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Histórico
A história da fundação de Rosário Oeste, está ligada a descoberta do ouro. Rosário nasceu no
Bairro monjolo. De acordo com informações históricas, por volta de 1.750 chegaram a região os
primeiros moradores. Encontraram ali, povos da nação Bakari. Aos poucos com a chegada da Imagem
de nossa Senhora, o povoado foi se formando.
As pessoas que ali moravam faziam roças e vendiam mantimentos para as minas de Cuiabá.
No século XIX, o povoado é mudado para o lugar atual. Em 1.861, foi elevado a município e em,
homenagem à Santa padroeira, passou a chamar Nossa senhora do Rio Acima, devido a interação com
Rio Cuiabá.
Ponto de passagem da Comissão Rondon, por volta de 1.907, o município, ao longo deste
século, produzia alimentos, como arroz, feijão, milho e gado que vendiam para cidades vizinhas e
mesmo para Cuiabá.
A cultura do povo rosariense é outro atrativo do município. Nela se congregam cururueiros,
dançadores do São Gonçalo, Artesãos, artistas em geral, músicos, foliões, capelões, dançarinos do
rasqueado cuiabano. A preservação dos instrumentos, símbolos da cultura mato-grossense: a viola de
cocho e o ganzá é prática cotidiana em Rosário Oeste.
A prática agrícola mantém uma grande importância na economia municipal e cultural, sendo a
mandioca o principal produto agrícola cultivado no município. Há também as culturas de arroz e
milho e com o plantio de caju em grande escala, sendo instalada na região uma indústria de castanha
e da polpa da fruta , a Panflora. Na economia de Rosário Oeste ainda a pecuária , tendo hoje, o
segundo maior rebanho da região.
Gentílico: rosariense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Nossa Senhora do Rosário do Rio Acima, pelo decreto
nº 30, de 26-08-1833, no município de Cuiabá.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Nossa Senhora do Rosário do Rio Acima,
pela lei provincial nº 8, de 25-06-1861, desmembrado do município de Cuiabá. Sede na antiga
povoação de Nossa Senhora do Rosário do Rio Acima. Constituído do distrito sede. Instalada em 0701-1865.
Em divisão administrativa referente ao no de 1911, a vila é constituída do distrito sede.
Pela lei estadual nº 694, de 11-06-1915, a vila de Nossa Senhora do Rosário do Rio Acima
tomou a denominação de Rosário Oeste.
Elevado á condição de cidade com a denominação de Rosário Oeste, pela lei estadual 772, de
16-07-1918.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído do distrito sede.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município aparece
constituído de 3 distritos: Rosário Oeste, Araras e Nobres.
Pelo decreto-lei estadual nº 545, de 31-12-1943, o distrito de Araras passou a denominar-se
Bauxi.
Pela lei estadual nº 166, de 25-10-1948, é criado o distrito de Arruda (ex-povoado), e anexado
ao município de Rosário Oeste.
Pela lei estadual nº 166, de 25-10-1948, é criado o distrito de Praia Rica (ex-povoado), e
anexado ao município de Rosário Oeste.

Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 5 distritos: Rosário
Oeste, Arruda, Bauxi (ex-Araras), Nobres e Praia Rica.
Pela lei estadual nº 701, de 15-12-1953, o distrito de Praia Rica foi transferido do município
de Rosário Oeste para Chapada dos Guimarães.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 4 distritos: Rosário
Oeste, Arruda, Bauxi. e Nobres.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 1943, de 11-11-1963, desmembra do município de Rosário Oeste o
distrito de Nobres. Elevado á categoria de município.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 31-XII-1971.
Pela lei estadual nº 4011, de 06-11-1978, é criado o distrito de Mazargão e anexado ao
município de Rosário Oeste.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de 4 distritos: Rosário
Oeste, Arruda, Bauxi e Marzagão.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.
Alteração toponímica municipal
Nossa Senhora do Rosário do Rio Acima para Rosário Oeste, alterado pela lei estadual nº 694, de 1106-1915.

