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PARECER N'

EMENTA

AUTOR:

007912021 o. s. N" 007gla0}l
Referente ao Projeto de Resolução (PR) n' 14012020, que "Altera a

Resolução n" o 6.597 de 10.12.19, que Dispõe sobre e consolida as

honrarias instituídas pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso".

Deputado THIAGO SILVA.
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I - RELATÓRIO:

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela

Secretaria de Serviços Legislativos, por meio do Processo n" 97812020,

Protocolo n' 509712020, lido na 48u Sessão Ordinária (1510712020).

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Resolução (PR)

n,' 14012020, de autoria do Deputado THIAGO SILVA, que "Altera a

Resolução no o 6.597 de 10.12.19, que Dispõe sobre e consolida as honrarias

instituídas pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso", conforme descrito

abaixo:

Art. l' Acrescenta o parágrafo XII ao artigo 4o da Resolução

no'6.597 de 10.12.19, que passq avigorar com a seguinte

redação:

Art4" (...)

XII - Comenda Pastor Sebastido Rodrigues de Souza.

ArÍ, 2' Cria a Seção XII e acrescenta o Aríigo l5-A a

Resolução n" " 6.597 de 10.12.19, que passq a vigorar com a

seguinte redação:

sÜÇÃo rur

Da Comenda Pastor Sebastião Rodrigues de Souza

Art, 15-A A Comenda Pastor Sebqstião Rodrigues de Souza,

como comendq do Poder Legislativo do Estado de Mato

Grosso, é destinada a homenagear personalidades por

relevantes feitos religiosos, e de suas comunidades, no âmbito

do Estado de Mato Grosso.
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Parrigrafo único. Os pro.ietos de resolução de concessão da

Comenda Pastor Sebastitio Rodrigues de Souza serão

analisados pela Comissão Direitos Humanos, Cidadania e

Ámparo à Criança, qo Adolescente e ao ldoso.

ArÍ, 3u Esta resolução entra ent vigor na data de sua

publicaçdo.

F;m2310312021, os autos foram enviados e recebidos pelo

Núcleo Social, conforme artigo 360, inciso III, alínea "a" do Regimento

Intemo, para a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e

Desporto, para a análise e emissão de parecer quanto ao mérito da iniciativa.

E o relatório.

II _ PARECER:

Cabe a esta Comissão, dar parecer quanto ao mérito a

todas as proposições e assuntos concernentes à educação e instrução,

pública ou particular, e a tudo que disser respeito ao desenvolvimento

educacional, artístico e desportivo, contidos no Artigo 369, inciso III, do

Regimento Interno desta Casa de Leis.

A intenção do autor é altetar a Resolução no o 6.597 de

l}.l2.lg, que "Dispõe sobre e consolida as honÍarias instituídas pela

Assembleia Legislativa de Mato Grosso".

Nas folhas 02 e }3lverso do Projeto de Resolução (PR)

n' 140t2020, o nobre Parlamentar apresenta as seguintes justificativas:

A presente resolução tem como fulcro acrescer nas comendas desta

Áugusta Casa de Leis a iusta homenqgem ao Pastor Sebastião

Rodrigues de Souza.

Sebastião Roclrigues de Souza, nascido no dia I I de agosto de 1931'

na fazenda de seus avós maternos, próxinto a cidade de Pirajuba

(MG), onde foi batizou-se aos l7 e permaneceu até seus 27 anos'

O pastor Sebastião R. de Souza e a irmã Nilda de Paula, casados

clesde 1949, tiverqm quatro.filhos, Silas, Rubens, Silene e Abilio'
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Todqs as obras de Deus que realizaram nas suas vidas, foram porque

desde q infância sentiram a chamadq de Deus, para cooperqr na

obra.

O Pastor Sebqstião Rodrigues de Souza, foi enviado para Cuiabá em

I2 de dezembro de 1974 para assumir a liderança da igreia

Assembleias de Deus na capital mqto-grossense. Na época, Cuiabá e

Várzea Grande tinham, juntas, apenas sete igreias.

FOTO: Á TRIBUNÁ MÁTO GROSSO | 09/JLtLHO/2020

Em 38 anos de trabalho do pastoriá são hoie 286 lgreias Assembleias

de Deus enlre as duas cidades, somando mais de 50 mil ntembros, De

apenqs sete igrejas, em 1974, hoieiá existem mais de 2 mil em lodo o

Estqdo, com meis de 150 mil.fiéis.

