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Com fulcro no artigo 183, inciso IX, da Consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à
Mesa, ouvido o Soberano Plenário, que se registre nos anais e encaminhe ao Prefeito Municipal de Jangada,
“MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO”, na forma:

“A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado JOSÉ DOMINGOS FRAGA, manifesta as suas mais sinceras congratulações às
autoridades e a população do município de Jangada por ocasião da comemoração do seu aniversário”.

Nesta data especial de 11 de setembro de 2013, em que se comemoram os 25 anos do aniversário de
Jangada, expresso as minhas mais sinceras congratulações a população desse importante Município, povo
ordeiro e trabalhador, que arduamente  dedicam as suas forças em prol da construção de um futuro melhor.

Empenho meus esforços no sentido de buscar continuamente, o progresso e o desenvolvimento de Jangada.
Vamos trabalhar unidos para construir dias melhores.

Parabéns! Jangada ! Minhas sinceras congratulações a todos os munícipes.
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José Domingos Fraga
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

História de Jangada
 

 

A denominação do município é de origem geográfica, em referência ao Ribeirão Jangada, que passa junto à
sede municipal. O primeiro nome da localidade foi Passa Três, dado por antigos moradores. Por muitos anos
o lugar ficou conhecido por este nome. 
Registra-se como famílias pioneiras as de Ricardo Firmo da Cunha, Joaquim Marques da Silva, Antonio de
Almeida, Fidêncio Ribeiro e Félix José de Trindade, tendo este último, falecido aos 110 anos. O pioneiro
Félix atribuía sua longevidade à tranquila e pacata vida no vilarejo do Passa Três. A Lei nº 209, de 02 de
dezembro de 1945, criou o Distrito de Paz, com denominação de Jangada. Por muitos anos o povoado não
passava de um aglomerado de casas, sem expressão política ou comercial. 

O município foi criado em 11 de setembro de 1976, pela Lei nº 5.051. 
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