
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 000771/2019

Altera a Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de
2017, que cria o Calendário Oficial de
Eventos e Datas Comemorativas do Estado de
Pernambuco, define, fixa critérios e consolida
as Leis que instituíram Eventos e Datas
Comemorativas Estaduais, de autoria do
Deputado Diogo Moraes, a fim de incluir o
Dia Estadual da Luta das Pescadoras e
Pescadores Artesanais .

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

Art. 1º A Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de 2017, passa a vigorar com o seguinte
acréscimo:

“Art. 360-A. Dia 22 de Novembro: Dia Estadual da Luta das Pescadoras e Pescadores
Artesanais. (AC) 

Parágrafo único. No dia referido no   caput   poderão ser promovidas atividades de
valorização das pescadoras e pescadores artesanais nas repartições públicas do Estado,
principalmente nas escolas, incluindo-se aqui também as privadas. As atividades
deverão reforçar a importância destes trabalhadores e trabalhadoras para Pernambuco."
(AC)

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

Justificativa

Com o recente desastre ambiental de derramamento de óleo na zona costeira do Nordeste,
muitos trabalhadores e trabalhadoras foram afetados ao terem sua fonte de renda ligada ao
mar prejudicada. Um dos grupos mais prejudicados foram os pescadores e pescadoras
artesanais de Pernambuco, que após muita luta conseguiram que o governo federal liberasse
verba para receberem seguro defeso no mês de novembro.

A pesca artesanal é um tipo de pesca caracterizada, principalmente, pela mão de obra familiar,
sendo uma atividade repassada de geração para geração, feita a partir de pequenas
embarcações. Ainda, é um grande expoente cultural do Nordeste, que forma  vínculos e é
responsável por grande parte da economia  em muitas comunidades. 



Embora realizada em pequena escala, a pesca artesanal é responsável por metade do consumo
humano de pescados e emprega vinte e cinco vezes mais trabalhadores e trabalhadoras do que
a pesca industrial, existindo no Brasil mais de um milhão de pescadores artesanais
credenciados no Registro Geral de Atividade Pesqueira. 

A importância dessa atividade, como visto, é inegável e por isso merece um Dia Estadual para
que possa ser sempre referenciado pelo Estado de Pernambuco, bem como faça parte do
calendário oficial do Estado.

Diante do exposto, contamos com as(os) nobres pares na aprovação do dia 22 de Novembro
como Dia Estadual da Luta das Pescadoras e Pescadores Artesanais.

Sala das Reuniões, em 18 de Novembro de 2019.

Juntas
Deputada

Às 1ª, 3ª, 5ª comissões.


