CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado JAIR BOLSONARO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº ______ DE 2010
(Do Sr. JAIR BOLSONARO)

Solicita informações ao Senhor Ministro de
Estado da Pesca e Aquicultura sobre
legislação e normas que regulem a pesca
nas baías de Angra dos Reis, da Ilha
Grande e de Paraty e sobre competência
para fiscalização de tais atividades.

Senhor Presidente:

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição Federal c/c
os arts. 24, inciso V e § 2º, 102 e 115, inciso I, do Regimento Interno, requeiro
a V. Exa., após ouvida a mesa, seja encaminhado ao Senhor Ministro de
Estado da Pesca e Aquicultura, pedido de informações sobre:
1. Que legislação, assim entendida como leis, decretos, portarias e outras
normas legais, regula as atividades pesqueiras comercial, esportiva,
artesanal e de sobrevivência nas baías de Angra dos Reis, da Ilha Grande
e de Paraty?
2. Que legislação, assim entendida como leis, decretos, portarias e outras
normas legais, regula a atividade pesqueira esportiva em apneia praticada
por amadores nativos e turistas?
3. Quais órgãos federais, estaduais e municipais têm competência para
fiscalizar tais atividades naquelas regiões?
4. Se houver legislação que proíba a pesca de sobrevivência, realizada com
varas, caniços, redes, puçás e outros meios artesanais, quais providências
podem ser adotadas em benefícios de pescadores, alguns com mais de 80
anos, que dependem de tal atividade para sustento próprio e de seus
familiares?
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Sala das Sessões, em 23 de novembro de 2010

JAIR BOLSONARO
Deputado Federal – PP/RJ

JUSTIFICATIVAS
A presente solicitação visa esclarecer centenas de pescadores
artesanais que praticam, há anos, pesca de sobrevivência naquela região e,
nos últimos tempos, vêm sofrendo freqüentes ameaças por pessoas que se
identificam como fiscais e que, entretanto, não prestam orientações precisas
dos procedimentos a ser adotados por aquela gente, na maioria, de extrema
humildade e dependente de tal atividade para sobrevivência própria e de seus
dependentes.
Da mesma forma, é freqüente a atividade de pesca comercial, de
lazer, esportiva e de outras modalidades, o que motiva a necessidade de
esclarecimentos amplos sobre o assunto, a fim que possam ser transmitidos
aos interessados.

