
                                                                                                                               

Cuiabá, 12 de março de 2021.  

 

Ofício Conjunto nº 001/2021: XARAIÉS – FONASC – OPAN / FORMAD 

A/C. Secretário Adjunto Executivo Sr. Alex Sandro Marega 

Assunto: requerimento de pauta para Reunião Ordinária do dia 17/03 

 

 Ilustríssimo Senhor, receba nossos melhores cumprimentos, através do presente 

ofício cremos importante considerar: 

- A Lei 9.096 de 2009, que dispõe sobre a Política da Pesca no Estado de 

Mato Grosso e dá outras providências em seu Art.  3, incisos I e II; Art. 4; 

Art.  6, incisos I, II e III; Art.  13, incisos I e II e Art.  41; 

- A Resolução CEPESCA n° 003/2015, 29 de 2015, que aprova o 

Regimento Interno do Conselho Estadual de Pesca – CEPESCA em seu 

Art.  6, parágrafo 1°; Art.  8, parágrafo 1°; Art.  30; Art.  31; Art.  32, 

inciso II e Art.  33, incisos I, III, V e VIII; 

- o investimento nos órgãos de fiscalização e seu aprimoramento;  

- O respeito aos órgãos colegiados, as instituições públicas, as entidades de 

classe, o segmento de pescadores artesanais e a sociedade civil presente 

no CEPESCA; 

- O poder público deve inspirar segurança jurídica para os investidores, 

prezar pelos aspectos democráticos e participativos e demonstrar 

transparência. 

Face ao exposto e considerando que somos desfavoráveis ao desmonte dos órgãos 

ambientais e à supressão dos debates multilaterais nos espaços de discussão, notadamente 

na interface entre o Poder Público e a sociedade. Rogamos de Vossa Senhoria que inclua 

os seguintes pontos, abaixo elencados, para debate na próxima Reunião Ordinária, dia 17 

de março de 2021: 

1.   Quais eram as pautas previstas para as três reuniões ordinárias do CEPESCA não 

realizadas em 2020 e 2021? 

2.   Existe prejuízo social e ou ambiental com a não realização das reuniões?  



                                                                                                                               

3.   O lotacionograma da SEMA, associado ao monitoramento dos estoques 

pesqueiros, direta ou indiretamente, é compatível com as demandas no Estado? 

4.   Houve perda de recursos humanos na SEMA nos últimos 5 anos? Por 

aposentadoria ou outro motivo? Se sim, houve reposição? 

5.   Existe necessidade de abertura de concurso para provimentos de cargos de carreira 

associados direta ou indiretamente às questões do CEPESCA? 

6.   Quais foram os valores destinados para monitoramento de estoques pesqueiros no 

Estado de Mato Grosso nos últimos 5 anos; 

7.   Qual é o valor de recursos para fiscalização da pesca para 2021? 

8. O período de defeso das três Bacias Hidrográficas continuará sendo igual? 

9.   Qual é o contexto atual sobre o processo das 40 toneladas de peixes mortos na 

UHE Sinop? 

10. Que outras instituições do CEPESCA acompanham o caso da UHE Sinop e qual 

é o parecer existente? 

11.  Quais foram os resultados do monitoramento dos impactos da decoada? 

12.  Quais são os planos de prevenção e enfrentamento dos incêndios para 2021/2022? 

13.  Existe expectativa de serem formadas brigadas de incêndio com pescadores? 

14. Quais os impactos dos incêndios para flora que alimenta os peixes? 

15. Quais os resultados e encaminhamentos do Grupo de Trabalho (GT) sobre 

Recursos Pesqueiros? 

Sem mais para o momento atenciosamente nos despedimos. 

 

Luciano Silva         Luciana Ferraz 

Associação de Pesquisa Xaraiés      Fonasc/CBH 
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