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Estado de Mato Grosso
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Despacho  

Autor: Dep. Adalto de Freitas

Concede  a  “Comenda  Desbravador  Migrante
Norberto  Schwantes”  ao  Senhor  ORLANDO
ROEWER.

       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 ORLANDO ROEWER.

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

JUSTIFICATIVA

 

ORLANDO ROEWER nasceu em Ibirubá, estado do Rio Grande do Sul, em 05 de março de 1945. Oitavo
dos dez filhos de Henrique e Amanda Roewer, chegou em Barra do Garças em 1972, e ali fixou residência.

Era uma época na qual se iniciava a ocupação e o desenvolvimento econômico e demográfico da região do
médio Araguaia.

Em 15 de novembro de 1970, um mês antes de colar grau em Agronomia na Universidade Federal de Santa
Maria-RS, foi a Tenente Portela para votar nas eleições municipais, ocasião na qual conversou com o Pastor
da Igreja Luterana Sr. Norberto Schwantes sobre a busca de alternativas visando o aumento da renda dos
pequenos produtores rurais. Na ocasião debateram o grande entrave que era a pouca terra que as famílias
possuíam e que, o ideal seria promover um projeto de remembramento fundiário, tornando as propriedades
maiores, conjugando com o programa de migração para o Mato Grosso, local onde havia terra em
abundância e barata.

Voltaram a conversar no assunto após um tempo e, em 31 de março de 1971, após 22 reuniões com
produtores das diversas localidades do Município, foi criada a Cooperativa de Colonização 31 de Março Ltda
– COOPERCOL – a primeira cooperativa de colonização do país, tendo seu irmão Siegfrido Roewer como
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primeiro Presidente, e Orlando Roewer como assessor técnico.

Em março de 1972 o Governo Federal criou o Programa PROTERRA instituindo o crédito fundiário e demais
linhas necessárias à implantação de projetos de colonização na Amazônia Legal, na qual parte de Mato
Grosso estava inserida.

Assim, o projeto inicialmente proposto tornou-se viável e, em setembro de 1972, as primeiras 40 (quarenta)
famílias, de um total de 81 (oitenta e uma) mudaram-se para o Projeto de Colonização Canarana, numa área
de aproximadamente 40.000 hectares, origem do hoje município Canarana.

Junto com o Dr. Sérgio Ludovico Bertoni, o Sr. Orlando Roewer, elaborou o Projeto de Colonização para
aprovar, no INCRA e Banco do Brasil, a obtenção do crédito necessário.

Elaborou o projeto urbano da cidade de Canarana (o mesmo implantado em Água Boa) e sugeriu para o
projeto o nome de Canarana, o qual foi aceito e adotado.

Na sequencia, sob a liderança de Norberto Schwantes, o programa de colonização foi ampliado com o
assentamento de milhares de famílias em área superior a um milhão de hectares, origem dos hoje
municípios de Canarana, Água Boa, Terra Nova do Norte, Peixoto de Azevedo, Confresa e Querência, este
último implantado pela Coopercana, sob a presidência de Norberto Schwantes, numa área inicial de 120.000
hectares, no qual conduziu a instauração do Projeto.

Além dos projetos implantados em Mato Grosso, milhares de agricultores Portelenses foram assistidos pela
Cooperativa de colonização e encaminhados para a Transamazônica em projetos do INCRA.

Juntamente com seu ex-professor Roni Kurt Voigt criou, em 1974, a empresa de Assistência Técnica Rural
Toplanagro, prestando serviços de topografia e elaboração de projetos com vistas a obtenção de crédito rural.

Em março de 1980, ante a dificuldade de Norberto Schwantes, por motivo de saúde, continuar à frente da
Coopercana, assumiu a presidência da mesma. O momento era de dificuldade tanto dos produtores, quanto
da cooperativa, motivada pela crise no cultivo do arroz – única cultura até então explorada -, crise agravada
com a retirada substancial do crédito rural pelo Governo Federal.

Com obstinação e muito sacrifício dos produtores, paulatinamente o  arroz foi substituído pela soja, de modo
que, em 1984, a Coopercana realizou a venda do produto para a Suíça, registrando, assim, a primeira
exportação de soja do Estado e, em 1986, a Cooperativa foi a maior arrecadadora de ICM do Mato Grosso,
recebendo então, seu Presidente, da Secretaria de Fazenda, o Título de Empresário Eficaz.

O Sr. Orlando Roewer exerceu os cargos de Vice-Presidente e Presidente da OCEMAT – Organização das
Cooperativas de Mato Grosso. Ocupou, de março de 1987 a agosto de 1988, o cargo de Secretário Estadual
de Agricultura.

Desde o início da colonização atuou no sentido de encontrar culturas alternativas ao arroz, passando além
da soja, pelo milho, café, gergelim, feijão guandu, algodão, trigo irrigado, reflorestamento, suinocultura
(primeira granja de produtores registrada no MAPA no Estado), apicultura (que chegou a 100 toneladas de
mel produzido em determinado ano).

Do ano de 1982 a 2003, juntamente com seu cunhado Walfredo Oster, manteve pequena propriedade
agrícola em Canarana onde trabalhou com soja, milho, arroz, pecuária bovina de corte e de leite.

Extrai-se, deste pequeno resumo das inúmeras atividades desenvolvidas pelo Engenheiro Agrônomo
Orlando Roewer, os relevantes trabalhos prestados ao progresso de Mato Grosso e da região do médio
Araguaia. Trata-se de pessoa que merece, sem qualquer sombra de dúvida, a titulação de Desbravador, pois
assim o foi, tendo enfrentado todo tipo de problemas para explorar e fazer crescer essa região
importantíssima do nosso Estado.

Com muito orgulho indico a concessão da “Comenda Desbravador Migrante Norberto Schwantes” para o Dr.
ORLANDO ROEWER, que esteve ao lado do também colonizador Noberto Schwantes e, com o mesmo,
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realizou incontáveis feitos,juntamente com tantas famílias que lutaram por um EstadoMato Grosso melhor.

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 ORLANDO ROEWER.

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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