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DÁ O NOME DE "RAMIRO JOSÉ LOURENÇO" À
ESCOLA ESTADUAL DO ASSENTAMENTO DE
SANTO ANTÔNIO DA FARTURA LOCALIZADA
NO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (MT).

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

        Art. 1º Dá o nome de "Ramiro José Lourenço" à escola estadual do assentamento de Santo Antônio da
Fartura, localizada no município de Campo Verde (MT).

        Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Max Russi
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Ramiro José Lourenço chegou na região da Fazenda Santo Antônio da Fartura em 1968, casado com Rosa
Maria de Oliveira Lourenço pai de quatorze filhos, lavrador e carpinteiro. No ano 1972 com o pouco que
ganhava na fazenda contratou uma professora para lecionar para seus filhos e filhos de outras famílias da
região, pois nessa época não havia transporte escolar e não tinham condições de pagar um transporte. No
ano de 1976 conseguiu dar continuidade nos estudos a três de seus filhos na escola de São Vicente que
tinha o nome de Escola Agrícola Gustavo Dutra seus filhos passaram a morar na casa de um casal o senhor
Antônio Teixeira de senhora Sanduca apelido pelo qual era conhecida. Ramiro para efetuar o pagamento
trazia da roça feijão, arroz, e outros que eram cultivado na propriedade.

No ano de 1979 conseguiu construir uma casa de palha nas margens da Rod. BR 364 onde foram morar sua
esposa e seus filhos, assim também os outros filhos puderem estudar na Escola 1° e 2° Grau Gustavo Dutra
a senhora Rosa Maria conseguiu um emprega de cozinheira na Escola que hoje é conhecida como SEFET,
hoje está aposentada e continua residindo no Assentamento Santo Antônio da Fartura em um lote que
conseguiram com muito suor e luta. Ramiro continuou trabalhando na fazenda para ajudar nos estudos dos
seus filhos, pois sempre dizia que sem o estudo eles não seriam nada.

Ramiro José Lourenço faleceu no dia 18/10/1988.
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