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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Adalto de Freitas

Concede  a  “Comenda  Desbravador  Migrante
Norberto  Schwantes”  ao  Senhor  ARCENIO
CLARI  FLECK.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, combinado com o artigo 171 do Regimento Interno, RESOLVE:

Art. 1º Nos termos da Resolução n° 1.498, de 19 de abril de 2010, fica concedida a Comenda “Desbravador
Migrante Norberto Schwantes” ao Senhor ARCENIO CLARI FLECK.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

ARCENIO CLARI FLECK nascido na cidade de Ijuí, estado de Rio Grande do Sul, no dia 19 de agosto de
1947, chegou em Barra do Garças e ali fixou residência no ano de 1976, época na qual se iniciava a
ocupação e o desenvolvimento econômico e demográfico da região do médio Araguaia.

Desenvolveu como produtor pioneiro inúmeras ações em conjunto com o colonizador Norberto Schwantes,
do qual era amigo particular, a exemplo da criação do município de Querência, primeiramente elevado a
distrito do Município de Canarana.

Teve participação ativa no processo de desapropriação da Gleba Guerreiro, na região de Ribeirão
Cascalheira, em área de 10.000 hectares, propiciando o assentamento de inúmeras famílias de
trabalhadores rurais.

Representante de vendas de áreas do Projeto Malu, na região do Xingu, hoje conhecida como Vila Campinas.

Proprietário de área rural pioneiramente em Indianópolis, Distrito de Barra do Garças, colaborou para o
desenvolvimento local e regional.
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Assim, em virtude dos relevantes serviços prestados ao estado de Mato Grosso e à região do médio
Araguaia e, pela coragem e determinação em desbravar essas terras, transformando o cerrado de
improdutivo ao maior produtor de arroz de sequeiro do mundo, é que apresento a Comenda “Desbravador
Migrante Norberto Schwantes” ao Senhor ARCENIO CLARI FLECK.

Pelo exposto, solicito a aprovação do presente Projeto de Resolução pelos Nobres Pares.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Novembro de 2017

 

Adalto de Freitas
Deputado Estadual
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