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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Janaina Riva

Substitutivo  integral  ao  Projeto  de  Lei
460/2017,  que  modifica  e  acrescenta
dispositivos  à  Lei  9.096/2009.

     A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o artigo
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

 

      Art. 1º Fica acrescido o inciso XIII ao artigo 5º da lei nº 9.096/2009, passando a vigorar com a seguinte
redação:

     “Art. 5º (...)

     (...)

     XIII – 02 (dois) representantes da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. ”

 

     Art. 2º Fica modificado o art. 17 da lei nº 9.096/2009, acrescido de seus parágrafos, passando a vigorar
com a seguinte redação:

     “Art. 17 Para o portador da Carteira de Pescador Amador serão observados os seguintes critérios:

     I – somente será permitida a pesca na modalidade “pesque e solte”, sendo proibido o abate e transporte
pelo período de 05 (cinco) anos, contados da publicação desta lei.

     II – a partir do sexto ano, o pescador poderá abater e transportar até 05 (cinco) quilogramas de peixe OU
um exemplar, independente do peso;

     III – a partir do sétimo ano, fica autorizado abater e transportar 05 (cinco) quilogramas de peixe e um
exemplar, independente do peso.

     § 1º As vedações impostas neste dispositivo não alcançam os ribeirinhos ou a captura de peixes às
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margens do rio destinada ao consumo de subsistência.

     § 2º Os pescadores da modalidade amador poderão abater um exemplar, nos limites das tabelas anexas,
proveniente de sua pesca, com o objetivo exclusivo de sua alimentação, sem prejuízos de demais critérios
estabelecidos pelo CEPESCA. ”

 

     Art. 3º Modifica o Art. 27 da lei 9.096/2009, que vigorará com a redação:

     “Art. 27 Fica proibido o exercício de qualquer modalidade de pesca no Estado de Mato Grosso, nos
meses de novembro a fevereiro, podendo ser alterado esse período para atender a estudos
técnico-científicos disponibilizados pelo CEPESCA.

     Parágrafo único. Exclui-se do disposto no caput deste artigo a pesca científica, desde que previamente
autorizada, e, também, a pesca desportiva, unicamente na modalidade “pesque e solte” em todas bacias do
Estado. ”

 

     Art. 4º Ficam acrescentados os Art. 27 A e 27 B à lei 9.096/2009, com a seguinte redação:

    “Art. 27 A Fica estipulada a proibição periódica do abate, comercialização e transporte das espécies:
Pintado (Pseudoplatystoma Corruscans), Cachara (Pseudoplatystoma Fasciatum), Jaú (Zungaro Zungaro),
Pacu (Piaractus Mesopotamicus) e Matrinchã (Brycon cephalus) em todas as bacias do Estado de Mato
Grosso.

     Parágrafo único. A vedação constante no caput deste artigo deverá ser imposta de forma alternada e
não cumulativa, a fim de flexibilizar a proibição do abate das espécies em questão, que deverão obedecer,
ainda, a critérios a serem fixados por estudos técnicos realizados pela Secretaria de Estado de Meio
Ambiente, com a participação do CEPESCA.

     Art. 27 B Fica proibido, permanentemente, o abate, comercialização e transporte das espécies Dourado
(Salminus Brasiliensis) e Piraíba/Filhote (Brachyplatystoma Filamentosum) em todas as bacias do Estado
de Mato Grosso. ”

 

     Art. 5º Fica alterado o Art. 28 da lei 9.096/2009, que vigorará com a redação:

     “Art. 28 As medidas mínimas e máximas para abate de peixes no Estado de Mato Grosso, previstas nos
anexos desta lei, poderão ser revistas pelo CEPESCA, desde que precedidas de estudos técnico-científicos.

