
ESTADO DO CEARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA 

Unidos Por Uma Aracoiaba Melhor 

INDICAÇÃO 028/17 
EXMA. SRA. PRESIDENTE, A P R O V A D O 
EXMO. SRS. VEREADORES. Em 0^ / 0. ) kS^R 

O Vereador infra-firmado, Sidney Brasil Coelho,m̂ ermos do regimento interno da 
Câmara Municipal, indica, após, ouvido o Plenário, ao Exmo., Sr. Antonio Cláudio Pinheiro, 
Prefeito Municipal, que devido as fortes chuvas neste período de inverno no estado do Ceará, 
estamos tendo a oportunidade de CAPTAR ÁGUA em nossos AÇUDES e LAGOAS. 
Portanto, trago a apreciação de V. Ex̂ : que seja criado o "PROJETO PEIXE PARA TODOS" 
no qual visa à distribuição gratuita pela Secretaria de Agricultura ou afms, cerca de 12.000 
(doze mil) ALEVINOS (Filhotes de peixe) nas comunidades deste município. 

Deverá ser disponibilizada, uma espécie de peixe que se alimente de microorganismos 
animais como Zooplâncton, algas - Fito plâncton e até mesmo matérias orgânicas mortas, 
evitando despesas com a aquisição de ração, diminuindo o custo deste projeto. Exemplo: 

Curimatã Pacu {Prochilodus marggravií) 

É um peixe lodófago e seu alimento natural constitui-se de matéria orgânica em 
decomposição ou de plantas e pequenos animais que vivem aderidos em pedras ou cik̂alquer 
outro substrato no fundo do viveiro. Pode ser usada no policultivo com carpa pratead4 ysarpa 
cabeça grande e tambaqui. 
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Essa distribuição deverá ser realizada através de Edital de Convocação, no qual, se 

abrem o cadastro para colónias de pescadores e/ou associações de moradores e de 
agricultores. 

JUSTIFICATIVA: 
No período da estiagem, que durou cerca de 5 (cinco) anos, nossos reservatórios 

secaram, por conseguinte, nossos peixes desapareceram, cabendo agora, o poder público, 
aproveitar o inverno acima da média e consequentemente, a boa captação de água. Adotando 
essa ideia, já aplicada e bem sucedida no nordeste do Brasil, como a cidade de Potiraguá -
Bahia e o município de Porto - Piauí. Esse projeto visa povoar nossos açudes e lagoas com 
peixes resistentes, fortalecendo a renda familiar a partir do incentivo à criação coletiva nas 
comunidades e venda dos produtos na região. Outro motivo de extrema importância para este 
Projeto é a opção das famílias tirarem seu próprio alimento dos reservatórios próximos as suas 
residências. 

Desta forma, teremos o fortalecimento da piscicultura da região, através da doação de 
alevinos pela prefeitura. 

No intuito de atender as demandas das comunidades de Aracoiaba, aproveitando as 
bênçãos da chuva, que Deus nos deus, pede ao Poder Executivo Municipal e a esta Câmara de 
Vereadores que aprove essa INDICAÇÃO de GRANDE IMPACTO SOCIAL. 

Ficando a disposição para dirimir quaisquer dúvidas, agradecemos desde já! 

PLENÁMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA, aos 03 de abril de 2017 
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