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Institui o município de Alto Araguaia como a
capital dos festejos e tradições da cultura
nordestina no Estado de Mato Grosso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída como a capital dos festejos e tradições da cultura nordestina o município de Alto
Araguaia.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

No município de Alto Araguaia, em Mato Grosso, há trezes anos, como que se fosse uma brincadeira, se
iniciava os festejos, as comemorações, a cultura, as comidas típicas, e a festa nordestina que mudaram o
visual da cidade, das pessoas e também das ruas.
A tradicional Festa Nordestina, representada pelas bandeirolas e roupas feitas com chita colorida dão a
tônica dos festejos. Em Alto Araguaia, comemoram com danças, quadrilhas, quermesses, brincadeiras e
shows musicais.
O que se vê nestes dias de festa é muito colorido e gente animada. Comidas típicas como tapioca, paçoca
de carne seca, canjica de milho, buchada de carneiro o famoso mugunzá, o baião de dois entre outras
delícias, como várias espécies de doces, e o tradicional quentão, que atraem milhares de
pessoas.
Alto Araguaia, uma das maiores cidades da região, já se tornou tradição, foi realizada a 13ª Festa Nordestina.
Uma oportunidade para as pessoas conhecer e se contagiar com alegria daquele povo que é trabalhador, e
que nunca deixou de festejar suas tradições. Hoje a Festa Nordestina caiu no gosto da população
araguaiense. Os moradores aprovam e apreciam a culinária e a cultura regional do Nordeste. O evento é
organizado por Zé Airton e familiares e tradicionalmente ocorre na região central do Bairro Vila Aeroporto.
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Além de promover um momento importante de confraternização e socialização entre as pessoas, busca
resgatar e disseminar a cultura nordestina na região.
Entre as atrações da 13ª Festa Nordestina em Alto Araguaia tem música ao vivo com bandas de forró, uma
bela fogueira, quadrilha, além das comidas típicas nordestina. O artesanato também tem um espaço
importante. Em várias escolas da rede pública e particular, além de algumas propriedades rurais, também
ocorreram celebrações que buscam manter vivas as tradições nordestinas na região.
Com efeito, o objetivo do presente projeto é alcançar essa região do Estado no sentido de fazer com que
outros municipios tenham como referência Alto Araguaia como a capital dos festejos e tradições nordestinas
fomentando cada vez mais essa cultura típica do nordeste no nosso Estado de Mato Grosso.
Pelas razões expostas, dada à importância que o assunto impõe, apresento o presente Projeto de Lei para
análise e apreciação dos Nobres pares, para que Vossas Excelências ao final emitam parecer e voto
favorável perante o Plenário desta Douta Casa Legislativa.

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Agosto de 2017

Zeca Viana
Deputado Estadual
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