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Concede o titulo de cidadã mato-grossense a
senhora Rosa Lopes de Souza

        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 o titulo de cidadã mato-grossense a senhora Rosa Lopes de  Souza

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

JUSTIFICATIVA

                  Pela presente propositura concedemos o titulo de cidadã mato-grossense a senhora Rosa Lopes
de  Souza

A senhora Rosa nasceu em Catanduva, São Paulo, em 09 de fevereiro de 1957. É casada com
Donizeti Aparecido de Souza, com quem tem 3 filhos: Renata Sebastiana, Regiane Luzia e Donizeti Júnior e
4 netos: Guilherme, Gabriel, Caio e Davi.

Passou a residir na cidade de Barra do Bugres em 1968, onde casouse em 1977 e constituiu
família. No ano de 1999 se tornou sócia-fundadora do Grupo RLS onde exerce atualmente o cargo de
conselheira junto a diretoria da empresa.

Como empresária de uma Floricultura participa de suas atividades e vislumbra o crescimento da
empresa que ajudou a fundar.

Exerceu o cargo de conselheira fiscal do Lar dos idosos São Vicente de Paula nos anos de 2010 a
2012 contribuindo de forma ativa no bem-estar social na vida dos idosos que lá residiam. Desenvolveu ainda
um importante trabalho junto a Associação de Senhoras Rotarianas-ASR nos de 2003 a 2008, onde pode
incentivar a efetiva participação de mulheres nas ações sociais do município.

Durante o período de 2005 a 2019, foi responsável pela Coordenadoria e ministra de Eucaristia na
Igreja Católica de São Francisco período em que se dedicou as obras da igreja junta a comunidade cristã.
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Atualmente, dedica-se às atividades comunitárias na Igreja Católica de São Francisco já tendo presidido e
exercido diversos cargos de dirigente.

              Moradora de Barra do Bugres a 54 anos, considera-se uma autêntica Barrabugrense, onde admira a
cultura, a comunidade, o trabalho e a solidariedade que considera marca do povo de Barra do Bugres e Mato
Grosso.

             Pelos motivos expostos entendemos que a senhora Rosa Lopes de Souza  é merecedora desta
honraria.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Junho de 2022

 

Dr. João
Deputado Estadual
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