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INDICAÇÃO Nº           /2019 

 

    O Deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e 

regimentais, requer a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, 

inciso VIII e 174, do Regimento Interno, que seja encaminhada ao Exmº. Senhor 

Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 

 

Instalação de um posto fixo da Polícia Militar Ambiental e a realização de 

operações diárias para coibir a pesca ilegal com uso de redes na Baía de 

Vitória. 

 

A pesca predatória constitui uma grave ameaça aos ecossistemas e 

espécies marinhas do Espírito Santo. As redes de pesca são predatórias porque 

não selecionam as espécies. Recolhem o que está à frente. Peixes pequenos, 

que não tem utilidade para o comércio, morrem e são descartados. Da 

mesma forma, espécies protegidas por lei como as tartarugas e os golfinhos 

também são afetadas.  

Como exemplo recente, no dia 12.12.2019, conforme noticiado pelo portal 

da A Gazeta (https://www.agazeta.com.br/es/gv/seis-tartarugas-marinhas-

sao-encontradas-mortas-em-vitoria-1219), seis tartarugas marinhas foram 

encontradas mortas e outras três estavam feridas, após se prenderem em uma 

rede de pesca que foi colocada na Baía de Vitória, na região da Praia de 

Camburi. Destacamos que as tartarugas e a rede foram retiradas por um 

grupo de canoístas, o que demonstra a insuficiência das ações de fiscalização 

realizadas pelo Poder Público Municipal e Estadual. 

Dessa forma, a presente solicitação tem por objetivo indicar, 

respeitosamente, ao Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo 

que seja instalado um posto fixo da Polícia Militar Ambiental e a realização de 

operações diárias para coibir a pesca ilegal com uso de redes na Baía de 

Vitória. 

A implantação de um posto fixo da Polícia Militar Ambiental dará 

mobilidade e eficiência na fiscalização da baía, aproximando o policiamento 

dos principais pontos de maior ocorrência de ilegalidades acometidas à fauna 
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marinha. De preferência, indicamos que a instalação ocorra em uma 

localidade com visão panorâmica da região, permitindo uma resposta rápida 

às irregularidades observadas, e servindo de ponto de apoio para as 

embarcações de monitoramento. Da mesma forma, reiteramos o pedido para 

que sejam realizadas operações diárias pela Polícia Militar Ambiental com o 

objetivo de coibir e de punir os responsáveis pela prática desses crimes 

ambientais. 

Na certeza de relevante importância do pedido e agradecendo 

antecipadamente o atendimento da solicitação, renovamos protestos de 

elevada estima e consideração. 

 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual – PSB 
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