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        Com fulcro no artigo 183, IX, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa, ouvido o
Soberano Plenário, que seja registrado nos anais da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e
encaminhado a BENEDITO VERIANO DE FIGUEIREDO – “CHOICO” e seus familiares, MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES, vazada nos seguintes termos:

        “A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Mauro Savi, expressa sua congratulação ao Senhor BENEDITO VERIANO DE
FIGUEIREDO – “CHOICO”, pela comemoração do seu nonagésimo sexto aniversário de nascimento ao lado
de seus filhos: Ana Sebastiana de Figueiredo, Evangelina Figueiredo de Aquino, Isabel Jacinta de Figueiredo,
Norbertina Maria de Figueiredo Carvalho, José Gonçalo de Figueiredo, Glória Maria de Figueiredo Conceição
e Edwiges Pedrosa de Figueiredo, sua nora, seus genros, netos, bisnetos, familiares e amigos, ocorridos no
dia 09 de agosto de 2.013, onde compartilhou com todos os momentos de felicidades e demonstração de
afeto e carinho pelo transcurso dos seus noventa e seis anos de vida.”
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JUSTIFICATIVA

        O senhor Benedito Veriano de Figueiredo chega aos 96 anos de vida, com o mesmo vigor da sua
juventude, sempre atento a tudo, muito prudente quanto as suas atitudes e acima de tudo temente a Deus.
Trata-se de um ser humano admirável extremamente dedicado à família, afável com os seus amigos e
sempre disposto a servir a quem necessitar do seu apoio. Deus lhe deu um lar feliz ao lado da sua esposa,
onde procurou a custa de muitos sacrifícios educar seus sete filhos, sendo um pai amado e muito respeitado.

        O senhor Benedito Veriano de Figueiredo é a prova da realização pelo trabalho, sempre se esforçando
para alcançar seus objetivos, homem digno que adquiriu pela sua honradez o respeito da sociedade
livramentense. Cidadão probo, decente em todos os sentidos, cultivou a honestidade como princípio básico
para obter sucesso na vida. Puro de coração, firme nas decisões tomadas, leal aos princípios que abraçou e
acima de tudo digno do reconhecimento daqueles que gozam do privilégio de tê-lo no rol dos amigos. Para a
sociedade mato-grossense ele personifica a honradez de caráter, que se traduz em orgulho que fica para a
posteridade, essa dignidade que o eleva, honra e envaidece seus concidadãos e familiares.

        Sua vida como esposo não merece retoque. Como pai é um exemplo a ser seguido, não só pelos filhos,
mas por toda sociedade livramentense, com quem partilha seus momentos de tristeza e de alegria. “Choíco”
como é popularmente conhecido, irradia simpatia, gentileza e felicidade por onde passa, seu tímido sorriso
cativa a todos que o conhecem e a sua simplicidade é motivo de orgulho não só para os seus familiares
como também para os seus amigos, de modo especial aqueles que gozam do privilégio de freqüentar sua
casa.

        Os aplausos desta Casa de Leis pela comemoração desta tão importante data, mas acima de tudo pelo
seu vigor físico, sua coragem, sua determinação e a vontade de servir a sociedade de Nossa Senhora do
Livramento, que se reuniu sob as frondosas e velhas mangueiras do quintal do casal do saudoso Manoel
Ponce e Dona Emiliana para manifestar seu carinho e expressar votos de paz, saúde e muita alegria, nestes
seus 96 (noventa e seis) anos de uma vida de fraternidade, amizade e dedicação à família e aos amigos.

        Senhor Benedito Veriano de Figueiredo, o nosso querido e popular “Choíco”, que o seu exemplo de vida
sirva de modelo a nossa juventude, ávida por dias melhores, e que a sua oferta generosa sirva de norte para
todos que tem a honra de conviver com essa pessoa totalmente dedicada a família, rogando a Virgem Mãe
Senhora do Livramento, mãe da Igreja e nossa mãe, que o proteja hoje e sempre, juntamente com sua
família.

Parabéns. Muitas Felicidades.
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