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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Silvio Fávero

Acrescenta o inciso III ao §1 º do Art. 7º do Projeto de Lei n.º 366/2020 – Mensagem n.º 39/2020, com a
seguinte redação:

“Art. 7º (...)

§1º (...)

(...)

III - os pescadores ribeirinhos que praticam a atividade de pesca de subsistência com fins de
consumo doméstico ou escambo e que utilizem petrechos definidos em legislação específica do
Poder Executivo."

JUSTIFICATIVA

De iniciativa do Poder Executivo, o Projeto de Lei n.º 366/2020 dispõe sobre os procedimentos de
lançamento e cobrança das taxas decorrentes da prestação de serviço público e/ou exercício do poder de
polícia em matéria ambiental pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT.

No caso, o objetivo do Governo é atualizar e modernizar os procedimentos de lançamento e cobrança das
taxas decorrentes da prestação de serviços públicos e do exercício do Poder de Polícia prestados pela
SEMA/MT, referentes a análise do Cadastro Ambiental Rural, analise inspeção e vistorias para fins de
outorga de direito de uso, de autorização, cadastros e licenças ambientais de atividades utilizadoras de
recursos ambientais e outras, dispostas na Lei n.º 10.242, de 30 de dezembro de 2014.

Sendo que, a presente emenda aditiva visa acrescentar ao rol de beneficiados com a isenção da taxa
cobrada pela expedição da carteira de pescador, prevista no §1ºartigo 7º os ribeirinhos que praticam a
atividade de pesca de subsistência com fins de consumo doméstico ou escambo e que utilizem petrechos
definidos em legislação específica do Poder Executivo.

Quanto a definição de quais os petrechos caracterizam a pesca de subsistência, informamos que,
geralmente são itens como linha de mão, vara simples, caniço, molinete ou carretilha, utilizando iscas
naturais ou artificiais.
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Entretanto, no caso, deixamos tal definição para o Poder Executivo, que o fará mediante legislação
específica.

Feitas estas breves considerações, solicito o apoio dos Nobres Deputados para a aprovação desta Emenda.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 25 de Maio de 2020

 

Silvio Fávero
Deputado Estadual
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