
 
Estado do Espírito Santo 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 002/12 
 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 255 da Constituição do Estado, relativo à 
política agrícola e pesqueira. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 

DECRETA: 

 
 

Art. 1º O artigo 255 da Constituição Estadual fica acrescido de parágrafo único 
com a seguinte redação: 
 
 “Art. 255 (...) 

Parágrafo único. Na elaboração da política pesqueira, o Estado garantirá a 
efetiva participação dos pequenos piscicultores e pescadores artesanais ou 
profissionais, através de suas representações sindicais, cooperativas e 
organizações similares. ”(NR) 

  
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 02 de fevereiro de 2012. 
 
 
 

JOSÉ CARLOS ELIAS 
Deputado Estadual - PTB 

 
 
 
 
 

(José Esmeraldo, Sandro Locutor, Gildevan Fernandes, Marcelo Santos, Hércules Silveira, 

Dary Pagung, Roberto Carlos, Glauber Coelho, Nilton Baiano e Da Vitória) 
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JUSTIFICATIVA 
 

A presente proposta de emenda constitucional objetiva garantir a 

participação das entidades representativas de pescadores na definição e 

elaboração da política pesqueira de nosso Estado. 

Sabe-se que os recursos pesqueiros são bens públicos e aqueles que 

querem explorá-los devem estar autorizados pelo Poder Público, a quem compete 

promover o seu aproveitamento. Entretanto, ainda que seja prerrogativa do 

governo a normatização da atividade, o sucesso de uma política de ordenamento 

pesqueiro depende da conscientização e efetiva participação de todos os 

envolvidos e da eficaz fiscalização do cumprimento das medidas instituídas. 

 De acordo com informações obtidas junto às lideranças dos pescadores de 

nosso Estado, constatou-se que muitas ações relacionadas à atividade pesqueira 

não estão sendo realizadas e as que existem foram elaboradas sem a efetiva 

participação dos mesmos, razão pela qual há diversas demandas do setor que 

ainda não foram implementadas.  

Com a participação dos pequenos piscicultores e pescadores artesanais ou 

profissionais serão organizadas ações governamentais que verdadeiramente 

solucionem os problemas e dificuldades enfrentados pelos pescadores. Estas 

medidas favorecerão o crescimento da produção, o correto manuseio e 

beneficiamento do produto e a oferta para o consumidor com melhor qualidade e 

preço.  

Em virtude da importância da presente iniciativa, conclamo os ilustres Pares 

para aprová-la. 

 

 

 

 


