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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 os Municípios de Campinápolis, Cocalinho, Marcelândia, Noca Canaã do Norte, Novo São
Joaquim, Pedra Preta, Peixoto Azevedo, Porto Alegre do Norte, Primavera do Leste, Itaúba, São Felix do
Araguaia, Terra Nova do Norte, Vera, Comodoro, Indiavaí, Nova Olímpia, Novo Horizonte do Norte, Porto
Esperidião, Reserva do Cabaçal, Sorriso, Tangará da Serra e Vila Rica por seus respectivos aniversários.
Nesta data especial de 13 de maio de 2020, em que se comemora os aniversários destes Municípios,
expresso às minhas sinceras congratulações.

JUSTIFICATIVA

Campinápolis. A primeira denominação da localidade foi Vila Jatobá. O município foi inicialmente povoado
por José de Souza Brito, Pedro Alves Pereira, Satil Gonçalves, Zico Alves Pereira, Alvarino, Firmino dos
Santos Lima, Arnálio Modesto e outros grandes representantes que, posteriormente, ocasionarão a fundação.
No dia 21 de abril de 1932, o município de Registro do Araguaya teve sua denominação alterada para
Araguayana, ao qual estava jurisdicionado o território da povoação de São José do Cocalinho. O decreto
estadual nº 368, de 18 de maio de 1934, criou no município de Araguayana o Distrito de Paz de São José
do Cocalinho.
Em 7 de dezembro de 1980 foi oficialmente fundado o patrimônio de Marcelândia e em 10 de maio de 1982,
a Lei nº. 4.461 criou o Distrito de Marcelândia, jurisdicionado ao município de Sinop. Marcelândia tornou-se
município em 13 de maio de 1986.
O nome Nova Canaã também passou a significar terra conquistada com luta. A Lei nº 4.396, de 23 de
novembro de 1981, criou o Distrito Administrativo de Nova Canaã. Em 13 de maio de 1986, pela Lei
Estadual nº 4.997, foi criado o município de Nova Canaã do Norte.
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A resposta do rápido crescimento veio com a criação do município de Novo São Joaquim, que se deu em
13 de Maio de 1986, com a Lei Estadual nº 5.007. Distrito criado com a denominação de Novo São Joaquim
(ex-povoado), pela lei estadual nº 4322, de 29-06-1981, subordinado ao município de Barra do Graças.
No início dos anos 1950, o japonês Noda Guenko, residente em Rondonópolis, adquiriu extensa área de
terras na região onde seria futuramente a cidade de Pedra Preta, na época mata virgem e vislumbrava
fundar uma cidade.
O nome do município Peixoto de Azevedo, denominou-se do referido Rio que banha seu território, que por
sua vez, recebeu o nome em homenagem ao tenente de milícias Antônio Peixoto de Azevedo, que no ano
de 1819, comandou uma expedição que deu nome ao rios Arinos, Teles Pires e Rio Sangue.
A Lei nº 5.306, de 11 de junho de 1981, criou o distrito com o nome de Porto Alegre. O município foi criado
pela Lei nº 5.010, de 13 de maio de 1986, com o nome de Porto Alegre do Norte. Foi acrescentado o termo
" do Norte", para distinguir o município matogrossense da capital gaúcha.
Primavera do Leste ,era chamada de Bela Vista das Placas, Rodovia 070, Km 150, Entroncamento
Paranatinga. A Fundação e implantação do projeto Cidade de Primavera ocorreu no dia 26 de setembro de
1979, projetada pela Construtora e Imobiliária Consentino.
Eles lançaram a semente do núcleo de povoamento do que seria a cidade de Itaúba. Formou-se um
patrimônio que, em 18 de setembro de 1977, transformou-se em Distrito Administrativo do município de
Chapada dos Guimarães. O município de Itaúba foi criado pela Lei Estadual nº 5.005, de 13 de maio de
1986.
A lei nº 163, de 25 de outubro de 1948, criou o distrito de São Félix com território vinculado ao município de
Barra do Garças. ... Em 13 de maio de 1976, através da lei estadual nº 3689, foi criado o município de São
Félix do Araguaia.
A formação histórica do nome de Terra Nova do Norte vem da migração de sem-terras da região gaúcha de
Nonoai, Planalto, Tenente Portela, Miraguaí e Guarita. ... Em 1978, a solução foi levar os desabrigados para
a região do futuro município de Terra Nova do Norte, em Mato Grosso.
O município de Vera foi criado a 13 de maio de 1986, através da Lei Estadual nº 5.003, com área
desmembrada de Sinop e Paranatinga. Elevado à categoria de município com a denominação de Vera, pela
lei estadual nº 5003, de 13-05-1986, desmembrado do município de Sinop, Paranatinga e Nobres.
Comodoro é fruto de um projeto de colonização surgido em 1983, idealizado por José Carlos Piovesan,
atraindo pessoas de todas as partes do país. ... A Lei nº 4.636, de 22 de março de 1985, criou o distrito de
Comodoro, transferindo para este a sede antiga de Novo Oeste.
O município de Indiavaí foi criado a 13 de maio de 1986, pela Lei Estadual nº 4.998, com território
desmembrado do município de Araputanga. Indiavaí é resultado de árduo pioneirismo. Em junho de 1961,
Antenor Modesto, paulista de Jales, chegou pela primeira vez à região.
O município foi criado através da Lei Estadual nº 4.996, de 13 de maio de 1986, com a denominação de
Nova Olímpia. O termo "Nova" foi acrescentado para distinguir o município mato-grossense do município
paulista de Olímpia, de onde vieram os primeiros desbravadores dessa terra.
A origem do município Novo Horizonte do Norte reside na Imobiliária Mato Grosso Ltda - Imagrol, de José
Kara José. O primeiro cidadão a chegar em Novo Horizonte foi Sebastião Martins, caçador de onças, pouco
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tempo antes da localidade ser colonizada.
História. A História de Porto Esperidião volta-se diante de Marechal Rondon onde se instala uma unidade
de posto telégrafo que localizará as proximidades do Rio Jauru, dando início ao lugar então chamado de
Porto Salitre. ... Em meados do ano de 1950 foi desativada a rede telegráfica.
O município de Reserva do Cabaçal foi criado a 13 de maio de 1986, pela Lei Estadual nº 5.011, com
território desmembrado do município de Rio Branco. Distrito criado denominação de Reserva do Cabaçal,
pela lei estadual nº 3982, de 05-06-1978, subordinado ao município de Cáceres.
A emancipação político-administrativa de Sorriso ocorreu em 1986, mas sua colonização começou na
década de 70. Em 26 de dezembro de 1980, a pequena agrovila encravada em pleno sertão mato-grossense
foi elevada a categoria de distrito, pertencente ao município de Nobres.
O Município de Tangará da Serra, no exuberante divisor das águas das bacias Amazônica e do Prata,
originou-se em 1959, emergente do antigo povoado surgido pelo loteamento das glebas Santa Fé,
Esmeralda e Juntinho, localizadas no município de Barra do Bugres.
História. Vila Rica localiza-se ao nordeste do Mato Grosso, na triplice fronteira com os estados do Pará e
do Tocantins, A cidade foi fundada em 1978 pelo Sr. ... A abertura da BR-158 no mesmo ano de 1978,
facilitou de sobremaneira o acesso ao lugar, favorecendo a chegada de inúmeras empresas agropecuárias
na região.
Parabéns aos Municípios, que comemoram nesta data,13 de maio de 2.020, seus respectivos aniversários.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Maio de 2020

Nininho
Deputado Estadual
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