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

À Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por seus membros, mediante requerimento do
Deputado Ondanir Bortolini - Nininho, que venho respeitosamente manifestar as minhas mais efusivas
congratulações externando o reconhecimento público, aplaudindo a encantadora dupla mirim de artistas
rondonopolitanas, AMANDA VEIGA DA SILVA de 9 anos e PÂMELA VEIGA DA SILVA,  pelo maravilhoso
trabalho que as pequenas vem apresentando em seus shows e nas outras participações de eventos de
cunho local de Rondonópolis, regional em nosso estado e nacional, pois já se apresentaram em outros 6
estados da federação, sempre se apresentando com muita alegria, fascinação, entusiamo, atraindo e
cativando o público de todas as idades com muita emoção. 

JUSTIFICATIVA
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Trata-se de proposição legislativa na modalidade de Moção de Aplauso em que venho respeitosamente
manifestar as minhas mais efusivas congratulações externando o reconhecimento público, aplaudindo a
encantadora dupla mirim de artistas rondonopolitanas, AMANDA VEIGA DA SILVA de 9 anos e PÂMELA
VEIGA DA SILVA,  pelo maravilhoso trabalho que as pequenas vem apresentando em seus shows e nas
outras participações de eventos de cunho local de Rondonópolis, regional em nosso estado e nacional, pois
já se apresentaram em outros 6 estados da federação, sempre se apresentando com muita alegria,
fascinação, entusiamo, atraindo e cativando o público de todas as idades com muita emoção.  

Com dois CDs gravados a dupla mirim rondonopolitana AMANDA & PÂMELA vem se destacando no cenário
artístico, com muita emoção em suas apresentações elas vem encantando o público e à outros artista do
ramo musical e isso vem lhes promovendo inúmeras apresentações em shows e participações em outros
eventos o que fazem das pequenas nótaveis uma dupla promissora de sucesso, e que hoje temos a
oportunidade de conhecer, apoiar e acompanhar, torcendo sempre pelo seu melhor desenvolvimento no
segmento musical que é sempre muito concorrido.

Com carisma e muita dedicação a dupla já vem conquistando espaço e se apresentando com muito sucesso
e reconhecimento do publico e artistas brasileiros, com um excelente repertório e o jeito cativante de se
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apresentarem certamente chegarão em seus objetivos. Estamos torcendo para isso realmente acontecer.  

Ante todo o acima exposto, pelas fascinantes apresentações que saúdo, parabenizo e aplaudo a dupla mirim
rondonopolitana AMANDA & PÂMELA  que brilantemente levam alegria e entretenimento aos cidadãos
rondonopolitanos, ao Estado de Mato Grosso e ao Brasil, e, em nome da população, e reconhecendo os
relevantes feitos da amada dupla, que cumpre-me o dever de propor a presente MOÇÃO DE APLAUSOS,
objetivando o pretendido, submeto esta proposição legislativa à apreciação de meus distintos Pares, aos
quais solicito, nesta oportunidade, o devido apoio, acolhida e merecida aprovação e desejar a promissora
Dupla de Artistas muito sucesso e prosperidade doravante, sempre no caminho do bem e com a proteção de
Deus

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Novembro de 2021

 

Nininho
Deputado Estadual
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