A Secretaria da Pesca e Aquicultura do Estado do Ceará (SPA), foi criada através da
Lei Estadual n° 14.869 de 25 de janeiro de 2011, a mesma tem a competência para:
promover o controle, realizar a fiscalização e inspeção sanitária da produção, da
captura, da industrialização, da comercialização, da armazenagem e dos transportes
dos recursos pesqueiros e aquícolas, e no que couber conjuntamente com a união
estados e municípios.
Missão: Compete à Secretaria da Pesca e Aquicultura – SPA, formular, planejar,
coordenar e executar as políticas e diretrizes para o desenvolvimento sustentável da
pesca e da aquicultura do Estado; estimular estudos, levantamentos e programas de
pesquisa e de geração de novas tecnologias, visando o desenvolvimento pesqueiro e
aquícola no Estado.
Além dessas atribuições, a SPA busca atualizar e manter o Cadastro Único da Pesca e
da Aquicultura do Estado em parceria com órgão federal competente; Ordenar e
fiscalizar a pesca nas águas continentais, costeiras e marinhas, estaduais ou delegadas
pela União, expressamente ressalvadas na Constituição Federal.
Também é atribuição da Secretaria promover a formação, a profissionalização e o
aperfeiçoamento da pesca artesanal, da pesca industrial, da pesca esportiva, da pesca
ornamental e da aquicultura continental e marinha. A SPA irá apoiar iniciativas públicas
e privadas que visem agregar inovações tecnológicas, métodos de cultivo sustentáveis,
capacitação técnica e o aperfeiçoamento da mão-de-obra. A secretaria irá intensificar o
relacionamento externo do Executivo Estadual junto aos órgãos do Governo Federal,
Municipal, e às representações governamentais.

Seu atual gestor, Francisco Sales de Oliveira (Dr. Sales) é natural de Pacajus/CE,
casado com a senhora Sonia Maria, filho de Jose Benicio de Oliveira e Maria Nazaré de
Oliveira, delegado aposentado da Policia Civil, com largos serviços prestados na
segurança pública do Ceará, é formado em direito pela Universidade Federal do Ceará
(UFC).
Dr. Sales, como é conhecido entre os amigos, é o terceiro secretário na pasta da
Secretaria da Pesca e Aquicultura do Ceará (SPA), o mesmo integrou a equipe de
Moroni Torgan durante sua gestão como secretário de segurança na Secretaria da
Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no governo de Tasso Jereissati, com o
cargo de subsecretário, foi ainda responsável pela a Interpol no Ceará, durante (02) dois
anos, e chefe de gabinete do vice-governador, foi diretor de transporte na Empresa de
Transporte Urbano de Fortaleza, (ETUFOR), o mesmo possui vasta graduação na área
de segurança pública, é Bacharel em Ciências Jurídica Social, pós-graduado em:
Criminologia, direito penitenciário e Constitucional, professor da Academia de Polícia do
Estado do Ceará e professor universitário em direito e processo penal.

Antes de assumir a (SPA) em outubro de 2013, foi Controlador Geral de Disciplina dos
Órgãos de Segurança e Sistema Penitenciário do Estado, (CGD).
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RELATÓRIO GERAL DAS AÇÕES DE
DESENVOLVIMENTO DA PESCA
(2011 - 2014)
AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2011


Realização de 80 visitas técnicas às associações, sindicatos e colônias de pescadores
artesanais no Estado, com o intuito de ouvir as reivindicações destes trabalhadores, para
formular projetos de interesses do Setor;



Promoção e realização do “I Ciclo de Encontros da Pesca Artesanal e Aquicultura Familiar”
- Iniciado com 16 encontros, do Litoral ao Sertão, com participação total de 16.000
pescadores, representantes de todas as Colônias de Pescadores do Estado, sendo discutido
as reivindicações do setor pesqueiro artesanal, bem como a apresentação da Secretaria da
Pesca aos pescadores;



Prestação de Assistência Técnica ao Programa “Água Doce”, em parceria com a SRH, nos
assentamentos Mundo Novo (Russas) – Beneficiando 15 famílias neste assentamento;



