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Dispõe  sobre  a  desapropriação  de  área  que
menciona e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, decreta:

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desapropriar uma área de terras, com aproximadamente 157,14
(cento e cinquenta e sete virgula quatorze) hectares, com o objetivo de implantação de Polo Agroindustrial no
município de Nossa Senhora do Livramento-MT.

Parágrafo único O Mapa de Localização e o Memorial Descritivo da área de terras mencionadas no
caput, definidos por laudo técnico, integram o presente Decreto como anexos I e II, respectivamente. 

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

 



ANEXO I

 



ANEXO II
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura autorizar o Poder Executivo a desapropriar uma área de terras, com
aproximadamente 157,14 (cento e cinquenta e sete virgula quatorze) hectares, com o objetivo de
implantação de Polo Agroindustrial do município de Nossa Senhora do Livramento-MT.

A área mencionada constitui de dois registros imobiliários, sendo o RGI 1.490 da Gleba Tarumã de
propriedade do Sr. Eurico Matsubara Kuroianagi e o RGI 1.109 de propriedade do Sr. Genival Gomes de
Sena.

Os anexos I e II do Projeto de Decreto Legislativo contém o Mapa de Localização e o Memorial Descritivo da
área citada.

Nossa Senhora do Livramento é um município brasileiro do estado de Mato Grosso. Localiza-se a uma
latitude 15°46'30" sul e a uma longitude 56°20'44" oeste, estando a uma altitude de 232 metros. Sua
população estimada em 2016 era de 12 518 habitantes. Possui uma área de 5247,31 km².

Entre o povoamento de Cocais – fundada no século XVIII - e o município de hoje há uma grande história. No
entanto, grande parte dela se perdeu em 1930, quando o interventor Armênio de Moraes queimou todos os
documentos e livros antigos da Prefeitura, argumentando que dali em diante começaria uma vida nova.
Nossa Senhora do Livramento está inserida na região conhecida hoje por Baixada Cuiabana, possui
características peculiares e um dos mais ricos acervos históricos da cultura de Mato Grosso. Principalmente
porque Livramento é um dos municípios mais antigos de Mato Grosso e tem uma cultura muito própria.
Assim surge o município de Nossa Senhora do Livramento. Cocais, berço do município surgiu com a
exploração do ouro a partir do século XVIII, quando dois sorocabanos, Antonio Aires e Damião Rodrigues,
deixaram Cuiabá com todos os seus pertences, atravessaram o rio e depois de uma marcha de
aproximadamente 30 quilômetros, descobriram ouro em alguns ribeirões ou córregos em território do atual
município, nas lavras que ficaram conhecidas como Cocais. Com a notícia da descoberta do ouro, foi o único
incentivo que chamou os sertanistas e aventureiros ávidos de riquezas a se instalarem nas margens do
córrego Cocais, que foi o berço de nascimento do atual município de Nossa Senhora do Livramento.

Por onde passava a estrada que ligava as minas de Cuiabá à antiga Capital de Mato Grosso, Vila Bela, a
vegetação era melhor do que em Cocais, provavelmente, como consequência da localização de Cocais, que
ficava fora de mão, foi que se formou à beira da estrada um ponto de apoio às tropas que se deslocavam
entre Vila Bela e as minas do Cuiabá. Conta que durante uma viagem, ainda no começo do século XIX, a
imagem de Nossa Senhora do Livramento passava pelo povoado de São José dos Cocais (antigo nome de
Livramento), vinda de Portugal, carregada em cima do lombo de um burro com destino à Vila Bela da
Santíssima Trindade. A Comitiva parou para descansar e na saída o animal que carregava a imagem da
Santa empacou, não queria mais sair do lugar, ao tirar a carga do burro onde estava a imagem da Santa, o
animal andava, colocava a carga o animal empacava não saia do lugar, após várias tentativas a comitiva
decidiu deixar a Imagem da Santa no Local, onde construiu uma capela para abrigar a Imagem da Santa
Nossa Senhora do Livramento, local onde hoje se ergue a Igreja de Nossa Senhora do Livramento, o local
era estratégico e por isso tornou-se parada e pouso obrigatório, para as topas descansarem de suas viagens.

Na época, Francisco João Botelho e sua mulher Escolástica de Campos Rondon decidiram fundar um arraial
naquele local, que logo começaram a atrair pessoas vindas de outros lugares, proprietário da terra
mandaram construir uma igreja, a mesma que funciona na condição de Igreja Matriz da Paróquia, embora já
não apresente as características originais de sua construção no século XVIII. É de 1835, 21 de agosto, a Lei
Provincial que criou o Distrito de Livramento. A elevação a município se deu em 1.883, pertencendo a Zona
fisiográfica do Pantanal, Nossa Senhora do Livramento se limita com, Barão de Melgaço, Santo Antônio de
Leverger, Poconé, Várzea Grande, Jangada, Rosário Oeste, Porto Estrela e Cáceres, o município tem uma
área de 5.315 Km², altitude de 171 m, localizada a 32 quilômetros de Cuiabá no lado esquerdo da rodovia
MT–070 que liga a Capital de Mato Grosso Cuiabá à Poconé e ao Pantanal Mato-grossense.

