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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 Romoaldo Júnior, vem manifestar CONGRATULAÇÕES a Excelentíssima
Senhora Prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos, e ao Presidente da Câmara Municipal,
Vereador Fábio José Tardin - Fabinho, extensiva a toda população, por ocasião dos 153 anos de fundação
desse próspero município, comemorado no dia 15 de maio de 2020.”

                  Parabéns! Várzea Grande! Minhas sinceras congratulações a todos os munícipes.

JUSTIFICATIVA

        A cidade de Várzea Grande nasceu da doação de uma sesmaria aos índios Guanás - hábeis canoeiros
e pescadores - em 1832 por parte do Governo Imperial. Foi caminho obrigatório das boiadas que vinham de
Rosário do Rio Acima (hoje Rosário Oeste) em busca de Cuiabá.

     Contudo, segundo a história tradicional, sua fundação está intimamente ligada ao acampamento militar
construído durante a guerra com o Paraguai, supostamente nas imediações do atual centro da cidade - o
Acampamento Couto Magalhães. No entanto, este acampamento militar que dava suporte à capital do
estado durante a guerra, e que foi estabelecido a 15 de Maio de 1867, pelo General José Vieira Couto de
Magalhães, se localizava na margem esquerda do Rio Cuiabá, ou seja, do lado da cidade de Cuiabá,
próximo da barra do rio Coxipó.

       Foi elevada à categoria de município com a denominação de Várzea Grande, pela Lei Estadual n.º 126,
de 23-09-1948, desmembrado do município de Cuiabá e Nossa Senhora do Livramento.
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     Na passagem dos 153 de fundação desse próspero município, manifestamos nosso regozijo pela
passagem dessa solene data.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Maio de 2020

 

Romoaldo Júnior
Deputado Estadual
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