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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 CONGRATULAÇÃO", na forma:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Xuxu Dal Molin, vem manifestar o reconhecimento público e parabenizar o
Município de Canarana por ocasião do seu aniversário.

Nesta data especial de 15 de fevereiro de 2019, em que se comemoram os 38 anos do aniversário do
Município de Canarana, expresso as minhas mais sinceras congratulações a população deste importante
Município, povo ordeiro e trabalhador, que se dedica em prol da construção de um futuro melhor.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de “MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO” ao Município de CANARANA pelos seus 38 anos de
emancipação política, ocasião da comemoração do seu aniversário.

O município de Canarana surgiu nos anos 70 quando se instalaram os primeiros agricultores recrutados no
município gaúcho de Tenente Portela, pela Coopercol - Cooperativa Colonizadora 31 de Março Ltda, fundada
e dirigida pelo pastor Norberto Schwantes e pelo economista José Roberto o qual teve importante papel na
colonização do município.

Nascia a primeira cooperativa colonizadora do país, que em tese não visava lucro, mas sim assentar famílias
gaúchas luteranas em território mato-grossense. O pastor Norberto Schwantes foi um idealizador e muito se
deve a seu trabalho pioneiro. Sua iniciativa tinha o apoio dos governos Estadual e Federal, que desejavam
atrair empresários rurais para a região ao mesmo tempo em que diminuíam as tensões nos conflitos de
terras criados no Rio Grande do Sul.

O Município situado a 834 km de Cuiabá, com área de 10.870 Km², possui uma população estimada em
20.461 habitantes, conforme informações do IBGE de 2016.

Integra o Parque Nacional do Xingu e a Reserva Biológica de Quelônios. A sua base econômica é a pecuária,
agroindústria e agricultura (soja, milho e arroz).
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Desta feita, não poderia olvidar a congratulação deste importante município, que possui em sua breve
história tamanha relevância.

Assim, expresso as minhas mais sinceras congratulações a toda a população ordeira e trabalhadora de
Canarana que se dedica arduamente para o desenvolvimento e progresso do município, pelos seus 38 anos
de emancipação política administrativa.

Portanto, requeiro aos Nobres Pares desta Casa de Leis que aprovem a presente Moção de congratulação e
que a mesma seja enviada a Prefeitura de Canarana , bem como a Câmara de Vereadores do Município.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Fevereiro de 2019

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual
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