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Com fulcro no que dispõe o Art. 76, § V do Regimento Interno da Casa de Leis, requeiro a mesa diretora à
realização de Sessão Especial, para a comemoração do Aniversário de Mato Grosso, a ser realizada em 08
de maio, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

A Capitania de Mato Grosso foi criada em 9 de maio em 1748, após ser desmembrada da Capitania de São
Paulo e teve os seguintes governantes até 1821: Antônio Rolim de Moura de 1751 a 1765, fundou a primeira
capital Vila Bela da Santíssima Trindade; João Pedro Câmara de 1765 a 1769; Luís Pinto de Souza Coutinho
de 1769 a 1772, expulsou os jesuítas e fundou vários fortes e povoados; Luis de Albuquerque de Melo
Pereira e Cáceres de 1772 a 1789; João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres de 1789 a 1796;
Caetano Pinto de Miranda Montenegro de 1796 a 1803; Manuel Carlos de Abreu e Meneses de 1804 a 1805;
João Carlos Augusto d’Oeynhausen e Gravemberg de 1807 a 1819, iniciou a transferência da capital de Vila
Bela para Cuiabá; e Francisco de Paula Magessi de Carvalho de 1819 e 1821.
A mudança da capital foi em decorrência da distância e dificuldade de comunicação com os grandes centros
do Brasil. O processo de transferência foi iniciado no governo de João Carlos Augusto d’Oeynhausen e
Gravemberg e grande parte da administração foi transferida no governo de Francisco de Paula Magessi de
Carvalho. Por dificuldades na administração, a capital retornou a Vila Bela e somente em 1825, por um
decreto de Dom Pedro I, a capital ficou definitivamente em Cuiabá. Com a proclamação de Independência do
Brasil todas as capitanias se tornaram províncias.
O primeiro acontecimento político da época foi a Rusga, movimento em que os grupos políticos liberais e
conservadores queriam reformas políticas, sociais e administrativas. Em 1864 inicia-se a Guerra do Paraguai
(o Paraguai fazia fronteira com Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul), na qual Mato Grosso participou com
soldados e protegeu as fronteiras do Estado. Depois de uma pequena divisão do Estado durante a
Revolução Constitucionalista (1932), ocasião em que o sul de Mato Grosso aproveitou a situação e formou
um pequeno governo durante 90 dias, em 1977 o governo federal decretou a divisão do Estado de Mato
Grosso, formando então Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devido à “dificuldade em desenvolver a região
diante da grande extensão e diversidade”.
Assim, tendo em vista que nosso amado Estado completa 272 anos de fundação, é de se realizar a presente
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Sessão Solene para comemorar esta tão importante data, motivo pelo qual conto com o apoio de meus
Nobres Pares na aprovação desta matéria nesta Casa de Leis.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Dezembro de 2019

Thiago Silva
Deputado Estadual
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