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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Lideranças Partidárias

Modifica e acresce os seguintes dispositivos ao Projeto de lei nº 668/2019 - Mensagem nº 107/2019, que
“Dispõe sobre a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Pesca, regula as atividades
pesqueiras e dá outras providências”, que passa a ter a seguinte redação:

“(...)

Art. 10 (...)

(...)

IX – a criação de um programa técnico para soltura de alevinos nos rios mato-grossenses.

Parágrafo único Fica autorizada a criação de grupos voluntários de pescadores amadores e a
contratação de brigadistas para ajudar na fiscalização dos rios.

Art. 11 (...)

(...)

XVII – 01 (um) representante das entidades associativas dos comerciantes, lojistas e atacadistas de pesca
do Estado de Mato Grosso.

(...)

Art. 14 (...)

§ 1º (...)

§ 2º Fica autorizada a criação do Programa SEMA INTINERANTE ou POLÍCIA AMBIENTAL
INTINERANTE.

§ 3º Fica autorizada a criação nos municípios onde existe um destacamento de polícia militar, civil ou
guarda municipal, uma sala específica para atendimento e investigação de crimes ambientais,
destinando pelo menos um agente exclusivo para esse trabalho. Exclui-se essa criação nos municípios
que já existe um posto da SEMA ou Polícia Ambiental.
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(...)

Art. 21 É permitido ao portador da Carteira de Pescador Amador uma cota de captura e transporte de até 5
kg (cinco quilogramas) ou um exemplar.

(...)

Art. 30-A Fica revogada a proibição do Dourado (Salminus Brasiliensis), conforme o item V, do Anexo I
(Bacia do Paraguai) da Lei Estadual nº 9893/2013. Onde a medida mínima para a pesca é de 65 (sessenta e
cinco) centímetros.

(...)

“Art. 42 (...)

a) Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com acréscimo de R$ 50,00
(cinquenta reais), por quilo de produto da pesca.”

JUSTIFICATIVA

A pesca e a exploração de mercado da mesma é uma atividade tradicional em diversas cidades do Estado
de Mato Grosso, e meio de sobrevivência direto e indireto de grande parte dos moradores que povoam as 13
cidades pesqueiras, pois, além da subsistência, ela gera renda para os pescadores e gira toda a economia
de uma região, além de fazer parte da cultura regional e mato-grossense.

Nesse sentido, a gestão participativa é o melhor caminho para a criação de mecanismos que conciliem o
conhecimento tradicional (pescadores) e técnico (pesquisadores) para a construção de pactos que resultem
no uso sustentável e conservação dos recursos pesqueiros.

O pescador amador é todo cidadão que pratica pesca para consumo e lazer, assim com o intuito de consumir
e dar guarida ao lazer, esse pescador se torna um expoente consumidor de iscas vivas, material para a
pesca e o comércio de toda uma região pesqueira.

Em solo sul-mato-grossense, estive comparecendo aos municípios de Anastácio e Aquidauana, ambos com
vocação de atividade pesqueira, para dialogar com pescadores e principalmente com comerciantes a
respeito dos efeitos sociais e econômicos da Cota Zero. Todo o segmento reclamou muito, pois estão
abandonados e sem perspectiva de melhoria.

O efeito mais drástico da Cota Zero, porém, foi constatado na comunidade Águas do Miranda, que pertence
ao município de Bonito. Houve uma queda de 60% do movimento econômico. O desemprego aumentou e,
por consequência, a crise social. O medo e a insegurança estão espalhados, e não queremos isso para o
Estado de Mato Grosso.

Em Corumbá, para uma reunião com dois cientistas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -
Embrapa Pantanal. Na ocasião, foram apresentados estudos técnicos a respeito da bacia hidrográfica do
Alto Paraguai, que envolve Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, em 80 municípios e 2,5 milhões de
habitantes.

Dourado, Salminus brasiliensis, é espécie da família Characiddae, a maior e a mais importante família de
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peixes de escamas do mundo. Há algumas espécies de dourado distribuídas pela América do Sul, mas S.
brasiliensis é espécie que ocorre somente na bacia do rio Paraguai. É peixe abundante que pode alcançar
até mais que 20 kg de peso, porém exemplares com esse peso é mais difícil de ser capturado atualmente,
devido ao grande aumento de pescadores que praticam a pesca nesta sua bacia de ocorrência. Apesar
dessa realidade nas pescarias o dourado tem é peixe comum, frequentemente capturada nas pescarias com
anzol na bacia do rio Paraguai. 

