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        Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", na forma:A ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante requerimento do Deputado
Wilson Santos, vem manifestar nas mais efusivas congratulações e reconhecimento público pela
comemoração aos 238 anos de fundação do Município de Poconé, em 21 de janeiro de 2019. Desta forma
essa conquista deve ser reverenciada e comemorada por este Parlamento.

JUSTIFICATIVA

Poconé, querida cidade Rosa, da Cavalhada, da dança dos Mascarados, das festas do Divino Espírito Santo
e São Benedito, PARABÉNS pelos seus 238 de fundação, comemorada neste dia 21 de janeiro.

Poconé surgiu por volta de 1777, devido à descoberta de ouro em toda região habitada pelos índios da
nação “beripoconé”. A abundância de ouro atraiu gente, apesar da precariedade das comunicações da época.
Foi criado por determinação do Capitão General Luiz Albuquerque de Mello Pereira e Cáceres, o Arraial de
São Pedro Del Rey, em homenagem à Pedro III, rei de Portugal, fato ocorrido no dia 21 de janeiro de 1781.
Naquela época o povoado contava com 2.118 habitantes, na maioria garimpeiros. Em 1787 ocorreu nova
descoberta de ouro, mantendo a população no trabalho extrativo, além de atrair mais garimpeiros e pessoas
de outras profissões, todas com sede de enriquecimento rápido e viam no ouro, esta possibilidade.

Em 09 de agosto de 1811 o povoado foi elevado à categoria de Distrito de Paz. Em 25 de outubro de 1831
torna-se vila e recebe o nome de Vila de Nossa Senhora do Rosário de Poconé. Neste decreto, ocorreu pela
primeira vez a designação de limites em ato de criação de município em Mato Grosso. Em 1840 Poconé
passa a Comarca e no dia 01 de junho de 1863 foi elevado à categoria de cidade, via Lei Provincial.

Com o esgotamento dos garimpos, tal como ocorreu nas primitivas lavras do Norte do Estado, começou a
decair o próspero Arraial, cujos componentes mais avisados, transpondo o Ribeirão Bento Gomes,
instalaram as primeiras fazendas de criação, nos férteis campos que ali descobriram. Essa providencial
mudança de atividade, veio a tempo de salvar a zona de total despovoamento, fixando definitivamente ao
solo a população flutuante das lavras auríferas.

Estabelecendo-se na extensa zona de pastagens do Pantanal, onde se multiplicaram as propriedades
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pecuárias que, com o decorrer dos anos, deram ao município uma destacada posição, até hoje conservadas
como centro produtor de bovinos no Estado.

Durante a fatídica Guerra do Paraguai, Poconé teve relevante papel, fornecendo gado e cavalos para
alimentação e transporte das tropas brasileiras, o que confere a Poconé um lugar de destaque na história do
Brasil. O poconeano João Ribeiro, conhecido nacionalmente como “Tenente Antônio João”  herói da
guarnição militar de Dourados deixou a célebre frase: “Sei que morro, mas o meu sangue e de meus
companheiros servirá de protesto solene à invasão do solo da minha pátria”.

Poconé, integrante do Parque Nacional do Pantanal Mato-grossense, localizada entre os rios Paraguai e
Cuiabá, fica distante da capital Cuiabá 95 km, tem uma população, estimada pelo IBGE, em 2018, de 32.768
habitantes sendo a área territorial do município de 17.141,399 km².

Banhada pelos rios Cuiabá e Paraguai, Poconé é o principal acesso para a lendária estrada-parque
Transpantaneira, porta de entrada para o Pantanal Mato-grossense Norte, salpicada por fazendas, pousadas
rurais, pontes de concreto (construídas recentemente) - são mais de cem - e muitos animais típicos do
pantanal, tais como jacarés, tuiuiús e onças-pintadas.

Carecendo ainda de uma melhor infraestrutura, o bem mais precioso deste município é com certeza o seu
povo.

O poconeano é o povo que cultua secularmente sua tradição, cidadãos que tudo fazem para que não se
perca a identidade cultural do município. Acolhedor e de boa conversa, qualquer um sente-se em casa. É um
povo hospitaleiro, tranquilidade para caminhar e andar de bicicletas pelas ruas limpas e seguras faz com que
Poconé se torne muito atraente, gostosa de curtir e está de braços abertos esperando pelos turistas. É
tipicamente pantaneira, suas casas ainda conservam toda uma beleza arquitetônica de muitos anos atrás. O
município também é conhecido pelas suas tradicionais festas e comidas típicas. Poconé é a cidade mais
próxima ao Pantanal.

É importante, nesta data, homenagear as famílias pioneiras de Poconé, que com denodo cuida do Pantanal:
receba nossas homenagens as famílias Arruda, Dorileo, Eubank, Arruda Santos, Assis e Silva, Costa Nunes,
Silva Campos, Gomes da Silva, Pães de Figueiredo, Falcão, Nunes Rondon, Gomes de Arruda, Mamede,
Biancardini, Costa Marques, Marques Leite, Rodrigues de Carvalho, Figueiredo, Almeida Lobo, Gahyva,
Calorosos, Proença, Pereira Leite, Prado, Moraes, Nunes da Cunha, e ainda as famílias Paes de Arruda,
Campos, Amaral, Barros, Corrêa, Guimarães, Lacerda Cintra, Vigilato, Maciel e a família Silva.

A sua economia é baseada, principalmente, na atividade pecuária intensiva, sendo destaque em todos os
Estados Brasileiros, os seus famosos cavalos pantaneiros; o turismo ecológico; a agricultura de subsistência
e o extrativismo mineral.

Destaca-se ainda o turismo que entre outros pontos turísticos do município são o Porto Cercado, a Estância
Ecológica Sesc-Pantanal, e o Porto Jofre.

Parabéns Poconé e seu amado povo. Sejam eternamente abençoados por São Benedito e Divino Espírito
Santo, protetores deste tão rico pedaço de chão.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Janeiro de 2019

 

Wilson Santos
Deputado Estadual

2

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poconé
https://www.cidade-brasil.com.br/parque-nacional-do-pantanal-matogrossense.html

