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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 ALTO ARAGUAIA, 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 ALTO ARAGUAIA pela passagem do
seu aniversário no próximo dia 26 de outubro de 2012.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Outubro de 2012

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O município de Alto Araguaia, que inicialmente chamava-se Santa Rita do Araguaya, denominação em
referência à santa de devoção e ao Rio Araguaia, que margeia a sede municipal e ao mesmo tempo serve de
marco divisório com o vizinho Estado de Goiás.

Situada no Sudeste de Mato Grosso, Alto Araguaia possui uma população aproximada de 15.670 habitantes,
distante 426 km da capital.

O município conta ainda com um significativo Pólo Industrial, um avanço relevante na educação, economia,
no turismo, pecuária, agricultura, cultura e também no esporte. A agricultura do município em tela cresce
substancialmente, é uma das maiores produtoras de soja, arroz, feijão, milho e algodão. Já o setor da
pecuária vem expandindo gradualmente, tornando-se uma opção altamente rentável. Conta ainda com um
rebanho de mais de 170.000 cabeças de gado.    

É um local de rara beleza protegida permanentemente para que não seja destruída. A cidade também tem
um dos maiores eventos da região o tradicional Festival Náutico e o Festival Cultural, que são realizados
no começo do mês de Setembro de cada ano, que são realizados as margens do RIO ARAGUAIA.   

Diante desta relevante data de aniversário, não poderíamos deixar de externar nossas congratulações ao
Município de Alto Araguaia, razão pela qual registramos essa singela homenagem nesta Casa de Leis, com
a presente Moção de Aplauso.
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