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Com fundamento no que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro a Mesa, depois de ouvido o
soberano Plenário, que seja encaminhada MOÇÃO DE APLAUSOS ao município de                        
CAMPOS DE JULIO, nos seguintes termos:

 A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, através dos Senhores Deputados que a
compõe, vem apresentar MOÇÃO DE APLAUSOS ao município de Campos de Julio, pela passagem do seu
aniversário no dia 28 de novembro de 2012.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Novembro de 2012

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O nome no município de Campos de Julio é uma homenagem ao eminente homem público Júlio José de
Campos, é uma alusão à singularidade dos campos que abrangem o território do município. Uma topografia
plana, bonita com terras férteis e próprias ao cultivo da soja.

Antes de ser colonizada, esta área foi povoada pelos índios Nambikwára e pelos Ená-wenê-nawê, que ainda
consideram como sagrado parte deste território, por seus antepassados terem vivido nesta região.

Quando surgiu a idéia de se colonizar a região que compreende atualmente o município de Campos de Júlio,
quem governava Mato Grosso era Júlio José de Campos, tradicional político mato-grossense que já foi
prefeito municipal em Várzea Grande, deputado federal por duas vezes e senador.

O início da colonização deu-se através da atuação de Valdir Massuti, que trouxe à região dezenas de
famílias sulistas. Formou-se um povoado, tendo a sua volta milhares de hectares de plantações de soja, a
economia que sustenta a região.

Nesta data especial, este Poder manifesta aos moradores de Campos de Julio as sinceras congratulações
pela passagem do aniversário do município, com o encaminhamento da presente Moção.
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