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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 Dr. João, vem manifestar CONGRATULAÇÕES ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito de Sorriso, Ari Fafin, e ao Presidente da Câmara Municipal, Vereador Damiani da TV, extensiva a
toda população, por ocasião do 35º aniversário de emancipação político-administrativa desse próspero
município, comemorado no dia 13 de maio de 2020.”

                  Parabéns! Sorriso! Minhas sinceras congratulações a todos os munícipes

JUSTIFICATIVA

      A presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO tem como objetivo parabenizar o Município de Sorriso,
pelos seus 35 anos de emancipação político-administrativa.

       Sorriso nasceu na época da expansão brasileira em direção à Amazônia. Em decorrência dos incentivos
dos Governos Militares para colonização e ocupação da Floresta Tropical conhecida como Amazônia Legal
nasce o Município de Sorriso no final da década de 70. Inicialmente com a colonização de paranaenses e
catarinenses, trazidos pela Colonizadora Feliz, tem em sua formação grande parte de Gaúchos da região de
Passo Fundo.

       O colonizador Claudino Francio gerenciou grande quantidade de terras pertencentes a um grupo
Americano às margens da BR 163 no médio norte mato-grossense, o que permitiu o loteamento de áreas e
implantação do plano piloto do que hoje é o Município de Sorriso.

        As primeiras a se fixar na cidade foram as famílias Silva e Santos. Logo depois, chegaram para
trabalhar no local, formando uma espécie de vila agrícola, as famílias Francio, Brescansin, Schevinski,
Manfroi, Spenassatto, Antonello, Ferronatto, Potrich, Raitter, Riva, Bedin, Daroit, Lodi, Faccio e Brandão. Em
26 de dezembro de 1980, a pequena agrovila encravada em pleno sertão matogrossense foi elevada a
categoria de Distrito pertencente ao Município de Nobres.
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         Em 20 de março de 1982, foi instalada a Sub-Prefeitura no Distrito de Sorriso, tendo como Sub Prefeito
o Sr. Genuíno Spenassatto, seguido pelos Srs. Ignácio Schevinski Netto, Helmuth Seidel e Ildo Antonello. A
Assembléia Legislativa do Estado do Mato Grosso, aprovou, em 13 de maio de 1986 e o governador Júlio
Campos, através da lei 5.002/86, elevou então o Distrito de Sorriso à categoria de Município, desmembrado
dos Municípios de Nobres, Sinop, e Diamantino, com uma área de 10.480 km².

      A economia do município está diretamente relacionada ao agronegócio, sendo o cultivo da soja a
principal atividade. É considerado o maior produtor de soja do país, produz 17% da soja de Mato Grosso e 3
% do Brasil. Sendo a 4º Maior economia do Estado de Mato Grosso Ficando atrás da Capital Cuiabá, de
Várzea Grande e de Rondonópolis.

       Destaca-se por ser o município com maior rentabilidade no Agronegócio do Brasil. Em Sorriso
encontram-se instaladas grandes empresas do agronegócio como a Amaggi (2 unidades), Archer Daniels
Midland (ADM) (2 unidades), Bertuol (2 unidades), Bunge (3 unidades), Cargill (3 unidades), Caramuru
Alimentos, Coacen, Cooavil, Cofco Agri (3 unidades), C-Vale, Fiagril (2 unidades), Glencore, LDC
Commodities (2 unidades), Monsanto, Mosaic, Multigrain, Nidera, Noble, Ovetril, Safras Armazéns (2
unidades), entre outras que tem grande participação no desenvolvimento da cidade.

       Além do destaque na Soja, Sorriso também possue abatedouros de aves, peixes e suínos que suprem o
mercado interno e externo, dentre eles a Marombi Frangos, Nutribrás e Nativ Pescados. Em 2004 Sorriso
ganhou o Park Shopping Sorriso, com 65 lojas satélite e um cinema que possui 2 salas uma com tecnologia
3D e um de 2D.

      Pelos dados do IBGE 2015, Sorriso possui 8.305 empresas atuantes, com média salarial funcional de 2,6
salários mínimos. Entre 2013 e 2016 foram lançados 16 loteamentos residenciais, 2 loteamentos industriais e
2 condomínios residenciais de alto padrão, com grande destaque construção civil que movimenta a geração
de empregos e é destaque pela qualidade na arquitetura e urbanismo.

      Nessa solene ocasião, queremos parabenizar o Prefeito Ari Lafin pela sua excelente gestão à frente da
Prefeitura, temos a absoluta certeza que Sorriso cresceu muito em números e qualidade de vida com sua
administração.

       Celebrar 34 anos de uma cidade comporta várias particularidades de sua memória, desta forma, o
município deve ser aplaudido e merece todas as homenagens desta Casa de Leis. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Maio de 2021

 

Dr. João
Deputado Estadual
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