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Com fundamento no que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro a Mesa, ouvido o soberano
Plenário, que seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSO ao município de ARAGUAINHA, nos seguintes
termos:

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos Senhores Deputados que a
compõe, vem apresentar MOÇÃO DE APLAUSO ao município de ARAGUAINHA pela passagem do seu
aniversário no dia 24 de fevereiro de 2018. 

JUSTIFICATIVA

Araguainha foi ocupada por conta de atividades garimpeiras, sendo Aprígio José de Lima o grande pioneiro
da região. Foi a determinação de Aprígio Lima que possibilitou a ocupação definitiva dessa porção territorial
situada na região do Vale do Rio Araguaia. 

Na década de quarenta, constatou-se um excesso de terras na Fazenda São Gabriel, que se avizinhava ao
pequeno arraial nascente. As autoridades constituídas requereram a área de terras, destinando-a a formação,
então oficial, de um povoado. 

O Decreto nº 885, de 10 de julho de 1947, reservou área de 3.600 hectares de terras para patrimônio da
povoação de Ribeirão Araguainha, no município de Alto Araguaia, que teve assim sua primeira
denominação. 

Algum tempo depois a povoação passou a chamar-se Couto Magalhães, em homenagem ao eminente
homem público José Vieira Couto de Magalhães, que governou a Província de Mato Grosso de 2 de
fevereiro de 1866 a 13 de abril de 1868, no período da Guerra do Paraguai. O progresso era inevitável e as
autoridades determinaram o arruamento do patrimônio de Couto Magalhães. 

A Lei nº 693, de 12 de dezembro de 1953, alterou a denominação de Couto Magalhães para Araguainha. O
termo Araguainha é de referência geográfica, devido ao Rio Araguainha, que banha o território municipal,
jogando suas águas no portentoso Araguaia. O município de Araguainha foi criado através da Lei Estadual nº
1.946, de 22 de novembro de 1963. 
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Diante desta relevante data de aniversário, não poderíamos deixar de parabenizar o Município de
Araguainha, razão pela qual registramos essa singela homenagem nesta Casa de Leis, com a presente
Moção de Aplauso. 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Fevereiro de 2018

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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