Apoio à realização das Regatas no Litoral Cearense, nas praias de Fortaleza, Cascavel,
Barroquinha, Beberibe e Paraipaba, beneficiando um total de 800 pescadores artesanais
nestas praias, com a recuperação das pinturas dos barcos participantes, aquisição de pano
para as velas e as premiações;



Apoio às Regatas de Canoas (Canoagem) nos municípios de Pentecoste, Sobral e Chaval,
beneficiando 100 pescadores artesanais das Colônias de Pescadores destes municípios com
premiações e cestas básicas;



Participação na IV Feira Cearense da Agricultura Familiar (FECEAF) – Fortaleza, como
expositor, promovendo oficinas sobre produtos derivados do pescado, aproveitamento
integral da tilápia e gastronomia, em parceria com o SENAR/CE, para um público de 30
produtores participantes da feira;



Apresentação de Trabalhos Técnicos na 2ª WAS – Simpósio Mundial da Aquicultura e
Expositor na FENACAN / 2011, em Natal-RN;



Apoiou e participou do TILÁPIA-FEST, em Jaguaribara, com a capacitação de 20
pescadores/piscicultores envolvidos na feira, em processamento do pescado e gastronomia.
Durante o festival, houve premiação para escolha do melhor prato à base de tilápia;
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Realização, em parceria com o SENAR, de capacitação para 40 recrutas do Exército
Brasileiro, em piscicultura e boas práticas de fabricação de produtos derivados do pescado,
pelo Programa “Soldado Cidadão”, em Crateús/CE;



Solicitação de um “DIAGNÓSTICO SOBRE A PESCA CONTINENTAL DO CEARÁ - no território
de Sobral”, que apontará os principais entraves e modificações necessárias para o
desenvolvimento da referida atividade na região;
Solicitação de um “DIAGNÓSTICO SOBRE A PESCA MARÍTIMA NO ESTADO DO CEARÁ - nos



municípios de Camocim, Barroquinha e Chaval”. A pesquisa fez parte do Projeto: "Apoio ao
Desenvolvimento da Pesca Artesanal e Aquicultura, apoiando tecnicamente e
gerencialmente as políticas de desenvolvimento do setor pesqueiro e aquícola no Estado do
Ceará”;


Participação no Seminário - PEC 2011 - Apresentação do Tema: “Propostas para a
Revitalização da Pesca Marítima no Estado do Ceará”;



Auxílio e promoção à Prestação de Assistência Técnica e Extensão Pesqueira a 1.900
pescadores artesanais marítimos e continentais;



Realização do Projeto “PEIXAMENTO 2011” - Com a distribuição gratuita de 6.500.000
alevinos de tilápia em 1.248 reservatórios públicos e de áreas de assentamento, em 105
Municípios, beneficiando 31.200 famílias, contemplando 6.240 pescadores artesanais de
água doce, gerando uma produção estimada de 1.300 toneladas de pescado, derivados da
pesca extrativista, promovendo mais renda e ofertando mais alimento nutritivo aos
Pescadores Artesanais e as Comunidades Rurais;

AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2012



Realização de 100 visitas técnicas as associações, sindicatos e colônias de pescadores
artesanais no Estado, com o intuito de ouvir as reivindicações destes trabalhadores,
objetivando a formulação de projetos de interesses;



Continuação do “Iº Ciclo de Encontros da Pesca Artesanal e Aquicultura Familiar” - Nos
municípios de Tauá e Crateús, com a participação de mais 500 pescadores artesanais dos
municípios da região dos Inhamuns;



