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      Com fundamento no artigo 185-A e seguintes do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis,
requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhada à esposa, aos filhos e
familiares, bem como à Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado de Mato Grosso
(COMADEMAT), à Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cuiabá “MOÇÃO DE PESAR”, na forma da Lei:

"A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por unanimidade de suas bancadas
representando a sua gente, mediante Requerimento do Deputado Pedro Satélite, atendendo solicitação do
Deputado Estadual Eng. Sebastião Rezende, que se encontra de Licença para Trato de Interesse Particular,
do qual exerço interinidade da função, vem apresentar MOÇÃO DE PESAR, pelo falecimento do Senhor
RUBENS SIRO DE SOUZA, Vice-presidente da COMADEMAT e Vice-presidente das Assembleias de Deus
de Cuiabá e região, atuava como Pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Subsede de Várzea
Grande.

 

.

JUSTIFICATIVA

Pastor Rubens Siro Souza, faleceu em 3 de junho de 2020, vítima da COVID – 19; nasceu em Pirajuba – MG,
em 26 de fevereiro de 1952. 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 mato-grossense 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. 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 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
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.
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Era Membro da Mesa Diretora da COMADEMAT – Convenção dos Ministros das Igrejas Assembleias de
Deus de Mato Grosso como o seu primeiro Vice-Presidente, pastoreando a Subsede da IEAD Várzea
Grande. Rubens casou-se com Thais Toledo Pereira de Souza. Deste casamento nasceram: Mayra Toledo
de Souza, Hyanna Carla Toledo Pereira de Souza, William Flávio Pereira de Toledo e Souza.

Ainda consternados, juntamos nossos sentimentos aos seus familiares e amigos e que o exemplo por ele
deixado nos fortaleça na luta pela preservação da família e dos bons costumes.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Julho de 2020

 

Pedro Satélite
Deputado Estadual
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