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Concede o Título de cidadão mato-grossense ao
senhor Luis Amilton Gimenez

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

Art. 1º - Conceder Título de Cidadão Mato-grossense a Luis Amilton Gimenez

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

JUSTIFICATIVA

Luis Amilton Gimenez é paulista, nascido em 20 de agosto de 1951, na cidade de José
Bonifácio, interior de São Paulo, filho de Felício Gimenez e de Maria Eredia Gimenez.

Estudou o ensino fundamental e médio em escolas da rede publica, cursou na juventude o
curso normal para formação de professores primários. Hoje, equivalente ao curso de magistério
e também, concomitantemente, o curso técnico comercial.

Fez curso preparatório para o vestibular em São Paulo capital e cursou faculdade de medicina
em Catanduva, interior de São Paulo.

Dr. Gimenez, como é conhecido na região oeste do estado, é formado em medicina na turma de
1976 e se mudou para São José dos Quatro Marcos, cidade localizada há 308 km da capital de
Mato Grosso, em outubro de 1977.

Gimenes é sócio proprietário da Sociedade Hospitalar Quatro Marcos Ltda, o Hospital do
saudoso dr. Guilherme Pinto Cardoso, que hoje dá nome a esta entidade. Em 1978, na falta de
professor na matéria de português, ministrou aula na Escola Estadual Marechal Rondon, hoje,
atual Bertoldo Freire, tendo deixado todos seus vencimentos para o caixa escolar.

Em 1982 passou exclusivamente ao atendimento de criança, filiando-se à sociedade brasileira
de pediatria e à sociedade mato-grossense de pediatria, em 1992.  
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Dr. Gimenez é sócio fundador do Lions Clube em São José e também foi sócio fundador do
Lions Clube de Mirassol D'oeste.  No Lions realizava atendimentos gratuitos a população
carente cadastrada pelo clube de serviço. O médico atuou por dez anos no município de Pontes
e Lacerda, onde atendeu, também, por anos, o Lar de Apoio a Criança.

Dr. Gimenez reside e trabalha em mais de três municípios da região Oeste. Atualmente, reside
em São José dos Quatro Marcos e é o profissional da área da saúde mais atuante e antigo da
cidade.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Abril de 2018

 

Wancley Carvalho
Deputado Estadual

2


