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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 PESAR", na forma:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Dr. Eugênio, vem apresentar Moção de Pesar pelo falecimento do senhor,
Frederico Bissolotti, 94 anos, ocorrido em Água Boa em 26 de janeiro de 2022.

JUSTIFICATIVA

É com pesar que registro nesta Casa o falecimento do senhor, Frederico Bissolotti, 94 anos, ocorrido em
Água Boa em 26 de janeiro de 2022.

O senhor Frederico Bissolotti nasceu em Jacutinga-RS no ano de 1927, neto de imigrantes italianos e em
seus quase 95 anos de vida, como narra seu neto, Geison Bissolotti,  "presenciou inúmeros momentos
históricos dos séculos 20 e 21: aos 12 anos, em 1939, assistiu a eclosão da Segunda Guerra Mundial e as
repreensões do governo brasileiro contra os imigrantes italianos; o Início da Guerra Fria em 1947; aos 27
anos de idade no ano de 1954 o suicídio de Getúlio Vargas; viu a construção do muro de Berlim dividir o
mundo em dois blocos antagônicos colocando de um lado os socialistas e do outro os capitalistas,  assistiu
também a sua derrubada no ano de 1989; comemorou os cinco títulos da seleção brasileira de futebol e
assistiu a posse de 26 presidentes brasileiros.  Foi uma vida longa".

Frederico fazia questão de comemorar o seu aniversário duas vezes no ano, no dia 26 junho, data do seu
nascimento, e no dia 29 de dezembro que é a data constante em sua certidão de nascimento.

Foi casado por 62 anos, com a senhora Amélia, que faleceu em 2014, como narram os familiares, ele sofreu
muito com a perda da sua companheira.

O casal formou uma família numerosa: são 11 filhos, 24 netos e 19 bisnetos (sendo que um destes está a
caminho); ao lado da esposa sustentou sua família com enxada e suor e apesar de pouco alfabetizados
educaram seus filhos com a melhor fórmula de todas: o exemplo.

Era exímio jogador de canastra, cantor de cantigas italianas, tocador de gaitinha de boca e devoto de Nossa
Senhora Aparecida, era um apaixonado pela vida.
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O senhor Frederico veio de Vargeão-SC para Mato Grosso no ano de 1986.

Diante dos fatos, e de sua importância, solicito aos meus nobres Pares a aprovação desta proposição. (tj)

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 02 de Fevereiro de 2022

 

Dr. Eugênio
Deputado Estadual
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