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Com fulcro no artigo 185 A, parágrafo único do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro
à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que registre nos anais “Moção de Congratulação”,
vazada nos seguintes termos:

“A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros,
mediante requerimento do Deputado Estadual Túlio Fontes, expressa sua mais efusiva
CONGRATULAÇÃO ao Distrito de Santo Antônio do Caramujo, Município de Cáceres,  pela
passagem de seu aniversário, celebrado no dia 21 de setembro de 2021.

JUSTIFICATIVA

O Distrito de Santo Antônio do Caramujo, a 31 quilômetros de Cáceres, completou no último dia
21 de setembro, 33 anos de criação, mas aquela importante comunidade começou a ser formar
há mais de 50 anos.

Apesar de ser o mais estruturado dos quatro distritos de Cáceres, o Caramujo ainda carece de
infraestrutura como pavimentação asfáltica.

O Caramujo surgiu naturalmente do trevo que interliga a Salto do Céu, pois a região tinha uma
deficiência de água muito grande em função dos desmatamentos e do solo arenoso.

O fenômeno também fez surgir o barro que é o hoje o grande negócio da comunidade onde
estão instaladas cinco cerâmicas que atendem toda a região.

As indústrias, o comércio e a agricultura familiar do Distrito, asseguram empregos e uma boa
distribuição de renda.

O distrito de Caramujo está em uma região belíssima, com fauna e flora exuberantes, onde
existem muitas nascentes e lagoas belíssimas.

O Distrito possui cerca de mil casas, 3 mil moradores e 2.450 eleitores.

Diante do exposto, externo toda a minha alegria por mais um ano de história deste belo e

1



Moção de congratulação - 9kiuo87v

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

importante distrito de nossa querida Cáceres, que tem se mostrado firme na luta pelo seu
crescimento e progresso.

Celebrar esse aniversário comporta várias particularidades de sua memória, desta forma,
distrito de Caramujo deve ser aplaudido e merece todas as homenagens desta Casa.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 22 de Setembro de 2021

 

Túlio Fontes
Deputado Estadual
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