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        Com fulcro no Art. 183, inciso IX, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora,
ouvido o Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", na forma:

“A  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA  DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado HERMÍNIO J BARRETO, expressa sua mais efusiva moção de aplausos ao
SINDICATO RURAL DE RONDONÓPOLIS, na pessoa de seu Presidente MIGUEL WEBER e demais
Diretores, em virtude do sucesso na realização da 41ª Edição da EXPOSUL (Exposição Agropecuária de
Rondonópolis - MT).
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JUSTIFICATIVA

Sob a coordenação do Sindicato Rural de Rondonópolis que tem como presidente o Senhor Miguel Weber,
realizou-se entre os dias 10 e 18 de agosto de 2013, a 41ª edição da Exposul – Exposição Agropecuária de
Rondonópolis MT (210 km ao sul de Cuiabá) batendo recordes e comercializou 115.6 milhões de reais, em
máquinas, equipamentos e tecnologia agrícola, além de caminhões, ônibus, veículos nacionais e importados
e, máquinas para construção civil, pesada e leve. Um aumento de 9,2% sobre o volume de negócios de 2012.
Desse montante, 9.4 milhões de reais foram arrecadados nos 12 leilões de elite, corte e leite, que colocaram
6.3 mil animais sob o martelo do leiloeiro, um aumento de 81% em relação à edição passada.

 

Com um público superior a 190 mil visitantes da cidade e região sul de Mato Grosso, a Exposul teve como
ponto forte a Feira Nacional de Máquinas e Tecnologia Agrícola, trazendo o que existe de mais atual no
universo tecnológico da produção rural, em colheitadeiras, tratores e pulverizadores de operação via satélite
(GPS) e equipamentos de irrigação de alto desempenho. Quatro empresas se sobressaíram neste setor e,
sozinhas foram responsáveis por mais de 40% do volume total comercializado. 

Um total de 6.3 mil animais hospedados no Parque de Exposições, foram arrematados nos 12 leilões
programados. Os oito leilões de elite, envolvendo as raças Nelore, Braford e Holandesa/Girolanda,
disponibilizaram 459 animais, com uma média geral de 9.3 mil reais. O destaque ficou com o Leilão Genética
Fêmeas, que comercializou o animal mais caro da Exposul, a vaca Estola da Noho, uma reprodutora campeã
Nelore, de 107 meses, que teve 50% da sua propriedade arrematada por 100.8 mil reais. Os leilões de elite
da Exposul arrecadaram 4.3 milhões de reais.

Já os quatro leilões de corte do evento colocaram em pista 5.8 mil animais, com uma média geral de 906,46
reais e US$ 389 / animal, arrecadando um total de 5.3 milhões de reais. O destaque ficou por conta dos
garrotes, que em 10 de Agosto, atingiram média de 1.032 mil reais/unidade.

A Exposul contou, ainda, em sua programação com a exposição, julgamento racial e leilões do Cavalo
Pantaneiro e, ovinos das raças Dorper, Santa Inêz, Texel e Sulfok. Também teve como elemento difusor de
tecnologia o Ciclo de debates e Palestras Técnicas. E, em sua parte popular contou, em sua grade de
programação, com o Rodeio Profissional, além do Show de Prêmios que, este ano, distribuiu cinco veículos
de passeio e uma camionete cabine dupla, além da linha de shows nacionais e regionais.

Minhas sinceras congratulações ao SINDICATO RURAL DE RONDONÓPOLIS na pessoa de seu
Presidente MIGUEL WEBER e demais Diretores e que seja dado seguimento a tão importante instituição da
região sul que muito ajuda a Economia do Estado de Mato Grosso.
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