     (...) ”

 

     Art. 6º Fica modificado o Art. 31 da lei 9.096/2009, que passará a vigorar com a seguinte redação:

     “Art. 31 No caso de reincidência específica, a sanção a ser imposta pela prática da nova infração será o
perdimento de todos bens envolvidos na atividade delituosa, cuja destinação será fixada em lei, ou, em sua
falta, definida pela autoridade policial competente. ”

 

     Art. 7º Fica alterado o Art. 44 da lei 9.096/2009, que passará a vigorar com a seguinte redação:

     “Art. 44 O Poder Executivo estabelecerá o zoneamento de pesca no Estado, bem como a criação de
parques de pesca, com vistas ao seu ordenamento e sustentabilidade.

2



     § 1º O zoneamento de que trata o caput deste artigo será definido mediante estudo técnico e com a
participação das entidades representativas de classe, com base na sustentabilidade da pesca, na
capacidade de suporte dos ambientes e nos aspectos culturais, turísticos, econômicos e ambientais.

     § 2º Os parques de pesca serão áreas especificadas, delimitadas e sinalizadas, com fiscalização própria,
instituídas por ato administrativo do CEPESCA, com a finalidade específica da prática de pesca desportiva,
sendo vedada a autorização de abate e transporte de espécies capturadas no local.

     § 3º A criação do parque estadual de pesca deverá observar a preservação dos berçários naturais. ”

 

     Art. 8º Os anexos I, II, III e IV da lei 9.096/2009 ficam alterados e passam a vigorar com a seguinte
descrição:

 

Anexo I

Bacia do Paraguai

Nome Nome Científico Mínima Máxima

Barbado Pinirampus Pirinampu 60 cm Indeterminado

Cachara Pseudoplatystoma Fasciatum 80 cm 160 cm

Chimburé Schizodon borellii 25 cm Indeterminado

Curimbatá Prochilodus Lineatus 38 cm Indeterminado

Dourado Salminus Brasiliensis proibido

Jaú Zungaro Zungaro 95 cm 180 cm

Jurupensem Sorubim Lima 35 cm Indeterminado

Jurupoca Hemisorubim Plathyrhynchos 40 cm Indeterminado

Pacu Piaractus Mesopotamicus 45 cm 70 cm

Pacupeva Mylossoma Paraguayensis 20 cm Indeterminado

Piau Leporinus ssp. 25 cm Indeterminado

Piavussu Leporinus Macrocephalus 38 cm Indeterminado

Pintado Pseudoplatystoma Corruscans 90 cm 170 cm

Piraputanga Brycon Hilarii 30 cm Indeterminado

 

 

Anexo II

Bacias Amazônica, Araguaia / Tocantins

Nome Nome Científico Mínima Máxima

Bicuda Boulengerella Cuvieri 60 cm Indeterminado

Cachorra Hydrolycus Armatus 60 cm Indeterminado

Caparari Pseudoplatystoma Tigrinum 85 cm 98 cm

Pacu Caranha Myloplus Torquatus 45 cm Indeterminado

Pacu Prata Myleus ssp. 30 cm Indeterminado

Curimbatá Prochilodus Nigricans 30 cm Indeterminado

Dourada Brachyplatystoma Flavicans 80 cm Indeterminado

Matrinchã Brycon spp. 35 cm 65 cm

Pintado Pseudoplatystoma ssp. 80 cm 150 cm

Piraiba/Filhote Brachyplatystoma Filamentosum proibido

Pirapitinga Piaractus Brachipomus 45 cm Indeterminado
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Pirarara Phractocephalus Hemiliopterus 95 cm 140 cm

Trairão Hoplia 60 cm Indeterminado

 

 

Anexo III

Das Cabeceiras do Araguaia /GO Até Antônio Rosa/MT e Parque Nacional do Araguaia/TO

