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MOçÂO DE FELICITAÇÕES  NO 32J   /2.O20

Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores

Manifestação de Aplausos pela passagem dos 120 anos
de existência do Distrito de Vila Curuai-Lago Grande

A CÂMRA IVIUNICIPAL DE SANTARÉM,  através do Vereador infra-assinado,  solicita
do  Soberano  Plenário,  após  os  tramites  regimentais,  manifestação  de  VOTOS  DE
FELICITAÇÕES  a  Vila  Curuai  -  Lago  Grande,  pela  passagem  dos   120  anos  de
existência da progressiva localidade, que ocorre no dia vinte e três de março - 23/03.

FUNDAMENTAÇÃO:  lmportante região do município de Santarém,  o Distrito do Lago
Grande do Curuai, tem crescido ao longo de sua existência,  pela força do trabalho de
sua gente simples,  cuja economia se prende,  principalmente, a agricultura,  pecuária e
a pesca, contribuindo para o desenvolvimento de nosso Município.

PEQUENO HISTÓRICO SOBRE A REGlÂO: Vila do Curuai, também conhecida
como  Lago  Grande  do  Curuai,  é  uma  das  maiores  comunidades  da Amazônia
(Oeste do Pará), detentora de grandes riquezas naturais, mas o que se vê quando
se  chega  a  essa  humilde  comunidade  são  situações  precárias enfrentadas  por
milhares  de  famílias  tradicionais  que  depende  de  condições   humanas   para
sobreviverem.  Sabemos que a constituição Federal assegura direitos a todos os
cidadãos  brasileiros,  tais  como  saneamento  básico,  educação,   cultura,  entre
outros, mas parece que nunca esses direitos chegaram a Curuai. Segundo alguns
moradores, muitos são os que saíram da comunidade e ganharam destaque social
nas cidades mais próximas, chegando até serem representantes políticos.

Vila  Curuai  está  localizada  no  Centro  Oeste  do  Estado  do  Pará,  na  margem
esquerda  do  Lago  Grande,  Município  de  Santarém.  O  Território  pertence  ao
Município   e   Comarca   de   Santarém,    constituindo   o   5O   Distrito   Jurídico   e
Administrativo de Curuai.  Presume-se que a denominação  Cuma/',  deriva-se do
fato de ter sido a região habitada pelos índios de uma tribo denominada "Curt,a/'s".
Sua  povoação  teve  início  na  Ponta  do  Tilheiro,  onde  atualmente  localiza-se  o
trapiche comunitário.  Calcula-se que Curuai teve  início  por volta de  1850,  sendo
elevada à categoria de Vila no dia 23 de março de  1900.  Limita-se ao norte com
a ponta do Cajirapó, ao sul com a comunidade Bom Futuro, a leste com a enseada
São Vicente e a oeste com comunidade Boa Fé.  Presume-se ainda que o início



da  povoação de  Curuai  se deu  pela  chegada de  imigrantes e cabanos que em
meio  às  guerras  da  época  buscavam  refúgios  nos  mais  longínquos  recônditos
amazônicos.

Parabéns a todos os moradores que ali residem, por mais um ano de elevação à
Categoria de Vila. Um grande momento deve ser compartilhado com todos que se
empenham pelo desenvolvimento da progressiva Vila Curuai.

Pede-se que seja encaminhada cópia da matéria a Associação de Moradores de Vila
Curuai-ASMOVIC e ao Administrador Distrital.

Sala das Sessões, Plenário da Câmara de Santarém, em           março de 2.020.
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