O pastor Sebastião construiu o Grande Templo, na Ávenida

Historiador Rubens de Mendonça, A construção, maior marco da

Igreja Ássembleia de Deus no Estado, comporta 22,5 mil pessoas

sentadas, tem estacionamento con't mil vagas, além de ter uma Escola

cle Ensino Fundamental e Médio com capacidade para 1,5 mil alunos,

uma Rádio Nazareno FM l07.9MHz, Livraria Cantares de Salomão'

O pastor .foi também Presidente da Convenção Estctdual das

Assembleia de Deus do Estado de Mato Grosso e Vice-presidente da

Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil.

Pastor Sebastião deixa I esposa de 70 anos de casados, 3 filhos, era 4

com a partida do Pr. Rubens, l5 netos, l9 bisnetos e 3 trinetos.
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O pastor Sebastião como ele gostqva de dizer, não tem fazenda, não

tem riquezas, tem uma casa, carro, e a alegria de uma vida dedicada

à Deus.

Ao longo desses anos, o pastor foi responsável por diversas ações

sociais, especialmente voltadas pqra área educacional, com

implantaçdo de escolas em Cuiabá e demais municípios de Mato

Grosso, que proporcionaram uma novq visão de vida de iovens e

adultos.

Toda essa representatividade e serviddo, /izeram que o pastor, no

ano passado, assumisse a 1o vice-presidência das Assembleias de

Deus no Brasil.

O Pqstor Sebastiãofaleceu na data de 08/07/2020, vítima da COVID'

19, deixando, para todos os seus/iéis um legado defé, sendoiusta a

presente homenagem por estq Casa de Leis, dado seus grandes feitos
e enorme admiraçdo por onde passou,

Artigo - O que aprendi com o Pastor Sebastião Rodrigues de
Souza

O ano era 1978. Eu tinha apenas nove anos de idade e acabava de me mudar para Cuiabá, vindo com

meus pais do sÍtio que morávamos. Foi neste mesmo ano que estive com o pastor Sebastião Rodrigues

de Souza pela primeira vez, também recém-chegado de Minas Gerais à Capital de Mato Grosso.

Morávamos em uma casa simples, no bairro Despraiado, e o pastor Sebastião pediu licença para entrar
em nosso lar.

Sempre humilde, educado e respeitador, ele nos visitou algumas vezes para dar aconselhamentos,

mostrar a palavra de Deus e levar lições de fortalecimento à família. Eu era apenas um menino, mas

esses encontros foram verdadeiros divisores de água ê marcaram profundamente minha vida. Anos mais

tarde, já na década 1980, fui entendendo cada vez mais porque eu tinha tanta admiração pelo pastor

Sebastião: ele não era um homem comum.

Sonhador, mas principalmente, empreendedor, o pastor Sebastião começou um projeto ousado paía a

época: construir-um grande templo, em que fosse possível reunir irmãos e irmãs de todos os lugares do

pàis (e talvez do úundo) em nossa amada Cuiabá. Jovem, participei de muitos mutirÕes paru a

constiução do que hoje, realmente, conhecemos como o Grande Templo da Assembleia de Deus em
Mato Grosso.

Sempre liderado pelo pastor Sebastião, foram nestes mutirões que aprendi lições sobre solidariedade,

união, trabalho e determinação. Ele sempre estava lá junto conosco - colocando a mão na massa e

trabalhando.

Sempre tentei cumprir essa cartilha na minha trajetória de vida e com determinação coloquei esses

ensinamentos em tudo que já fi2,

Determinação, essa palavra sim, poderia ser o sobrenome de nosso grande líder. Quando o pastor

Sebastião ônegou em Mato Grosso, Cuiabá e Várzea Grande tinham apenas. sete igrejas Assembleias de

óãúi- ffoie, pelo trabalho liderado por ele temos mais de 2 mil igrejas em todo o estado e somos mais de

250 milfiéis.

Nosso missionário foi mais longe do que qualquer um poderia imaginar, Em Mato Grosso, após 45 anos

de lavoro pela fé, levantou uú dos maiores iemplos da América Latina, arrebanhou inúmeros Íléis e
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construiu uma família que já somava quatro filhos, 15 netos, 19 bisnetos e 3 trinetos, e muitos poderiam
pensar em jubilar. Mas não. O pastor Sebastião nunca Íoi um homem comum, Ele não parou.

