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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 APLAUSO", na forma:
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Ondanir Bortolini - Nininho, vem manifestar o reconhecimento público, e
parabenizar o Município de Canarana por seu aniversário.
Nesta data especial de 15 de fevereiro de 2020, em que se comemoram os 39 anos de aniversário do
Município de Canarana, expresso as minhas sinceras congratulações a população deste importante
Município.

JUSTIFICATIVA

O nome de Canarana foi escolhido por Norberto Schwantes, um pastor luterano, gaúcho de Carazinho, por
ocasião da elaboração do anteprojeto que criaria o núcleo de colonização, em 1972. Schwantes foi um
idealizador e muito se deve ao seu trabalho pioneiro.
A melhor forma de traduzir o significado do nome de Canarana, é transcrever um trecho do livro "Uma Cruz
em Terra Nova", escrito pelo próprio Schwantes, em seus últimos dias de vida "...Voltei ao Rio, onde Bertoni
e Orlando trabalhavam na elaboração do anteprojeto, que já estava quase pronto. Aí, Orlando me perguntou:
- como vamos chamá-lo? Só então me dei conta de que o projeto precisava de um nome. Pensei em nomes
de grandes homens, mas eu não conhecia muito bem nossos heróis nacionais.
Pensei na flora amazônica e pedi que me fizesse imediatamente uma relação dos nomes de plantas típicas
da região, gostei de nomes como buriti, açaí, etc... Mas, de repente, um me chamou atenção: Canarana. Que
é isso? - É um famoso capim da Amazônia, aliás o mais famoso. Gostei do nome, pois lembrava Canaã, a
Terra Prometida. Toda aquela aventura já tinha um nome: Projeto Canarana.
O município foi criado em 26 de dezembro de 1979, através da Lei Estadual nº 4.165. Sua emancipação se
deu em 15 de fevereiro de 1981. O pastor Norberto Schwantes, fundador de Canarana, faleceu a 17
de setembro de 1988.
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Parabéns Canarana pelos seus 39 anos.

Edifício Dante Martins de Oliveira
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