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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 aniversário.”
Nesta data especial de 5 de fevereiro de 2019, em que se comemora o 65º aniversário do Município de
Arenápolis, expresso as mais efusivas congratulações ao Exmo. Sr. Prefeito José Mauro Figueiredo,
extensiva a toda população por ocasião da comemoração.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de “MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO” ao Município de Arenápolis pelos seus 65 anos, ocasião da
comemoração do seu aniversário.
Sua história remete a busca do diamante em cascalho farto, o que levou ao povoamento do entorno do rio
Ribeirão Areias. Ao longo dos anos teve sua economia diversificada, estabelecendo-se como Município de
Arenápolis.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a população aproximada do município é de
9.714 habitantes.
Trata-se de uma data especial, são 65 anos de enfrentamentos e desafios, mas também de esperança e
realização. Parabéns ao povo de Arenápolis!
Assim, expresso as minhas mais sinceras congratulações a toda a população ordeira e trabalhadora que se
dedica para o desenvolvimento e progresso do município.
Portanto, requeiro aos Nobres Pares desta Casa de Leis que aprovem a presente Moção de congratulação e
que a mesma seja enviada a Prefeitura de Arenápolis.
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Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Fevereiro de 2019

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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