família. E foi o que fez, mas antes de partir pediu ao amigo que lhe arranjasse uma casa para morar
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aqui em Cuiabá. Vendeu tudo que pode em Ituiutaba e com o dinheiro arrecadado voltou para
Cuiabá trazendo a família toda.

Em Cuiabá, seu amigo havia conseguido uma casa na Rua General Mello, esquina com a Rua
Guarani, no bairro Do Poção e abriu lá seu armazém que chamou de ARMAZÉM FERRINHO, por
conta do apelido que herdou desse seu amigo, João, que tinha comércio no bairro do Porto. Esse
local até aos dias atuais é usado para comércio. Atualmente funciona no local uma distribuidora. De
lá, ele se mudou para a Rua Pimenta Bueno, nº 174, no antigo bairro Barcelos que hoje se chama
Dom Aquino, seu endereço desde o dia 23 de dezembro de 1971, portanto, quase 48 anos atrás.

Posto isto,  conto com o apoio dos Nobres Deputados para aprovação do presente Projeto de
Resolução, tendo em vista a contribuição do homenageado em prol do nosso Estado, razão pela
qual entendo ser o senhor Sebastião Moura da Silva - Seu Ferrinho, merecedor do título de cidadão
mato-grossense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
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Janaina Riva
Deputada Estadual
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