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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 à Sra Maria
Elizabete Alves Pichioni e Ao Sr Gilberto Miguel Pichioni pelas suas bodas de ouro, 50 anos de casamento e
uma bela história construída como pilares da sociedade e uma família baseada nos mais sérios princípios
morais.

JUSTIFICATIVA

 A historia do casal se iniciou em 1968 na cidade de Alvares Machado onde nasceram . Namoravam em uma
praça com o consentimento dos pais. Em 1970 casaram-se e iniciaram essa história de amor, que já passou
por muitas dificuldades, muita luta e sempre com muito respeito um pelo outro, um grande exemplo a toda a
sociedade .     Nesses 51 anos tiveram 4 filhos, Antônio Rogerio, Gilberto ,Viviane e Fabiana.

Hoje todos se encontram casados e nos deram 7 lindos netos , Bruno, Rafaela, Lívia, Vitória, Raquel Arthur,
Ana Carolina e Benício. Moramos em Campo Grande , Maracajú  e desde 2005 estamos em Rondonópolis,
onde permaneceremos construindo a nossa história.

A jornada está entrelaçada com a história do município, dada a sua influencia na comunidade em que
residem e pela contrução de uma família que tem por base todos os princípios morais que deve reger a
nociedade e servir de exemplo a todos nós.

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
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.
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