
Moção de congratulação - k9pgukhb

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: k9pgukhb
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
20/05/2020
Moção de congratulação nº 400/2020
Protocolo nº 3179/2020
 

Autor: Dep. Romoaldo Júnior

              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 Romoaldo Júnior, vem manifestar CONGRATULAÇÕES ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito de Alta Floresta, Dr. Asiel Bezerra de Araújo, e ao Presidente da Câmara Municipal,
Vereador Emerson Sais Machado, extensiva a toda população, por ocasião do 44º aniversário de
emancipação político-administrativa desse próspero município, comemorado no dia 19 de maio de 2020.”

            Parabéns! Alta Floresta! Minhas sinceras congratulações a todos os munícipes.

JUSTIFICATIVA

          A presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO tem como objetivo parabenizar o Município de Alta
Floresta, pelos seus 44 anos de fundação.

        A cidade de Alta Floresta foi fundada pelo colonizador Ariosto da Riva, apelidado pelo jornalista David
Nasser de "O Último Bandeirante", por ter a ousadia de penetrar na floresta amazônica e implantar um
projeto de colonização.

     Naquele tempo, abrir estradas era um ato de coragem e determinação, o trabalho marchava lento,
enfrentando árvores gigantes de angelins, mogno, castanha-do-pará dentre outras. Em 19 de maio de 1976,
três anos após o começo da abertura da estrada, é que se acabou de desmatar a primeira clareira onde a
cidade de Alta Floresta iria ser construída.

      O nome "Alta Floresta" foi escolhido por um concurso realizado por uma emissora de rádio da capital, "A
Voz do Oeste" e jornais cuiabanos, organizada pelo coronel José Meirelles, para a escolha do nome de uma
“futura cidade”. A então professora Nelza Luci Asvolinsque Faria foi a ganhadora do concurso, que recebeu
um prêmio simbólico em dinheiro, além de uma entrevista na rádio.

     O município foi criado a 18 de dezembro de 1979, através da Lei Estadual nº 4.157. Em 3 de junho de
1980, o Presidente da República, João Figueiredo, visitou Alta Floresta e escutou de Ariosto da Riva a
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seguinte frase "... Alta Floresta terá o direito de se orgulhar por ter sido a cidade que em tempo recorde -
apenas quatro anos - se tornou município, fato esse certamente único na história do País".

      O município de Alta Floresta deu origem a outros cinco municípios, sendo estes Apiacás, Carlinda, Nova
Bandeirantes, Nova Monte Verde e Paranaíta.

     Conta com uma população de 51 782 habitantes, conforme estimativas do IBGE de 2019.

     Ao completar 44 anos de fundação, Alta Floresta se apresenta para Mato Grosso e para o Brasil como a
mais nova fronteira agrícola em franco desenvolvimento. Se a pecuária, com um dos maiores rebanhos
bovinos do Estado, está consolidada há vários anos, a agricultura demonstra um crescimento gradativo
impressionante. São inúmeros investimentos principalmente na construção de silos e na expansão do plantio
de grãos, como a soja, por exemplo.

     Alta Floresta se transformou em um município bom para se viver, com muitas oportunidades e boa
infraestrutura, contendo uma rede de atendimento de saúde com várias especialidades, um polo educacional
com várias instituições de ensino atendendo a população, com uma rede de empresas atendendo a
população nos mais diversos segmentos, além de possuir um turismo que é acessado por centenas de
turistas do mundo todo. Alta Floresta também possui um aeroporto com uma das maiores pistas de pousos e
decolagens do Centro-Oeste do Brasil, com a empresa Azul Linhas Aéreas operando diariamente para
Cuiabá e outras regiões do País.

     Celebrar 44 anos de uma cidade comporta várias particularidades de sua memória, desta forma, o
município deve ser aplaudido e merece todas as homenagens desta Casa de Leis.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Maio de 2020

 

Romoaldo Júnior
Deputado Estadual
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