Mobilização e auxílio na Formação de 02 Entidades Representativas de Pescadores (Colônia
Z-75 dos Pescadores de Santa Quitéria e de Colônia Z-76 dos Pescadores de Hidrolândia), em
parceria com a Federação dos Pescadores do Estado do Ceará (FEPESCE), cadastrando 215
pescadores artesanais nos dois Municípios;
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Prestação de Assistência Técnica ao Programa “Água Doce”, em parceria com a SRH, nos
assentamentos: Mundo Novo (Russas) e Calumbi (Sta.Teresinha -Tauá) – Beneficiando 30
famílias nestes assentamentos;
Realização da 1ª Oficina Nacional “ Diagnóstico Participativo para a Cadeia Produtiva da
Pesca e Aquicultura Ornamental do Ceará ”; realizada em Fortaleza em parceria com a
Associação de Criadores, Lojistas e Aquariófilos do Ceará - ACLACE;
Apoio à realização das regatas no litoral cearense, nas praias do Arpoador/Fortaleza,
Parajuru/Beberibe e Lagoinha/Paraipaba, beneficiando um total de 500 pescadores
artesanais nestas praias, com pinturas de suas embarcações, pano para confecção de velas
e premiações;



Proposta à SDA, a cessão dos imóveis pertencentes a antiga Companhia Estadual de
Desenvolvimento da Pesca – CEPESCA, para a Secretaria da Pesca e Aquicultura do Estado SPA;



Participação no seminário - PEC 2012 – Realização de oficinas de gastronomia, apoiado pelo
FAEC – Federação da Agricultura do Estado do Ceará e ACEAQ – Associação Cearense de
Aquicultores;



Apoio à realização das Regatas de Canoas de Quixeramobim e Sobral, beneficiando 60
pescadores artesanais com premiações;



Apresentado Proposta para aquisição de 04 Barcos para promover a pesca oceânica.
Solicitação de informações técnicas à Empresa HAPPY PEIXE, sobre os modelos dos barcos
a serem adquiridos pelo Governo do Estado do Ceará, mostrando as vantagens desses sobre
os tipos tradicionais, bem como a viabilidade econômica, com relação à produção pesqueira
do Estado. A contrapartida da Empresa vencedora é montar um estaleiro no Estado e
capacitar um grupo de pescadores com técnicas sobre pesca oceânica;



Participação na V Feira Cearense da Agricultura Familiar (FECEAF) – Fortaleza, como
expositor, promovendo oficinas sobre produtos derivados do pescado, aproveitamento
integral da tilápia e gastronomia, em parceria com o SENAR/CE, para um público de 20
produtores participantes;



Participação da equipe técnica da Coordenadoria na III AQUAPESCA – Feira da Aquicultura
e Pesca, em Salvador-Ba;



Participação Técnica no Congresso de Aquicultura, em Aracati/CE;



Participação e apresentação de trabalhos técnicos no XVIII Congresso Brasileiro de
Engenharia de Pesca/2012, em Belém/PA;
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Participação em 03 Exposições Aquariófilas de Peixes Ornamentais, em escolas, shoppings
e eventos, em parceria com a Associação de Criadores, Lojistas e Aquariófilos do Ceará ACLACE;



Participação no FESTPEIXE / 2012, em Jaguaribara, com a capacitação de 15 pescadores e
piscicultores participantes;
Capacitação de cerca de 400 pescadores artesanais e marisqueiras em todo território
cearense, nos cursos de boas práticas de fabricação e processamento do pescado, sendo
que 160 estão em parceria com a Coordenadoria de Registro e Fiscalização (COREC);





Participação como membro, nas reuniões mensais, do Comitê de Bacia hidráulica do
Banabuiú – Região do Sertão Central;



Reunião com a Associação dos Pequenos Produtores de Camarão, em Parajuru no sentido
de providenciar o licenciamento das áreas de cultivo, bem como acompanhar tecnicamente
os produtores;



Reunião com os Carcinicultores Familiares de Icapuí e representante da FAO;



Realizou, em parceria com a COREC e a Policia Ambiental, de ações de fiscalização no
transporte irregular de pescado, nas estradas estaduais;



Audiência Pública para discussão do PLANO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DA
MARICULTURA (PLDM). Iniciativa do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) de realizar o
desenvolvimento da maricultura (cultivo de ostras, algas e peixes no mar) de forma
sustentável e participativa. Inicialmente estão sendo executados nos municípios de Icapuí,
Fortim, São Gonçalo do Amarante, Traíri, Itapipoca e Amontada no Estado do Ceará;