Em um de nossos encontros recentes, eu já vereador, ele me chamou para ir até sua casa, pois tinha uma
missão para mim. Houve um choque de agendas e quando nos falamos, ele estava emVárzea Grande,
nas obras do bairro COMADEMAT - construído pela nossa igreja.

Fui até lá e o encontrei, aos 87 anos, acompanhando de perto mais uma obra de Deus, como sempre fez.
lncansável, naquele mesmo instante, o pastor me pediu que o acompanhasse a outro local que receberia
obras da igreja. Lembro-me que começou a chover e ele disse: "venha atrás de mim com o seu cano",

Atravessamos a ponte de Vázea Grande/ Cuiabá, debaixo de chuva, pois nada impedia o pastor
Sebastião - e fomos rumo onde seria erguida a Casa Pastoral da lgreja Evangélica Assembleia de Deus
do Alvorada, localizada na Rua das Missões do bairro Bom Clima.

Mesmo em meio a chuva, descemos e o pastor me pediu para que eu trabalhasse junto ao prefeito de
Cuiabá para que o asfalto chegasse naquela rua. Hoje, lembrando-me dessas histórias, recordo também
porque esta é a minha referência de homem de Deus: alguém sempre disposto a ajudar ao próximo,

atento aos problemas sociais e levando a palavra de Deus para a salvação de almas para o Reino do
Senhor.

O pastor Sebastião foi um homem visionário, empreendedor, conseryador da doutrina e um verdadeiro
exemplo, Sua partida trouxe muita dor, mas entendo que sua vida me deu parâmetros para poder chegar
até aqui e ser quem eu sou.

Com lágrimas nos olhos e um coração cheio de gratidão, guardarei no peito para sempre a cena do dia

em que aquele homem humilde pediu licença para entrar em minha simples morada. Eu tinha apenas 9
anos e já começava a aprender sobre o que realmente importa nessa vida: Deus, sempre em primeiro

lugar, e a família, estrutura de apoio, amor e união, Serei eternamente grato por nossas vidas terem se

cruzado. Ao senhor, pastor Sebastião, devo muitos agradecimentos por ser quem hoje sou. Obrigado.

Misael Galvão é vereador por Cuiabá e grande discípulo do pasúor Sebastião

FONTE: htto://www.camaracba.mt.qov.br/noticia.oho?id=1 1 071

Desta feita, analisados os aspectos formais e as razões

elencadas na justificativa do Projeto de Resolução (PR) n" 14012020, de

autoria do Deputado THIAGO SILVA, entendemos que o indicado satisfaz

os requisitos estabelecidos para alteraçáo da RESOLUçÃO N' 6.597, DE,

2Ol9 - D.O.E. AL/MT DE l0ll2l20l9, é justo que seja acrescentada a

"Comenda Pastor Sebastião Rodrigues de Souza", assim, qualificam seu

mérito.

Dessa forma, somos favoráveis pela APROVAÇÃO do

Projeto de Resolução (PR) n" 14012020, de autoria do Deputado THIAGO

§ILVA, que ooAltera a Resolução no o 6.597 de 10.12.19, que Dispõe sobre e

consolida as honrarias instituídas pela Assembleia Legislativa de Mato

Grosso", lido na 48u Sessão Ordinária (1510712020).

É o parecer.
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III - VOTO DO RELATOR:

PROPOSTÇAO N', PARECER N" O.S. NO

PR l,l0l2020 1080t2(021 00fi0/2021

Referente ao Projeto de Resolução (PR) n' 14012020, que "Altera a

Resolução no o 6.59J de 10.12.19, que Dispõe sobre e consolida as

honrarias instituídas pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso", lido na

48u Sessão Ordinária (l 5 I 07 12020).

Pelas razões expostas, quanto ao pq[j!g, voto pela

APROVAÇÃO do Projeto de Resolução (PR) no 14012020, de Autoria do

Deputado THIAGO SILVA.

VOTO RELATOR:

Sala das Comissões (202), em §\ de

ASSINATURA DO RELATOR:

FAVORAVEL A APROVAÇÃO.
PREJUDICIDADE/REJEIÇÃO.
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