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Os Vereadores que abaixo subscrevem, propõem ao 
augusto e soberano plenário, na forma regimental, que seja 
encaminhado expediente à Excelentíssima Prefeita Eliene 
Liberato, consubstanciado na seguinte proposição 
plenária: 
 
 

Considerando o expressivo número de praticantes da pesca de caiaque no Brasil e no mundo, o 
caráter ecológico do pesque-e-solte e a realização do 39º FIPe, vimo indicar, com justificativa 
em anexo, a inclusão da modalidade Pesca de Caiaque entre as realizadas no evento. 

 
Sala das sessões, 05 de maio de 2022 

 
 
 
 
 

Cézare Pastorello 
Solidariedade 

Manga Rosa 
PSB 

 

  

Este documento contém anexo, 
que vai digitalmente assinado nos 
termos da Lei Nº 14.063/2020. 
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JUSTIFICATIVA 

 

A comunidade de “caiaqueiros” em Cáceres e no mundo só vem crescendo, tendo sido 
impulsionada até mesmo pela pandemia e medidas de isolamento, uma vez que a prática 
caiaquismo, de remo ou pedal, é biologicamente segura em relação à infecção pelo coronavírus. 

Sendo assim, as vendas de caiaque explodiram nos últimos anos, tornando-se uma prática 
extremamente popular e que vem aumentando cada vez mais. 

A realização do 39º FIPe – Festival Internacional de Pesca Esportiva pode ser a inauguração dessa 
modalidade na cidade, onde já foram realizados alguns torneios por iniciativa particular, como 
a primeira Liga dos Caiaqueiros de Cáceres, realizada no final de 2020, organizada pelos 
Caiaqueiros do Pantanal. 

  

  
Grupo Caiaqueiros do Pantanal 

Além do público certo local, o caiaque é uma embarcação fácil de transportar, e a inclusão da 
modalidade atrairá competidores de outras Cidades e Estados, sendo certo o incentivo ao 
turismo e divulgação da nossa cidade. 
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Os passeios contemplativos são comuns entre os caiaqueiros também  

 

  
Os caiaques são fáceis de transportar  

Num raio de 300km, desde o Rio Guaporé, no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, até 
o Lago do Manso, há vários grupos de caiaques de pesca, o que torna extremamente viável a 
participação desses na modalidade a ser realizada no 39º FIPe. 

 

  
Caiaques já se tornaram opção de lazer entre os cacerenses 
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Foto: Luis Fernando – A prática do pesque-e-solte é uma regra entre os caiaqueiros 

Para auxiliar na organização do evento, desde já os vereadores subscritores se colocam à 
disposição, e certos de podermos também contar com toda a comunidade de caiaqueiros, em 
especial o grupo Caiaqueiros do Pantanal. 

 
 
 
 
 

Cézare Pastorello 
Solidariedade 

Manga Rosa 
PSB 
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