Realização de Oficinas e Participação Técnica, às comunidades pesqueiras da praia do
Arpoador/Cristo Redentor/Vila do Mar, em parceria com a ONG PEC POLAR, capacitando 12
famílias nas áreas de: boas práticas de fabricação de produtos derivados de pescado e
gastronomia;



Palestra com Representante do MPA e FEPESCA sobre as normativas aplicadas à pesca
esportiva nos reservatórios no Brasil, no Nordeste e no Ceará;



Participação nas reuniões mensais, como membro, do Comitê Gestor do Terminal Pesqueiro
de Camocim, para viabilizar o funcionamento deste terminal;



Participação no “ Iº Seminário sobre Políticas Públicas para a Pesca Artesanal ”, promovido
pela Prefeitura Municipal de Fortaleza;
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Em parceria com o SENAR/CE, realizamos a capacitação de 40 recrutas do Exército
Brasileiro, em piscicultura e boas práticas de fabricação de produtos derivados do pescado
pelo Programa “Soldado Cidadão”, em Crateús/CE;



Encaminhamento de 05 projetos de apoio à pesca artesanal ao MPA com os seguintes
títulos:
1. AQUISIÇÃO DE APETRECHOS DE PESCA – Materiais usados diariamente por estes
profissionais para o exercício de suas funções, que beneficia as 74 colônias de
pescadores artesanais do Estado, correspondendo a mais de 40.000 pescadores,
segundo a FEPESCE, além de capacitação nas áreas relativas à pesca;
2. Implantação da PESCA OCEÂNICA no estado do Ceará – Possibilidade de aumento da
produção pesqueira do Estado, através da exploração de novos recursos pesqueiros,
antes não explorados, oferecendo capacitação especializada para esta modalidade;
3. Aquisição de 01 EMBARCAÇÃO DE APOIO para os pescadores artesanais de Camocim,
objetivando mais segurança desses profissionais no mar nesta região onde ocorrem
muitos acidentes;
4. Projeto ATEPA - Assistência Técnica Pesqueira, nos territórios dos Sertões dos Inhamuns
e Crateús, capacitando 800 pescadores artesanais, em diversas áreas relativas à pesca
sustentável;
5. INSTRUMENTALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS COLÔNIAS de Pescadores do Estado
– Visa modernizar e equipar as colônias de pescadores artesanais com materiais
modernos de informática, reformulação do Estatuto destas entidades e capacitação dos
seus gestores;



Participação no Lançamento do programa “Plano Safra da Pesca”, nos municípios de Acaraú
e Icapuí, no Ceará, com a participação do Ministro da Pesca – Marcelo Crivella;



Realização do Projeto “PEIXAMENTO 2012” - Foram distribuídos 6.500.000 alevinos de tilápia
nos reservatórios públicos do Estado, contemplando 1.248 reservatórios em 103 Municípios,
beneficiando 31.200 famílias, correspondendo a 6.240 pescadores artesanais de água doce,
gerando uma produção estimada de 1.300 toneladas de pescado, derivados da pesca
extrativista, promovendo mais renda e ofertando mais alimento nutritivo aos Pescadores
Artesanais e as Comunidades Rurais;
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AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2013



Realização de 50 visitas técnicas a todas as Entidades representativas dos pescadores
artesanais no Estado, com o intuito de ouvir as reivindicações destes trabalhadores e apoio
na divulgação e verificação do Plano Safra da Pesca, no Estado;



Apoio à realização das Regatas no Litoral Cearense, nas praias de Fortaleza, Cascavel,
Barroquinha, beneficiando um total de 600 pescadores artesanais nestas praias, com a
recuperação das pinturas dos barcos participantes, aquisição de pano para as velas e as
premiações;



Reunião com a FEPESCA e suas filiadas, Instituições financeiras, EMATERCE e MPA para
providenciar soluções nos entraves do PLANO SAFRA DA PESCA no Estado, na Companhia
Docas do Ceará;



