
Projeto de resolução - i1q9wjhw

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: i1q9wjhw
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
06/10/2021
Projeto de resolução nº 232/2021
Protocolo nº 10629/2021
Processo nº 1438/2021
 

Autor: Dep. Thiago Silva

Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense
ao senhor Volnei Luiz Weber.

A ASSEMBLÉIA 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 Volnei Luiz Weber.

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

JUSTIFICATIVA

O senhor Pe. Volnei Luiz weber, nasceu no dia 20/11/1969 na cidade de Fraiburgo, Santa Catarina. Morou
nessa cidade até os 17 anos, quando mudou para o Paraná junto com seus pais. Na cidade de Alto Piquiri,
noroeste do estado. Lá entrou no seminário no ano de 1998 aos 28 anos. Fez faculdade de filosofia na
cidade de Umuarama. Com a mudança de seus pais no ano de 2000 para a Cidade de Pedra Preta ele
resolvi vir para Mato Grosso, depois de ser aceito no seminário pelo Bispo D. Juventino.

Mudou para Várzea Grande no seminário Jesus o Bom Pastor, aonde fez a faculdade de teologia por quatro
anos. No ano de 2005 terminou a faculdade e foi ordenado diácono na cidade de Rondonópolis no dia 10 de
dezembro. E no dia 27 de janeiro foi morar e ajudar o padre Lothar na vila Operária, foi ordenado no dia
01/07/2006, data do aniversário do Pe. Lothar.

Trabalhou como vigário junto a Pé. Lothar até dia 29 dezembro de 2009 quando foi transferido para a cidade
de Pedra Preta, ficou 4 anos nessa cidade como pároco, e no dia 24 de fevereiro de 2014 foi transferido
como pároco para a paróquia Santa Terezinha na cidade de Rondonópolis até o dia 01/09/2018 onde foi
novamente transferido como pároco para a paróquia São José Operário, aonde substitui o padre Lothar.

Hoje faz três anos à frente dessa grande paróquia, uma missão não tão fácil, pois substituir o pé. Lothar não
é uma tarefa tão fácil, devido a todo o trabalho desenvolvido a mais de 50 anos. Mais o Pe. Volnei Luiz
Weber leva a diante o cuidado com os mais necessitados de nossa grande vila operária, e principalmente
leva as pessoas a um encontro mais íntimo com Deus, para que assim, tenham vida, e vida em abundância,
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como diz a palavra do nosso senhor Jesus Cristo.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Outubro de 2021

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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