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        Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", na forma:

À Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por seus membros, mediante requerimento do
Deputado Ondanir Bortolini - Nininho, vem manifestar o reconhecimento público, e parabenizar o distinto
médico Dr HEUSNAN LIMA FREITAS pelo brilhante e relevantes serviços prestados na sua atuação como
médico Coordenador do SAMU no município de Rondonópolis.

JUSTIFICATIVA

Em sua vasta trajetória, O Doutor Heusnan foi o médico que conseguiu  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.

Realizou a qualificação do SAMU pelo Ministério da Saúde, implantando uma nova Central de Regulação e
uma base Descentralizada.

Implantou uma base descentralizada no PSF da Canaã e construí uma sede própria para o SAMU.

Ainda, registre-se que há um projeto em andamento para formalizar um convênio com a PRF – Polícia
Rodoviária Federal

Sua primeira lotação na unidade dos bombeiros foi no município de Alta Floresta, onde trabalhei por 2 anos
tendo posteriormente retornado para Rondonópolis/MT, local onde fiquei por mais 02 anos. para implantação
do Primeiro Serviço Aeromédico - SAMU 192 no Estado.

Atuou, ainda no Batalhão do corpo de bombeiros do município de Cuiabá, onde cursou paralelamente o
curso de enfermagem.

Ante todo o exposto, pela grandiosa trajetória empresarial do médico Dr HEUSNAN LIMA FREITAS pelo
brilhante e relevantes serviços prestados na sua atuação como médico Coordenador do SAMU no município
de Rondonópolis, em nome da população mato-grossense, reconhecendo e louvando essa estimada pessoa,
cumpre-me propor a presente MOÇÃO DE APLAUSOS, objetivando o pretendido, submeto esta proposição
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legislativa à qualificada apreciação de meus distintos Pares, aos quais solicito, nesta oportunidade, o devido
apoio para sua acolhida e merecida aprovação e desejar ao Dr Heusnan  muito sucesso, com a proteção de
Deus. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Março de 2021

 

Nininho
Deputado Estadual
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