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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 NORTELANDIA, 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 NORTELANDIA pela passagem do seu
aniversário no dia 05 de fevereiro de 2021.

JUSTIFICATIVA

A origem de Nortelândia vem do garimpo e as atividades garimpeiras da região se perdem nos primeiros dias
de Diamantino.
Em 1815, consta a abertura do garimpo de São Joaquim, nas imediações do centro da atual cidade de
Nortelândia. A atividade garimpeira declinou, sendo substituída pela borracha, que também se exauriu. Por
volta de 1937, começou efetivamente a formação do município.
O primeiro nome do lugar foi Santana dos Garimpeiros, devido ao orago e ao Rio Santana, que banha a
cidade. A antiga Santana dos Garimpeiros atraiu muita gente para seus garimpos, especialmente do norte e
nordeste do Brasil, derivando daí o nome da cidade, em homenagem aos nordestinos e nortistas que
contribuíram, de forma decisiva à terra que escolheram para morar.
Caso único na história de Mato Grosso, o município foi criado duas vezes, a primeira em 11 de dezembro de
1953, com o nome de Santana dos Garimpeiros, e a segunda a 16 de dezembro do mesmo ano, com o
nome de Nortelândia, com leis completamente diferentes, sem que a segunda fizesse menção à primeira,
consolidou-se a segunda denominação: Nortelândia.
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Diante desta relevante data de aniversário, não poderíamos deixar de parabenizar o Município de
Nortelândia, 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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