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Com fulcro no artigo 185 A, parágrafo único do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro
à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que registre nos anais “Moção de Congratulação”,
vazada nos seguintes termos:

“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros,
mediante requerimento do Deputado Estadual Dr. Gimenez, expressa sua mais efusiva
CONGRATULAÇÃO ao Município de Santo Antônio do Leste pela passagem de seu aniversário,
celebrado no dia 28 de janeiro de 2022. 

 

JUSTIFICATIVA

             Estendo minhas congratulações ao município pelos seus 24 anos, e reforço que o dia
do aniversário de Santo Antônio do Leste, é também o dia do aniversário de cada munícipe,
pessoas de bem, honradas e guerreiras. Parabéns a todos!

O aniversário de uma cidade é muito mais do que um marco na vida de cada cidadão, é

uma página que viramos para conquistar novos sonhos, novas realizações e continuar

reescrevendo a história. Aniversários são anos que refletem a permanência de algo que dura.

Por isso, com orgulho devemos comemorar o aniversário do município.

Santo Antônio do Leste, cidade de povo ordeiro e trabalhador que luta com expectativa

de atingir grandes vitórias. Compete a nós continuarmos lutando para alcançar a transformação

do Município e os objetivos do nosso povo.

Desejo que cada munícipe seja um ponto de apoio na constante construção de uma

cidade cada vez melhor, que através de valores sólidos ajudem a preparar as crianças e jovens

para este processo contínuo de transformação. É necessário semear ações e colher conquistas,
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buscando no presente o futuro para que as conquistas da comunidade sejam sempre

crescentes, demonstrando que somos nós quem fazemos o amanhã e que nossa perseverança

é a luz que ilumina o caminho rumo a uma cidade cada vez mais justa e cidadã.

 

HISTÓRICO DO MUNICÍPIO 

A História de Santo Antônio do Leste- MT é relativamente recente levando- se em conta

que as primeiras ocupações branca da região, segundo relatos que se tem é de um pouco mais

de quatro décadas.

O que temos conhecimento é de que por volta do ano de 1960 já habitavam nesta região

as famílias de Elias de Tal, Justino Farias este havia vindo da região onde hoje é conhecido por

Paredão próximo de General Carneiro – MT e é parente do atual (2009) prefeito de Barra do

Garças Sr. Vanderlei Farias, bem como do prefeito de Novo São Joaquim – MT, Leonardo

Farias (2009); Senhor Camilo de Tal, vindo de Batuvi, município de Poxoréu - MT, esposo de

Dona Brandina.

No ano de 1962 chega o senhor Angelino Adão Emiliano e sua esposa Gregoria

Emiliana de Jesus, conhecida como dona Santa vindo da região onde hoje está a Vila Itaquerê,

Município de Novo São Joaquim - MT.

No ano de 1962 chega o casal Sr.Manoel Alves de Oliveira (Sr. Baiano) e Dona Maria

Sebastiana de Jesus (In memória), desta feita, oriundos do Estado da Bahia vindo da região

hoje conhecida como vila Itaquere, mais precisamente morador perto do córrego conhecido na

época como “Chibante” afluente do rio das mortes.

Em 1962 veio o Sr. Marculino depois de algum tempo residindo na região vendeu a

propriedade para o senhor João Gabriel e dona Elça Nogueira Borges e chegaram aqui por

volta do ano de 1963 vindo de Ponte Branca- MT, depois de alguns anos João Gabriel indo

embora permanece dona Elça na terra e que mais tarde contraiu matrimônio com Sr. Flory

Gomes da Silva (in memória) estabeleceram na região.

Assim que chegam, às famílias iniciam em condições precárias a exploração

principalmente das atividades pecuária com umas poucas cabeças de gados, e praticam uma

agricultura rudimentar de subsistência.

Era grande as restrições destes pioneiros, muitas dificuldades quanto a questão do
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deslocamento, para adquirir os gêneros alimentícios que não produziam tinha que ir muitas

vezes a pé ou a cavalo até o povoado de Toriquejo distante aproximadamente 120 Km às

margens do Rio das Mortes gastando dias de viagens.

Autor: Jeronimo Lemes de Siqueira

Fonte

S i t e  d a  P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  S a n t o  A n t o n i o  d o  L e s t e  <

https:/ /www.santoantoniodoleste.mt.gov.br/Nossa-Cidade/Histor ia/>

 

Diante do exposto, externo toda a minha alegria por mais um ano de história desta bela

cidade, que tem se mostrado firme na luta pelo seu crescimento e progresso.

Celebrar o aniversário de uma cidade comporta várias particularidades de sua memória,

desta forma, o município deve ser aplaudido e merece todas as homenagens desta Casa.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Dezembro de 2021

 

Dr. Gimenez
Deputado Estadual
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