Apoio ao “ Festival do Peixe Serra” na praia do Cumbuco - Caucaia;



Participação na VI Feira Cearense da Agricultura Familiar (FECEAF) – Fortaleza, como
expositor, promovendo oficinas sobre produtos derivados do pescado, aproveitamento
integral da tilápia e gastronomia, em parceria com o SENAR/CE, para produtores
participantes da feira;



Participação Técnica na FENACAN / 2013, em Natal-RN;



Realizou, em parceria com o SENAR/CE, da capacitação de 425 pescadores artesanais,
marisqueiras e manipuladores de pescado;



Apresentou palestra na Escola Estadual de Ensino Profissionalizante de Guaiúba/CE para
um público de 70 alunos do curso de aquicultura, sobre cultivo de peixes ornamentais e
“Empreendedorismo na aquicultura, durante a “I SemanaAqua”;



Realizou, em parceria com a COREC, oficinas e capacitações em 10 Municípios do Estado,
em Boas Práticas de Fabricação e Educação Ambiental, para 217 pescadores e
piscicultores;



Participação da AGRINORTE/2013 promovendo a capacitação de 20 pessoas em
Gastronomia do Pescado;



Participou da “VI – FECEAF – Feira Cearense da Agricultura Familiar” - 2013, promovendo
02 oficinas de gastronomia e degustação de produtos oriundos da agricultura familiar para
um público de 15 produtores familiares;
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Participação no FESTPEIXE 2013 – Jaguaribara/CE – Promovido pela ACRITICA – Associação
dos Criadores de Tilápia do Castanhão, nas capacitações de 20 piscicultoras associadas, na
elaboração de produtos à base de tilápia;



Participação técnica na 1º Encontro dos Criadores de Peixes Ornamentais – em Natal/RN;



Participação técnica no 3º Congresso Cearense de Aquicultura, em Beberibe;



Participação técnica no Festival Internacional do Camarão da Costa Negra – 2013;



Participação na Audiência Pública, em Paracuru, promovida pela FEPESCA e lideranças
políticas, sobre as ações e contribuições da Secretaria de Pesca e Aquicultura para o setor
pesqueiro estadual, com participação da Prefeitura Municipal, BNB, Colônia de Pescadores,
SPA e MPA;



Participação Técnica nas audiências públicas, nos municípios de Trairi, Paracuru, Itapipoca
e Cascavel, sobre a implantação de DAP’s – Dispositivos Artificiais Atratores de Peixes –
promovido pelo LABOMAR – Laboratório de Ciências do Mar e o MPA - Ministério da Pesca
e Aquicultura;



Reunião Técnica com representantes da Prefeitura Municipal de Aquiraz e a Colônia de
Pescadores de Iguape para promover ações de combate às pirambebas na lagoa do Catú,
bem como o apoio às atividades pesqueiras do Município;



Visita técnica à Prefeitura de Granja e reunião com os pescadores artesanais de Granja
para viabilizar projetos de pesca para o município;



Visita Técnica à escola AGROTÉCNICA de Granja solicitada pela Prefeitura Municipal:
Apresentação da Secretaria da Pesca aos alunos do curso de Aquicultura;



Aprovação e encaminhamentos do Projeto ATEPA dos Sertões de Inhamuns e Crateús;



Reunião com Colônia Z-14 dos Pescadores de Banabuiú para possibilitar a recuperação do
prédio da antiga CEDAP para transferência da Sede da Colônia e implantação de Projetos de
Câmara de Estocagem e Fábrica de Gelo, junto a SDA - Secretaria do Desenvolvimento
Agrário;
Participação em conjunto com a COGERH e FEPESCE para mediar conflito entre pescadores
de Pacajus e de Cascavel no açude mal cozinhado;





Participação na Audiência Pública de Madalena – Pesca Predatória;



