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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 CURVELÂNDIA, 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 CURVELÂNDIA pela passagem do seu
aniversário no próximo dia 07 de dezembro de 2012.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Dezembro de 2012

 

Dilmar Dal Bosco
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

A ocupação da área do município de Curvelândia se iniciou a mais de dois séculos, quando ocorreu a
formação de Cáceres no qual pertencia até 1998. Foi a partir do século XVIII, quando os primeiros
desbravadores sertanistas passaram por estas planícies ainda não habitadas por homens não-índios, mas se
presume que alguns caboclos desceram pelo Rio Paraguai vindo dos garimpos diamantíferos de Alto
Paraguai, Diamantino, Arenápolis e Barra do Bugres e quando encontraram a Foz do Rio Cabaçal,
subiram-no na esperança de encontrarem metais preciosos, porém não encontraram. Foram por certo os
primeiros sertanistas a pisarem o solo fértil destas terras, coberta com a exuberante floresta amazônica,
intercalada por cerradão e uma diversificada fauna.

O município de Curvelândia foi ocupado por pessoas desbravadoras da agricultura e da pecuária, com
intenção de possuir grandes terrenos e ter o seu próprio negócio, até porque as terras tinham preços
relativamente baixos, o que possibilitava o plantio de grandes extensões de algodão, arroz, milho (que na
época não era atingida pelas grandes pragas existentes na agricultura hoje), e ainda a criação da pecuária,
que se iniciou desde as primeiras ocupações e foi cada vez mais se expandindo a prática desta atividade,
sendo hoje a base econômica do município.

Além do interesse de desenvolver a agricultura e a pecuária, os imigrantes de Curvelândia também contaram
com incentivos de alguns programas colonizadores do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária). Com isso, aumentou a população, e começaram os interesses pela emancipação do município, na
tentativa de ter mais apoio do Governo Estadual, pois o distrito estava abandonado pelo município de
Cáceres, do qual foi desmembrado. Líderes e comunidades em geral resolveram pleitear a emancipação
econômica e administrativa de Curvelândia, e ainda um projeto de autoria do Deputado Estadual Amador Tut
(1994-1998 e 1998-2002) que tinha como objetivo principal objetivo a emancipação deste distrito, que apesar
de possuir pequena extensão, possuía e possui uma imensa diversidade ecológica e grande potencial
turístico.

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