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-àmara Mun
Prot

EM

PROTEGE O AMBIENTE
EST(IARTNO E MARINHO COM
a enontçÃo DA PEscA cou
REDE NAS MARGENS DO R,IO
GRANDE NO PERTMETRO
URBANO DE BARREIRAS.

Art. 1o Fica proibida a pesca utilizando qualquer tipo de rede' na

margem do Rio Grande, no perímetro urbano do Município de Barreiras-BA, e o uso

dos seguintes aparelhos e métodos:

I - Pesca com redes de emalhe, de espera nas margens de Rio Grande

no perímetro urbano;

II - Qualquer tipo de pesca de arrasto no Rio Grande;

III - pesca com qualquer tipo de rede em Unidade de Conservação;

IV - Pesca com rede no raio de 1OOO metros a jusante e a montante

das margens do Rio Grande no perímetro urbano;

Art.20 Fica permitido pesca com linha de anzol assistida nas margens

do Rio Grande, em locais fora da Unidade de Conservação'

Art.30AosinfratoresdapresenteLeiserãoaplicadasaspenalidades
previstasnaLeiFederaldosCrimesAmbÍentaisnog'605,de12defevereirode1998'
becreto Federal no 6.514, de 22 de julho de 200g. o poder Executivo Municipal ficara

responsável para fixar, o valor da multa a ser aplicada aos infratores'

Art. 4" o produto da captura apreendido no local de extração pela

fiscalização, quando vivo, deverá ser devolvido ao ambiente aquático'

preferencia lmente no local onde foi capturado'

Art. 50 A fiscalização prevista no capítulo deste artigo é de

competência da Secretaria Muniápal'do Meio Ambiente e aos órgãos de fiscalização

pertinentes.
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Art. 60 A multa deverá ser revertida ao Fundo Municipal de Meio
Ambiente de Ba rreiras.

Art.70 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

E RODRIGUES DE MACEDO
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JUSTIFICATIVA

Com a apresentação do presente projeto de lei, pretende-se impingir uma
maior proteção as espécies arquearias, sobretudo com relação a proibição de
mecanismos de pescas nocivas à estas espécies.

Foi à grande preocupação com pouca importância que muitos estão tendo
com o fato relatado, tema que é alarmante, pois de acordo com o grande aumento
da atividade de pesca predatória na região constata que prejudica o
desenvolvimento de novas espécies, visto que a maioria dos peixes capturados é

de pequeno porte, isto é, poderiam crescer mais e atingirem a fase adulta.

Estimado como um objeto de uso comum assim o Meio Ambiente é
considerado, sendo ele essencial para que se tenha uma qualidade de vida
saudável, entretanto necessita, além disso, que os direitos particulares se

transformem para que toda a sociedade usufrua não somente interesses próprios e
pessoais, assim o resultado apontara para um bem estar comum em que todos no

convívio social sintam satisfeitos e não exista perturbação da ordem pública e
somente benefício e lucros de poucos.

VEREADOR - DEM

RIGUES DE MACEDO
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