Nome Nome Científico Medida Mínima Máxima

Pirarucu Arapaima Gigas 150 cm Indeterminado

Surubim/Pintado Pseudoplafystoma Fasciatum 65 cm 95 cm

Tucunaré Cichla spp. 35 cm Indeterminado

Curimbatá Prochilodus Nigricans 30 cm Indeterminado

Pescada Plagioscion spp. 40 cm Indeterminado

Filhote/Piraiba Brachyplatystoma Filamentosum proibido  

Pirarara Phractocephalus Hemioliopterus 90 cm 130 cm

Bargada Sorubimichthys Planiceps 80 cm Indeterminado

Barbado Pinirampus Pirinampu 60 cm Indeterminado

Mandubé/Fidalgo Ageneiosus Brevifilis 35 cm Indeterminado

Matrinchã Brycon spp. 35 cm 65 cm

Piau-cabeça-gorda Schizodon Fasciatum 30 cm Indeterminado

Caranha/Pirapitinga Colossoma Macropomum 45 cm Indeterminado

Apapa Pellona Castelnaeana 40 cm Indeterminado

Curvina Pachyrus Schomburgkii 50 cm Indeterminado

Aruanã Osteoglossum Bicirrhosum 50 cm Indeterminado

Cachorra Hydrolycus Armatus 60 cm Indeterminado

Jaú Zungaro Zungaro 95 cm 170 cm

Piau-Flamengo Leporinus Fasciatus 25 cm Indeterminado

 

 

Anexo IV

Na Bacia Araguaia/Tocantins (formadores, afluentes, lagos, lagoas, reservatórios)

Nome Nome Científico Mínima Máxima

Pirarucu Arapaima Gigas 150 cm Indeterminado

Surubim/Pintado Pseudoplatystoma Fasciatum 75 cm 95 cm

Tucunaré Cichila spp. 35 cm Indeterminado

Curimbatá Prochilodus Nigricans 35 cm Indeterminado

Mapara Hypophtalmus Edentatus 29 cm Indeterminado

Pescada Plagioscions spp. 40 cm Indeterminado

 

 

 

     Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observada a Emenda Constitucional 19, de 12
de dezembro de 2001.
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JUSTIFICATIVA

     Com a propositura do PL 460/2017, que modifica itens pontuais da lei da pesca, recebi em meu gabinete
representantes de diversos segmentos para discutir e apresentar sugestões sobre os avanços propostos
pelo projeto.

 

     Como é sabido, esta Casa deve ter como missão a busca de legislações em prol da sociedade e, por
consequência, zelar pelo bem-estar social, ainda que medidas polêmicas devam ser tomadas.

 

     Desta feita, reforço todos os argumentos levantados no projeto principal, os quais trago à baila novamente:

     “O Estado de Mato Grosso é um ente federativo farto de rios propícios para pesca. Porém, assim como
todo o país, vem recebendo impactos ocasionados principalmente por atividades humanas. Entre essas
ameaças, destacam-se a pesca predatória, a poluição, a ocupação desordenada, o turismo sem
regulamentação, as mudanças climáticas, entre outras.

     É necessário reverter essa situação de degradação, promovendo uma mudança positiva na forma como
interagimos com nossos rios e como utilizamos os recursos provenientes dele. Precisamos repensar as
formas e técnicas mais adequadas de pesca, de forma a preservar a sua vida.

     Entre as estratégias para a preservação de nossas bacias, está a presente proposição, que estimula o
repovoamento de nossos peixes, proibindo sua captura por certo lapso de tempo, objetivando a recuperação
e manutenção dos estoques pesqueiros, assegurando o sustento a longo prazo e recuperando a diversidade
biológica.

     Para unir esforços voltados para a conservação ambiental, buscamos fomentar a ideia de conservação e
consumo racional de nossos peixes, pois é nítido e evidente que alguns exemplares estão diminuindo e/ou
sendo pescados com mais dificuldade. Precisamos dar uma sobrevida as nossas espécies.

     Além destas ações, é fundamental que os pescadores estejam conscientes da importância da
conservação ambiental e da necessidade da adoção de boas práticas de pesca, de forma a assegurar a
reprodução das espécies e manter os estoques pesqueiros em níveis sustentáveis.

     Aquela velha ideia de que os mares e rios são infinitos e verdadeiras fontes inesgotáveis de recursos
naturais está perdendo força ou, até quem sabe, posta em descredito. ”

 

     Por todo este exposto, conto com a sensibilidade dos nobres pares na aprovação da presente demanda e,
ainda, com a sanção pelo Chefe do Executivo Estadual, por ser uma medida de extrema necessidade e
importância.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 28 de Fevereiro de 2018

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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