
Requerimento - i2vwpeyl

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: i2vwpeyl
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
15/02/2017
Requerimento nº 25/2017
Protocolo nº 262/2017
Processo nº 92/2017
 

Autor: Dep. Mauro Savi

Com base nas disposições regimentais vigentes (Regimento Interno, Art. 177 e seguintes e 76, IV), requeiro
à Mesa Diretora deste Poder Legislativo Estadual, após a manifestação favorável do Soberano Plenário, a
realização de uma SESSÃO SOLENE, no dia 17 de março de 2017 às 18h00minh (dezoito horas), na sede
da Câmara Municipal de VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, com a finalidade de homenagear aquele
Município pelas comemorações de seus 265 anos.
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JUSTIFICATIVA

Vila Bela da Santíssima Trindade, primeira capital de Mato grosso é um dos municípios com maior potencial
turístico de nosso estado. Sua história, seu povo, sua cultura rica e belezas naturais a todos encantam. São
265 anos de uma bela história.

A Lei nº 10.377 de 1º de março de 2016, de autoria do Poder Executivo, transferiu, simbolicamente, na data
de 19 de março de cada ano, a Capital do Estado de Mato Grosso para o Município de Vila Bela da
Santíssima Trindade.

O objetivo do referido diploma legal é desenvolver uma programação comemorativa e educativa em alusão
ao aniversario daquele Município que, como já registrado, foi a primeira Capital do Estado de Mato Grosso.
Uma extensa programação é desenvolvida pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, observadas
suas devidas competências.

A presente proposição legislativa pretende, neste importante momento histórico e cultural do nosso Estado,
revivendo de modo simbólico o momento da criação de nossa primeira Capital, autorização para que esta
Casa de Leis possa realizar uma Sessão Solene em Vila Bela da Santíssima Trindade. A idéia precípua é
que as solenidades e atos oficiais realizados na data comemorativa resgatem a história da criação do
Município como Capital, os fatos históricos e os primeiros habitantes, à colonização, às etnias, à cultura, a
forma de governo da Capitania, às riquezas e às tradições.

Desse modo, diante de significativos preceitos históricos, culturais e naturais, entendemos que este
Parlamento Estadual, sabidamente ponto de ressonância da vontade e do desejo da sociedade
mato-grossense, não pode deixar de reverenciar, parabenizar e homenagear VILA BELA DA SANTISSIMA
TRINDADE em uma Sessão Solene, no dia 17 de março de 2017, às 18h00min, na sede da sua Câmara
Municipal.

Assim sendo, submetemos à elevada apreciação de nossos ilustres Pares a presente matéria, concitando-os
a manifestarem posicionamento favorável à sua acolhida e merecida aprovação.
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