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Com fundamento no que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro a Mesa, ouvido o soberano
Plenário, que seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSO ao município de ARENÁPOLIS, nos seguintes
termos:

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos Senhores Deputados que
a compõe, vem apresentar MOÇÃO DE APLAUSO ao município de ARENAPOLIS pela passagem do seu
aniversário no dia 05 de fevereiro de 2021.

JUSTIFICATIVA

A formação da cidade propriamente dita iniciou-se a partir de ações desencadeadas em 1936, quando
garimpeiros devassaram a área da margem direita do Rio Santana, abaixo da confluência com o Ribeirão
Areias, descobrindo formações favoráveis à cata do diamante. Iniciou-se o desmonte do cascalho promissor,
sem surpresas, por volta de 1940, batearam as primeiras gemas às margens do Areias.
Propagada a descoberta, afluíram à região novos garimpeiros. Em face de os primeiros contingentes
humanos se transferirem em massa para o local, logo se formou um arranchamento pioneiro, uma corrutela
garimpeira a que se deu o nome de Areias, em referência ao Ribeirão Areias. Os primeiros ranchos foram
construídos ao sabor dos acidentes naturais. Com o surgimento das primeiras casas comerciais, com novas
construções não tão provisórias, houve uma sensível melhoria no arruamento urbano do povoado
O Município foi criado pela Lei Estadual nº 704, de 15 de dezembro de 1953, de autoria do deputado
Humberto Marcílio. Localizado na Mesorregião 130, Microrregião 532 - Alto Paraguai. Centro-Sul de Mato
Grosso.
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Diante desta relevante data de aniversário, não poderíamos deixar de parabenizar o Município de Arenápolis,
razão pela qual registramos essa singela homenagem nesta Casa de Leis, com a presente Moção de
Aplauso.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 01 de Fevereiro de 2021

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual
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