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Com fundamento no que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro a Mesa, ouvido o soberano
Plenário, que seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSO ao município de MIRASSOL D’OESTE, nos
seguintes termos:

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos Senhores Deputados que
a compõe, vem apresentar MOÇÃO DE APLAUSO ao município de MIRASSOL D’OESTE pela passagem
do seu aniversário no próximo dia 28 de outubro de 2012.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Outubro de 2012

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Antonio Lopes Molon, fundou o núcleo que deu origem ao atual município de Mirassol d’Oeste, Por volta de
1958, Molon começou a interessar-se por terras em Mato Grosso, montou assim um escritório de venda de
terras, no local da futura Mirassol de Mato Grosso, o negócios progrediram a ponto do escritório de vendas
de lotes, antes restrito à pequena localidade teve de ser ampliado mudando para Cuiabá. As vendas
estouraram e muita gente afluiu ao lugar. O patrimônio foi oficialmente fundado em 28 de outubro de 1964,
com o nome de Mirassol d’Oeste foi criado pela Lei Estadual nº 3.698, de 14 de maio de 1976. O termo
"d’Oeste" foi acrescentado para que não fosse confundido com o município de Mirassol, no Estado de São
Paulo.

A economia expressiva do município baseia-se no gado de corte e leiteiro e na produção de álcool. Possui
um frigorífico, uma triparia de grande porte ( indústria ), um laticínio, uma granja (indústria) e uma
usina-de-cana.

 

Diante desta relevante data de aniversário, não poderíamos deixar de externar nossas congratulações ao
Município de Mirassol D’Oeste, razão pela qual registramos essa singela homenagem nesta Casa de Leis,
com a presente Moção de Aplauso.
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