Também cabe estabelecer o conceito de polo agroindustrial, para isso se observa o desenvolvimento de
Benedicto João Young, em sua dissertação de mestrado Pólo agroindustrial municipal como estratégia de



desenvolvimento o caso de Mogi Guaçu:

Dentre os significados do vocábulo Pólo, citados por FERREIRA (1995), o que mais se adapta ao tema
proposto é “o que dirige ou encaminha, guia, norteia”. Esta significação traduz o objetivo geral a que se
propõe o presente plano, por subentender uma força de indução dinâmica, aplicada em dada direção,
de forma a produzir mudanças pré-determinadas. No caso, mudanças locais que deverão ocorrer em
função da utilização de pólos agroindustriais como instrumento de desenvolvimento.

Da mesma fonte, FERREIRA (1995), o vocábulo composto - Agroindústria, é conceituado como “a
indústria nas suas relações com a agricultura ou na dependência desta”, ou ainda, “a indústria que
beneficia matéria-prima oriunda da agricultura”.

Na visão de YOUNG e CAMPIGLIA (1991), “Pólo agro-industrial corresponde a uma área definida pelo
poder público local, em seus aspectos de infra-estruturas, que suportem a implantação e
funcionamento de empresas agro-industriais, públicas ou privadas, de modo compatível com a
preservação do meio ambiente e, cujo funcionamento subentende uma ação dinâmica reprodutiva que
irradie seus efeitos benéficos no município ou região”. Esse conceito pressupõe que pólo designa o
local onde se reúnem empresas beneficiadoras e ou processadoras de produtos originários do setor
primário, agropecuário ou extrativo, local ou regional, através do qual o poder público espera apressar
o desenvolvimento do município ou região. 40 Percebe-se que essa orientação passa pela pesquisa
dos recursos disponíveis e das bases teóricas existentes.

LAUSCHNER (1975), um dos primeiros pesquisadores a tratar do assunto no Brasil, definiu
agroindústria em sentido restrito e amplo. No sentido restrito, definiu agroindústria como a unidade
produtiva que adquire diretamente do produtor rural um mínimo de 25% do valor total dos insumos
utilizados e transforma esses produtos ou seus subprodutos em bens intermediários ou para utilização
final. Para esse autor, o conceito amplo de agroindústria inclui as empresas que recebem produtos de
origem rural já elaborados e realizam uma segunda ou terceira industrialização dos mesmos.

De acordo com SILVA e RYFF (1976), agroindústria corresponde à unidade de produção que se
caracteriza pela transformação industrial de produtos agrícolas, principalmente para a alimentação e
secundariamente para a oferta de bens intermediários à outras indústrias. Para AMARO et al. (1987), a
agroindústria constitui um segmento do sistema ou complexo agro-industrial.

Complexo este que é definido como, a soma de todas as operações que englobem a manufatura e
distribuição dos insumos para a unidade produtiva agrícola em si e o armazenamento, processamento
e distribuição dos produtos agrícolas e seus subprodutos. O complexo agroindustrial inclui, portanto, os
fornecedores à agricultura, os produtores agrícolas, os armazenadores, os processadores, os
atacadistas e os varejistas envolvidos no fluxo dos produtos agrícolas, desde os insumos iniciais até o
consumidor final. Envolve também os agentes que afetam e coordenam sucessivos estágios do fluxo
dos produtos, tais como o governo, os mercados, as associações comerciais e financeiras.

Assim, de acordo com AMARO et al. (1987), a agroindústria seria considerada como a unidade
produtora integrante dos segmentos funcionalmente localizados nos níveis de suprimento à produção,
transformação e acondicionamento e que transforma o produto agrícola, em primeira e segunda
transformação para sua utilização intermediária ou final. Este complexo pode ser dividido em níveis de
atividades, relacionadas entre si.

Analisando o perfil do município de Nossa Senhora do Livramento, entendemos que a instalação de um polo
agroindustrial dinamizaria a economia da cidade e de municípios vizinhos.

Em consonância com o art. 26, XXVIII, da Constituição Estadual, a iniciativa de Decreto Legislativo que verse
sobre a matéria de que trata o projeto em tela é permitida a parlamentar.

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (Anexo I da Resolução nº 677, de 20 de
dezembro de 2006) em seu art. 170 define que Decreto Legislativo é aquele que possui essência hierárquica
de Lei Ordinária, embora não seja submetido à sanção governamental, e é utilizada para o exercício da



competência exclusiva da Assembleia Legislativa contida na Constituição Estadual.

No mesmo artigo há um rol de competências não taxativo, como se aduz do termo “entre outras” do caput do
citado art. 170.

Prova disso é a existência de uma série de Decretos Legislativos que autorizam o Poder Executivo a
desapropriar áreas, como o decreto legislativo nº 2.911, de 14 de outubro de 1997 - d.o. 22.10.97, o decreto
legislativo nº 2.867, de 05 de setembro de 1994 - d.o. 19.09.94., e o decreto legislativo nº 2.850, de 08 de
junho de 1993 - d.o. 18.06.93.

Conforme o exposto, entendemos como de fundamental importância, submeto aos nobres pares a presente
proposta a qual solicito o devido apoio para sua analise e aprovação.     

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Abril de 2017

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual


