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Ofício n.º 001/2021                                                      Bequimão (MA), 13 de Abril de 2021 
 
 
Assunto: Construção da Barragem de Maria Rita 
 
 
Ilm.º Sr° 
Rodrigo Lago 
Secretário de Estado de Agricultura Familiar –SAF 
São Luís/MA 
 
Prezado Secretário, 

 
A área onde será construída a barragem de Maria Rita, possui 

aproximadamente 12 km de extensão e interliga os municípios de Bequimão, São Bento, 
Alcântara, Peri-Mirim e Bacurituba (entre os manguezais na bacia do rio Aurá e os 
campos inundáveis). A barragem terá finalidade de conter à água doce e combater a 
salinização dos campos naturais inundáveis com a entrada de água salgada pelos 
igarapés nas áreas mais baixas da região. 

CONSIDERANDO que 06 km de barragem já foram construídos pelo 
município de Bequimão, mas que entretanto, necessitam de reformas estruturais 
atualmente e que a iniciativa visa proteger os ecossistemas e os mananciais de água 
doce e, ao mesmo tempo, evitar a salinização dos campos prejudicando a pesca e outras 
atividades extrativistas sustentáveis. 

CONSIDERANDO que esta barragem auxilia na perenizarão das águas de 
várias localidades adjacentes, e garantem o controle do fluxo de água com sua 
comportas durante a estação chuvosa. 

CONSIDERANDO que a pesca artesanal é uma das mais importantes 
atividades socioeconômicas desenvolvidas na área dos campos inundáveis e da 
barragem de Maria Rita. Assegurando ainda a segurança alimentar e nutricional de 
milhares de famílias e a renda de milhares de pescadores artesanais. 

CONSIDERANDO que cerca de 2 mil agricultores familiares tiram seu 
sustento da criação de pequenos animais e do plantio, com destaque na economia local, 
na criação de suínos, patos, galinhas, marrecos e etc... além da criação de peixes, gado 
bovino e bubalino. Alguns possuindo inclusive “retiros”, que são residências fixas e/ou 
temporárias, onde desenvolvem suas atividades de pesca artesanal e criação de aves e 
animais. 
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E POR FIM, CONSIDERANDO que a obra beneficia diretamente os 

municípios de Bequimão, São Bento, Alcântara, Peri-Mirim e Bacurituba, além de outros 
municípios da bacia do rio Aurá (Palmeirândia, Cajapió e São Vicente de Ferrer). 

Os prefeitos consignatários deste pedido, vem respeitosamente requerer 
a esta Secretaria de Estado, a conclusão da referida obra, bem como a recuperação do 
trecho que já foi construído. 

Certos da sensibilidade do Exmo. Secretário e de que teremos nosso 
pleito atendido, os prefeitos assinados abaixo antecipam seus agradecimentos. 
 

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

JOÃO BATISTA MARTINS 
Prefeito Municipal de Bequimão-MA 

 
 
 

WILLIAN GUIMARÃES DA SILVA 
Prefeito Municipal de Alcântara-MA 

 
 
 

CARLOS DINO PENHA 
Prefeito Municipal de São Bento-MA 

 
 
 

HELIEZER DE JESUS SOARES 
Prefeito Municipal de Peri Mirim-MA 

 
 
 

LETÍCIA LIBIA BARROS COSTA 
Prefeito Municipal de Bacurituba-MA 


