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CONCEDE A COMENDA DANTE DE OLIVEIRA
AO ILUSTRISSIMO SENHOR HEUSNAN LIMA
FREITAS,  COORDENADOR  GERAL  DO  SAMU
NA  REGIÃO  SUL  DO  ESTADO  DE  MATO
GROSSO.

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

 

Art. 1º Conceder a DANTE DE OLIVEIRA ao Ilustríssimo Tenente Coronel da Policia Militar do Estado de
Mato Grosso, Senhor HEUSNAN LIMA FREITAS, nos termos da Resolução n° 4.414/2016.

 

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

JUSTIFICATIVA

Através da presente resolução, pretendemos conceder esta homenagem ao ilustre Senhor Heusnan Lima
Freitas, pelas várias realizações no Estado de Mato Grosso.

 

O homenageado entrou no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso com 18 anos, no ano de
2003, via concurso público.

 

Sua primeira lotação na unidade dos bombeiros foi no município de Alta Floresta, onde trabalhou por 2 anos,
tendo posteriormente retornado para Rondonópolis/MT, local onde ficou por mais 02 anos.
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Em seguida, foi designado para o município de Cuiabá/MT tendo desempenhado suas funções no Batalhão
do Bombeiro, cursando paralelamente a faculdade de enfermagem.

No ano de 2010, novamente retornou para Rondonópolis/MT, trabalhando como bombeiro e desempenhando
atividades junto ao Hospital Municipal de Rondonópolis como enfermeiro.

 

No ano seguinte (2011), o Sr. Heusnan Lima Freitas requereu sua exoneração do Hospital, pleiteando
afastamento de 2 anos da corporação.

 

Nesse tempo, cursou no país vizinho (Bolívia), na cidade de Santa Cruz de La Sierra, o curso de medicina
retornando pra Rondonópolis/MT no ano de 2017 para assumir a coordenação geral do SAMU onde
permanece até a presente data.

 

Neste cargo, durante sua gestão, conseguimos estruturar o SAMU com 03 ambulância pelo Ministério da
Saúde, 04 ambulâncias pelo município de Rondonópolis/MT além de conseguir novos uniformes e
equipamentos para toda a equipe.

 

Além disso, sua gestão também realizou a qualificação do SAMU pelo Ministério da Saúde, implantando uma
nova Central de Regulação e uma base Descentralizada.

 

Ainda, registre-se que há um projeto em andamento para formalizar um convênio com a PRF – Polícia
Rodoviária Federal para implantação do Primeiro Serviço Aeromédico - SAMU 192 no Estado.

 

Destarte, por todas as razões apresentadas, por suas qualidades pessoais e reconhecida capacidade
profissional, por todos os relevantes serviços prestados e trabalhos realizados em prol da comunidade
mato-grossense, proponho a concessão da COMENDA DANTE DE OLIVEIRA ao Senhor HEUSNAN LIMA
FREITAS, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito.

 

Para tanto, apresento a proposição Legislativa e peço apoio aos nobres pares pela sua acolhida e merecida
aprovação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Julho de 2019

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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