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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que
dispõe o Art. 76, V e 177 e seguintes do Regimento Interno da Casa de Leis, requeiro assim que
à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, aprove o seguinte requerimento:

De convocação à Sessão Especial em homenagem aos 150 (cento e cinquenta) anos da
retomada de Corumbá, pelos os herois comandado por José Vieira Couto de Magalhães, a ser
realizada no dia 13 de junho de 2017, a partir das 09h00min, no Plenário de Deliberações
“Deputado Renê Barbour”.

Que contará com a presença de todos os Senhores Deputados Estaduais, autoridades militares
e convidados.
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JUSTIFICATIVA

Nas idas do ano de 1858, a Vila de Corumbá atravessava um período de bonanças. Seu porto
frequentemente recebia navios de diversas bandeiras, trazendo consigo a soma de numerosas
culturas e línguas, todos na esperança do sucesso e do enriquecimento. Não durou, contudo,
esse cenário edênico. Aos fins de 1864, a Guerra do Paraguai foi deflagrada, e a então
prestigiosa Vila de Corumbá foi tomada pelo coronel Vicente Barrios, cunhado do marechal
Solano López, avançando incontestável. Sob o comando do coronel Carlos Augusto de Oliveira,
Corumbá, que contava com cerca de 400 homens em sua defesa, foi abandonada na retirada
ordenada. Em 3 de janeiro de 1865, o invasor paraguaio ocupava a Vila, não encontrando a
mínima resistência. Pela fuga inexplicável, o coronel Carlos Augusto de Oliveira foi destituído do
cargo de comandante pelo presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Alexandre Manuel
Albino de Carvalho em 16 de janeiro.

Em 2 de fevereiro de 1867, a província passou a contar com o governo de José Vieira Couto
Magalhães. O jovem advogado se recusava a compreender como Corumbá estava há dois anos
sob ocupação humilhante do invasor, encontrando resistência dos militares brasileiros, que
alegavam a superioridade de defesa das forças paraguaias. Em meio a esse cenário, o capitão
Antônio Maria Coelho apresenta um plano original: atacar a Vila de Corumbá não pelo lado
norte, mas pelo sul, de modo a aproveitar a cheia particularmente favorável naquele ano. Couto
de Magalhães, então, comissionou Antônio Maria no posto de Tenente-Coronel, dandolhe o
comando da vanguarda. 400 homens embarcaram em igarités, comboiados pelos vapores
“Antônio João”, “Corumbá”, “Jaru”, “Cuiabazinho” e “Alfa”.

A evacuação de Corumbá ocorreu somente em 3 de abril de 1868, depois de três anos de
dominação paraguaia. Solano López a determinara com o objetivo de reforçar os exércitos na
frente meridional, facilitando a subida e a vitória definitiva dos aliados. A Vila, contudo, estava
desolada e destruída. Nada havia nos campos, as casas comerciais foram saqueadas, os
edifícios públicos foram arrombados e os prédios incendiados. Mesmo assim, a localidade
contava com inúmeras vantagens: invejável situação geográfica, corredor político relevante,
excelentes condições de navegação para portos, passagem pelo estuário da Prata, entre outras.
Não tardou para que firmas nacionais e estrangeiras reconhecessem esses benefícios e se
instalassem na região. A Lei Provincial de 7 de outubro de 1871 restaurou o município,
suprimido em 1869, em consequência da ocupação inimiga. 
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