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Indicação ao governo do estado de Mato Grosso
com  cópia  para  a  SINFRA  -  Secretaria  de
Estado  de  Infraestrutura  do  estado  de  Mato
Grosso,  demonstrando  a  necessidade  da
construção de uma ponte de concreto sobre o
Rio Aricá Mirim, com 35 metros de extensão.

                                                 Nos termos do art. 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis,
requeiro à Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao
governo do estado de Mato Grosso com cópia para a SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura do
estado de Mato Grosso, demonstrando a necessidade da construção de uma ponte de concreto sobre o Rio
Aricá Mirim, com extensão de 35 metros.
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JUSTIFICATIVA

A construção da ponte atenderá as reinvindicações de anos das comunidades de Sangradouro, São

Sebastião e Buriti Grande, que na sua grande maioria sobrevive da agricultura familiar. Em época das

chuvas, passa por grande medo de desabamento da atual ponte de madeira, construída há mais de 30 anos.

Além de atender os 160 micro, pequeno e médios produtores, atenderá também os pecuaristas que por

necessidade de alimentar seus rebanhos semi confinados, com o transporte de rações, calcário e adubos

para a reforma das pastagens, bem como no plantio de forrageiras e o transporte do gado para abate nos

frigoríficos da grande Cuiabá.

Com esse intenso fluxo de caminhões, a ponte de madeira não suporta o peso excessivo que

constantemente é submetida.

É necessário também que seja feita um reparo com urgência na ponte de madeira existente, uma vez que a

mesma está correndo risco de desabamento em sua cabeceira.

A Associação dos produtores Rurais da Agricultura Familiar da Comunidade São Sebastião – ASPRAFS já
solicitou os reparos necessários para a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger e a mesma
informou que de acordo com a Lei nº 10.353 de 27/03/2015, com os recursos do FETHAB ela só pode
realizar manutenções em pontes de até 12 metros de extensão e está possui 35 metros.

LEVANTAMENTO PARCIAL DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA NA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO E

ADJACÊNCIAS – STO ANTÔNIO DE LEVERGER:

Fazenda Santa Rita de Cássia
30 toneladas de peixe
700 cabeças de bovinos para abate anual
 
Fazenda 3 Ripas
350 cabeças de bovinos
 
Fazenda Aroldo
250 cabeças de bovinos para abate anual
 
Estância Santa Catarina e São José
300 toneladas de peixe
700 cabeças de bovinos para abate anual
 
Fazenda Seriema
Estrutura para 10.000 cabeças de bovinos.
Serão abatidas 4.000 cabeças de bovinos em 2017.
 
Fazenda São Benedito
40 toneladas de peixes
180 cabeças de bovinos para abate anual
 
Fazenda Aricá Mirim
3.000 cabeças de bovinos
 
Fazenda São Judas Tadeu
300 cabeças de bovinos para abate anual – Meta para 2018: 1.000 cabeças.



 
Fazenda LZ
300 cabeças de bovinos para abate anual
 
Fazenda Serrinha
3.000 cabeças de bovinos
 
Fazenda São Francisco(Jandir)
100 cabeças de bovinos
 
Fazenda Conquista
350 cabeças de bovinos para abate anual – Meta para 2018: 1.000 cabeças.
 
Fazenda Santa Clarisse
250 cabeças de bovinos e 200 litros de leite por dia
 
Fazenda São Francisco(José Antônio)
300 cabeças de bovinos para abate anual
 
Fazenda Santa Clara e Fazenda Santa Maria
4.800 cabeças de bovinos para abate anual
 
Fazenda Graciosa
500 cabeças de bovinos para abate anual
 
Fazenda Santa Lúcia
1.500 cabeças de bovinos (venda de touro PO e abate anual)
 
Fazenda Boa Vista
1.000 cabeças de bovinos para abate anual
 
Fazenda Santa Tereza
500 cabeças de bovinos para abate anual
 
Fazenda Esperança
300 cabeças de bovinos
 
Associação de Pequenos Produtores Buriti Grande
20 toneladas de abóbora/mês
25 toneladas de mandioca/mês
10 toneladas de limão/mês
5 toneladas de carambola e mamão/mês
 
Fazenda Santa Cruz
300 cabeças de bovinos para abate anual
 
Fazenda Treze
150 cabeças de bovinos para abate anual
 
Fazenda Remanso
250 cabeças de bovinos
 
Fazenda Disparada
100 cabeças de bovinos
 
Estancia Flecha Desgarrada



180 cabeças de bovinos para abate anual
 
Fazenda Arco Iris e Ipanema
1.200 cabeças de bovinos para abate anual
 
São produzidos pelos 160 pequenos e micro produtores aproximadamente:
500 toneladas de mandioca
60 toneladas de citros
30 toneladas de caixarias de hortifrúti
 
Destes, 9 produzem 14.000 litros de leite por mês.
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