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REQUERIMENTO Nº               /2021 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO. 

 
 

Os deputados, que este subscreve, com fundamento no artigo 17, inciso XXXIV e § 2º do Regimento 

Interno, requerem a Vossa Excelência a necessária autorização para a formação de um grupo parlamentar 

de caráter suprapartidário, denominado: “FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA PESCA”. 

 

 

Sala das Sessões, 28 de outubro de 2021. 

 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual – PSB 

 

 

 

 

____________________________                                                      __________________________ 

 

 

____________________________                                                     ___________________________ 

 

 

____________________________                                                    ___________________________ 

 

 

____________________________                                                    ___________________________ 

 

 

____________________________                                                    ____________________________ 

 

 

 

 

GABINETE DO DEPUTADO BRUNO LAMAS 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, Av. Américo Buaiz, 205 Enseada do 
  Suá – Vitória – ES – CEP 29.050-950.  
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JUSTIFICATIVA 

 

 

 São inúmeras as reivindicações do setor pesqueiro. Faz-se necessária a 

criação da Frente Parlamentar em Defesa Da Pesca para buscar a valorização e o reconhecimento do 

pescador, assim como garantir o direito previdenciário e uma aposentadoria mais justa para classe, 

também como acompanhar políticas e ações que se relacionem com a pesca, desenvolver projetos 

que viabilizem a captação de recursos para as colônias, associações, entidades e demais órgãos 

relacionados à pesca. 

 

 A Frente Parlamentar em Defesa da Pesca tem, dentre outros, o objetivo 

de monitorar e desenvolver: 

 

a) política estadual pesqueira, abrangendo produção, transporte, 

beneficiamento, transformação, comercialização, abastecimento e 

armazenagem; 

 b) fomento da produção pesqueira;  

 c) implantação de infraestrutura de apoio à produção, ao 

beneficiamento e à comercialização do pescado e de fomento à pesca; 

 d) organização e manutenção do Registro Geral da Pesca;  

 e) sanidade pesqueira;  

 f) normatização das atividades de pesca;  

 g) fiscalização das atividades de aquicultura e pesca no âmbito de suas 

atribuições e competências;  

 h) pesquisa pesqueira e aquícola; e  

 i) fornecimento a Secretaria de Meio Ambiente dos dados do Registro 

Geral da Pesca relativos às licenças, permissões e autorizações concedidas para pesca e aquicultura, 

para fins legais. 
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