Participação mensal no Grupo de Trabalho (GT) do Projeto São José III, da SDA, na área de
pesca e piscicultura;
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Realização do Projeto “PEIXAMENTO 2013” - Foram distribuídos 2.059.000 alevinos de tilápia
nos reservatórios públicos do Estado, contemplando 61 reservatórios em 16 Municípios,
beneficiando 4.425 famílias, correspondendo a 885 pescadores artesanais de água doce,
gerando uma produção estimada de 411,8 toneladas de pescado, derivados da pesca
extrativista, promovendo mais renda e ofertando mais alimento nutritivo aos Pescadores
Artesanais e as Comunidades Rurais; A diminuição da distribuição deve-se a estiagem
prolongada e apenas reservatório médios e grandes foram contemplados;

AÇÕES AINDA EM ANDAMENTO – 2014


Distribuição de panagens para a pesca de peixes, doados pela a Receita Federal à SPA, nas
colônias de pescadores artesanais, para pescadores marítimos com embarcações
habilitadas/cadastradas, beneficiando diretamente 2.180 trabalhadores do mar e
indiretamente, mais de 6.500 pessoas, dentre pescadores e apoiadores;



Participação nas reuniões mensais do Grupo de Trabalho (GT) do Projeto São José III da
SDA, na área de pesca e piscicultura, para encaminhamentos de um plano de Ação do Projeto
para os territórios da Cidadania;



Apresentou Palestra na Escola Estadual de Ensino Profissionalizante de Guaiuba, durante
a “II Semana Aqua” sobre a reprodução de peixes “Betta” e o manejo de filhotes;



Apoio à Exposição de Peixes Ornamentais no “II Encontro dos Criadores de Betta de
Linhagem” – Universidade Federal do Ceará (UFC) - Campus do Pici – Fortaleza/CE ;



Participação Técnica na avaliação e elaboração de termo de referência para aquisição de
materiais e equipamentos, de uma “Central de Beneficiamento de Pescado ” de Jaibaras/CE,
com vista ao processo licitatório;



Distribuição de panagens não aprovadas ou em desacordo para uso na pesca, doados pela
a Receita Federal à SPA, para Prefeituras Municipais utilizarem como proteção, em suas
quadras esportivas municipais, beneficiando, assim os alunos das escolas públicas destes
municípios; Num total de 300 peças de redes multifilamento imprópria à pesca, para serem
usadas como tela de proteção de quadras esportivas;



Distribuição de panagens para a pesca de peixes, doados pela a Receita Federal à SPA, nas
colônias de pescadores artesanais continentais, para pescadores que estejam habilitados e
em dias com suas obrigações. Em virtude da malha ser grande e com o problema da seca,
apenas pescadores dos grandes reservatórios devem ser beneficiados, por estes
apresentarem bom nível d’água, como é o caso da Castanhão, Banabuiú, Orós, Araras e
Forquilha; Serão beneficiados diretamente, 561 profissionais e indiretamente, 1.122
pessoas, dentre pescadores e apoiadores;

9









Capacitação de 360 Pescadores e Marisqueiras em processamento do pescado e pesca
responsável e sustentável; Sendo 110 da Pesca Continental de Cascavel e 250 da Pesca
Marítima de Beberibe e Cascavel, em parceria com as Colônias de
Pescadores/MPA/Agropolos;
Pedido de prorrogação de prazo do Projeto ATEPA – Inhamuns/Crateús acatado pelo MPA.
Contemplará capacitação, nas áreas de pesca, 800 pescadores artesanais no território dos
sertões dos Inhamuns e Crateús. Solicitação de Início de Licitação Pública;
Reunião do novo Comitê Gestor do Terminal Pesqueiro de Camocim, em Camocim;
Reuniões mensais do Comitê de Bacia Hidráulica de Banabuiú – Elaboração de cotas de
liberação d’água;
Reunião entre a Coordenação da Pesca, o Secretário da Pesca e Aquicultura, com os
Presidentes das Colônias de Pescadores Artesanais do Sertão Central, objetivando estudos
para diminuição de impactos ambientais causados pelo acúmulo das vísceras nas margens
dos reservatórios, pelo aproveitamento dessas vísceras para extração de óleo, para viabilizar
projeto com a PETROBRAS;



