Várzea Grande
Mato Grosso – MT
Histórico1
A cidade de Várzea Grande nasceu da doação de uma sesmaria aos índios Guanás hábeis canoeiros e pescadores - em 1832 por parte do Governo Imperial. Foi caminho
obrigatório das boiadas que vinham de Rosário do Rio Acima (hoje Rosário Oeste) em busca
de Cuiabá.
Contudo, segundo a história tradicional, sua fundação está intimamente ligada ao
acampamento militar construído durante a guerra com o Paraguai, supostamente nas
imediações do atual centro da cidade - o Acampamento Couto Magalhães. No entanto, este
acampamento militar que dava suporte à capital do estado durante a guerra, e que foi
estabelecido a 15 de Maio de 1867, pelo General José Vieira Couto de Magalhães, se
localizava na margem esquerda do Rio Cuiabá, ou seja, do lado da cidade de Cuiabá, próximo
da barra do rio Coxipó.
Gentílico: várzea-grandense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Várzea Grande, pela Lei Estadual n.º 145, de
08-04-1896, subordinado ao município de Cuiabá.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de Várzea Grande figura
no município de Cuiabá.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o distrito de Várzea
Grande permanece no município de Cuiabá.
Assim permanecendo no quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943.
Elevado à categoria de município com a denominação de Várzea Grande, pela Lei
Estadual n.º 126, de 23-09-1948, desmembrado do município de Cuiabá e Nossa Senhora do
Livramento. Sede no antigo distrito de Várzea Grande. Constituído do distrito sede. Instalado
em 27-07-1949.
Pela Lei Estadual n.º 126, de 23-09-1948, é criado o distrito de Bom Sucesso (expovoado) e anexado ao município de Várzea Grande.
Pela Lei Estadual n.º 370, de 31-07-1954, o distrito de Passagem Conceição foi
transferido do município de Cuiabá para o de Várzea Grande.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 3 distritos:
Várzea Grande, Bom Sucesso e Passagem da Conceição.
Pela Lei Estadual n.º 2.131, de 21-01-1964, é criado o distrito de Porto Velho e anexado
ao município de Várzea Grande.
Pela Lei Estadual n.º 3.701, de 14-05-1976, é criado o distrito de Capão Grande e
anexado ao município de Várzea Grande.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de 5 distritos:
Várzea Grande, Bom Sucesso, Capão Grande, Passagem da Conceição e Porto Velho.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.
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