Lei Municipal do município da cidade de Cáceres, cidade localizada às margens do rio Paraguai, proibiu a
captura do dourado na sua zona de abrangência desse rio, que culminou com lei estadual também proibindo
sua captura em toda a bacia do rio Paraguai dentro do estado de Mato Grosso, portanto dentro do território
brasileiro. Essa lei continua ainda vigente.

Apesar de protestos de ictiólogos das Universidade Federal e Universidade Estadual serem contra e terem
se manifestado contrário a essa lei, ela foi aprovada. Primeiro argumento relevante é o fato de não existir
nenhum estudo populacional sobre o dourado para a bacia, em especial no município de Cáceres, que
embasasse esse procedimento. Palestras de especialistas em estoque pesqueiro dando conta do erro,
ressaltando as da Dra. Lúcia Mateus e Dr. Agostinho Catella, para conselheiros do Conselho de Pesca do
Estado de Mato Grosso (CEPESCAMT), não foram suficientes para conter a aprovação da proibição de
captura do dourado dentro do estado de Mato Grosso pela Assembleia Legislativa deste estado.

Pessoas leigas ao conhecimento de modos de vida de peixes, especialmente do segmento de turismo
pesqueiro de Cáceres afirmaram que dourados estavam diminuindo em muito quanto ao número de
indivíduos no rio Paraguai. Hoje afirmam que houve um aumento do efetivo número de indivíduos de
dourados no mesmo rio. Fica perceptível que de uma perspectiva meramente visual foi tomada uma decisão
sem nenhum procedimento baseado em estudos técnicos e científicos para embasar essa ótica
grosseiramente equivocada. Hoje, especialistas em peixe de água doce regionais afirmam que o que ouve foi
o aumento de foco no dourado, posto ser um predador vigoroso no ataque de suas presas e os olhares
deram maior importância para seus ataques a peixes como piraputanga, piaus e pacu pevas quando
pescados e na tentativa de suas retiradas da água pelos pescadores, mesmo sendo esse um padrão
comportamental comum e primário, portanto inato deste tipo de predador.

Esse equívoco ótico embasado meramente em olhares de leigos quando ao conhecimento de modo de vida
de peixes é o motivo que causou essa restrição à captura do dourado. Contrapondo ao argumento de
Cáceres, eu mesmo fiz várias entrevistas com pescadores em várias regiões de pesca do rio Cuiabá,
especialmente com pescadores da cidade de Santo Antônio de Leverger, numa área de muitas pescarias de
pessoas moradoras locais, sem muita influência de pecadores do segmento turístico. Eles afirmam que no
passado havia mais dourados de grande porte, mas que há muitos dourados hoje, entretanto de tamanhos
menores. Pescadores artesanais profissionais locais informaram que quando a pescaria de outros peixes
não estão rendendo, partem para a captura de dourado e que apenas um capturado pode salvar a diária do
dia quando o exemplar é vendido na cidade de Santo Antônio de Leverger. Pescadores experimentados, de
seu jeito como observadores empíricos, terminam por concordar com aquilo que pesquisadores ictiólogos
afirmam: “o dourado é um peixe comum e abundante na bacia do rio Paraguai”. Portanto proponho sua
retirada da lei como espécie que não pode ser pescada, recomendando que seja naturalmente pescada com
anzóis. Pelo exposto eu também afirmo, como sempre tenho feito desde as discussões desse bloqueio da
pesca do dourado, tratar-se de um dispositivo que não se justifica numa lei de pesca, pois não é uma
espécie ameaçada de extinção.

A presente emenda tem por finalidade manter o equilíbrio entre a natureza e sua exploração, deixando muito
clara a necessidade de aumento de fiscalização pelos órgãos responsáveis, tendo como contemplação o uso
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sustentável do peixe, conciliando os recursos naturais e seus múltiplos.

Diante do exposto solicito o apoio dos meus nobres pares para a aprovação desta importante propositura.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Novembro de 2019

 

Lideranças Partidárias
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