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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: de aplaudir ao Dr. Roberto
Kalil Filho pelo trabalho e dedicação que vem desenvolvendo ao enfrentamento ao Covid-19. 

JUSTIFICATIVA

É com enorme honra que, em nome da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, apresento Moção de
Aplausos ao Dr. Roberto Kalil Filho pelo trabalho e dedicação que vem desenvolvendo ao enfrentamento ao
Covid-19. 

Roberto Kalil Filho é médico cardiologista, com ênfase em Clínica Médica e Terapia Intensiva. do Instituto do
Coração e vem tuando na linha de frente em combate ao Covid-19. Ele também é padrinho da instituição
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). 

Obrigada por continuar mesmo quando tudo parou. Em meio ao medo e incertezas você permaneceu firme,
trabalhando com amor e dedicação em prol da saúde pública, garantindo um direito fundamental de todos.

Quero deixar minha gratidão e respeito ao senhor que está deixando sua família para abraçar outras através
do seu trabalho…continue sendo e levando luz para todos e todas, demonstrando o significado de amor e de
empatia.

Com certeza quando tudo isso passar, muita gente terá um grande aprendizado e viverá uma vida com muito
mais empatia e amor ao próximo. Emano muita energia positiva e luz para você e seus familiares.

Que Deus possa abençoar e fortalecer a sua imunidade contra o vírus. Muita força, muita luz, MUITA
GRATIDÃO! Você representa o futuro para grande parte das pessoas da nação!
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