Participação na Audiência Pública, em Acaraú – As problemáticas da Pesca;



Participação Técnica no PEC 2014 – Centro de Eventos do Ceará;



Apoio a regatas de canoas no açude do Orós em parceria com a Prefeitura Municipal de
Orós, beneficiando os pescadores artesanais do Município;



Participação na Audiência Pública, em Acaraú debatendo sobre a situação da cadeia
produtiva da pesca no Ceará: Regulamentação de documentos de embarcações e
pescadores – Acaraú/CE;



Participação na Audiência Pública, em Solonópole – Liberação da pesca nos açudes com
volume baixo durante o defeso;



Está programada uma distribuição de 4.000.000 de alevinos, que devem produzir cerca de
800 toneladas de peixes, repovoando 520 reservatórios públicos, beneficiando cerca de
12.500 famílias, 2.500 pescadores artesanais, gerando trabalho, renda e alimento para
pescadores e comunidades rurais;



Participação técnica na FENACAM / 2014, com oficinas de gastronomia do pescado, em
Fortaleza/CE;



Participação técnica no “Festival do Camarão da Costa Negra – 2014”, Acaraú/CE;



Participação técnica da EXPOECE 2014 – Fortaleza/CE;



Participação na AGRONORTE/2014 – Sobral/CE;
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Promoção e apoio a 10 Regatas no litoral cearense;

Participação na VIII Feira da Agricultura Familiar com oficinas sobre tecnologia do pescado e
gastronomia para participantes da feira;

É uma das principais ações desenvolvidas pela Secretaria da Pesca e Aquicultura – SPA,
executado pela Coordenadoria de Desenvolvimento da Pesca – CODEP, o repovoamento
piscícola dos reservatórios públicos estaduais ou simplesmente, peixamento de açudes, é
um projeto simples e barato, realizado anualmente, e que tem grande alcance social,
aproveitando o potencial hídrico das bacias hidrográficas do Estado para produzir
alimento barato e rico em proteínas, gerando emprego e renda, tanto para o pescador
artesanal como para as comunidades rurais do Ceará. Abaixo as principais bacias onde é
feito o peixamento.
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A Secretaria da Pesca e Aquicultura, através da Coordenadoria da Pesca vem prestando
apoio e assistência ao pescador artesanal do Estado, ouvindo suas reivindicações e
desenvolvendo projetos para atendimento à classe. A Federação dos Pescadores do Ceará
– FEPESCE tem sido grande parceira da CODEP para por em prática suas ações.
Atualmente são 76 colônias de pescadores artesanais, sendo 21 de águas marítimas e 55
de águas continentais, apresentando um contingente, segundo a Federação dos Pescadores
do Ceará (FEPESCE), de 55.000 profissionais, que sobrevivem da atividade pesqueira.
Abaixo está a distribuição das colônias no Estado.

Fonte: FEPESCE E CODEP/SPA-2013
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Histórico do Peixamento
Ano

Meta Prevista

2011
2012
2013*
2014*
Total

6.500.000
6.500.000
7.000.000
4.000.000
24.000.000

Meta
Realizada
6.500.000
6.500.000
2.059.000
19.059.000

Rendimento
(%)
100,0
100,0
29,4
329,4

Municípios Açudes
105
103
16
105
329

1.248
1.248
61
520
3.077

Famílias Pescadores Produção (T)
31.200
31.200
4.425
12.500
79.325

6.240
6.240
885
2.500
15.865

1.300,00
1.300,00
411,80
800,00
3.811,80

Fonte: CODEP/SPA. *Em virtude da estiagem as metas de 2013 não foram realizadas como prevista e a de 2014 foi revista;
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1

2

Fonte: Federação dos Pescadores do Ceará – FEPESCE – 2013
Assessoria de Comunicação da SPA
Gerson do Valle gerson.valle@spa.ce.gov.br
(85) 3241.0114 / TIM (85) 9954.8989 / OI (85) 87542803
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