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              Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO", na forma:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Xuxu Dal Molin, vem manifestar o reconhecimento público e parabenizar o
Município de Arenápolis por ocasião do seu 66º aniversário.

 Nesta data especial de 05 de fevereiro de 2020, em que se comemoram os 66 anos de emancipação
político-administrativa de Arenápolis, expresso as minhas mais sinceras congratulações a população deste
importante Município, povo ordeiro e trabalhador, que se dedica em prol da construção de um futuro melhor.

 

 

JUSTIFICATIVA

Arenápolis possui uma população estimada em  2016 de 9.576 habitantes. Possui uma área de 416,785 km².

O município surgiu devido a busca do diamante em cascalho farto, e levou centenas de pessoas a partir do
século XVIII a ocupar as margens do rio Ribeirão Areias e povoar o vilarejo que seria conhecido como Areias
que bem mais tarde se emancipou, tendo o primeiro nome substituído por outro mais sonoro, passando a se
chamar Arenápolis.

A movimentação garimpeira na região do ribeirão Areias, que deu nome ao município, é tão antiga quanto o
desenvolvimento histórico de Diamantino. Remonta ao século XVIII.

Nesta data tão importante, não poderia deixar de externar as congratulações a este povo ordeiro, trabalhador
que busca sempre o avanço e o desenvolvimento de Arenápolis.

Parabéns pelo 66º aniversário de emancipação politico administrativo deste importante e pujante município.
Estendo meus votos ao Prefeito, bem como ao Presidente da Câmara de Vereadores. Requeiro que seja
enviada a presente moção aos mesmos.
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Desta feita, tenho em vista a relevância do tema, conto com a aprovação da presente proposição.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Fevereiro de 2020

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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