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Protocolo: 04452/2016

Processo: 00408/2016

Projeto: 00237/2016

Data Leitura: 20/12/2016

Data Arquivo: ____/____/_______

Ass.Protocolo: ___________________

Tipo: Projeto de Lei
Nº Emenda 00001
Autor: Dep Beto Pereira;

Dispõe sobre a proibição da captura,
do embarque, do transporte, da
comercialização, do processamento e
da industrialização da espécie Salminus
brasiliensis ou Salminus maxillosus -
"Dourado".

Art. 1º Acrescenta-se o §3º ao art. 23 da Lei n. 3.886 de 28 de abril de 2010, o qual conterá
a seguinte redação:x
x
"Art. 23. Fica proibida a pesca:x
x
§3º Fica vedado pelo prazo de oito anos,  a contar da publicação desta Lei,  a captura, o
embarque, o transporte, a comercialização, o processamento e a industrialização da espécie
Salminus brasiliensis ou Salminus maxillosus - "Dourado", no Estado de Mato Grosso do Sul,
ressalvada a modalidade "pesque e solte"."    x
x
x
Art. 2º Altera-se a redação do caput do art. 34 da Lei n. 3.886 de 28 de abril de 2010, o qual
passará a vigorar com a seguinte redação:  x
x
"Art. 34. A infração ao disposto nos incisos I e IV do caput, e do §3 do art. 23, será punida
de acordo com os seguintes critérios: "x
x
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de publicação.x
x
Plenário Julio Maia, 20 de dezembro de 2016.x
x
x
x
BETO PEREIRAx
Deputado Estadual - PSDB
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JUSTIFICATIVA

O projeto tem por objetivo preservar a espécie Salminus Brasilienses ou Salminus
maxillosus (Dourado) e promover o repovoamento desse peixe nos rios de Mato Grosso do
Sul. x
x
Conhecido por "Rei do Rio" e muito apreciado pelo seu sabor, os cardumes têm ficado cada
vez mais escassos em função da pesca e captura desse peixe. O Dourado também é um
dos peixes mais cobiçados pelos praticantes da pesca esportiva.  x
x
O projeto prevê a autorização de pesca do Dourado apenas na modalidade pesque e solte, o
que atrairia pescadores amadores que ajudariam a preservar a espécie e fomentar o turismo
pesqueiro responsável nos rios de Mato Grosso do Sul. x
x
A proibição da captura e comercialização não influenciará na renda dos pescadores
profissionais, uma vez que, de acordo com dados do IMASUL - Instituto do Meio Ambiente de
Mato Grosso do Sul, esse peixe é o oitavo na lista de espécies comercializadas no mercado
local.


