
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

PROJETO DE LEI Nº 077/2018.                                                              Em, 18 de abril de 2018. 

 
INSTITUI O DIA 29 DE JUNHO, O DIA MUNICIPAL DO 

PESCADOR NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, 

R E S O L V E: 

 

 Art. 1° - Fica instituído o Dia Municipal do Pescador em Cabo Frio, que deverá ser 

comemorado, anualmente, em 29 de Junho. 

  

 Art. 2° - O dia de que trata esta Lei passa a integrar o Calendário Oficial de eventos do 

Município. 

 

 Art. 3º - O Dia do Pescador Municipal tem como objetivo: 

I – aprimorar as técnicas de pesca, incentivando a preservação de espécies marítimas, 

respeitando o seu período de reprodução;  

II – conscientizar o pescador de sua importância, como fonte da crescente economia do 

país no setor da pesca;  

III – sensibilizar os diversos segmentos da sociedade sobre o papel e a respectiva 

importância do pescador; 

IV – Criar festividades no seguimento pesqueiro. 

  

 Art. 4° - O Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes promoverá atividades 

como palestras, cursos, para qualificar a profissão de pescador. 

 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 18 de abril de 2018. 

 

 

OSEIAS RODRIGUES COUTO 

Vereador- Autor 

 

JUSTIFICATIVA: 
 No dia 29 de junho é comemorado o dia nacional do Pescador, sendo assim, o objetivo do 

presente projeto é valorizar ainda mais os pescadores sua importância no crescimento econômico 

do Município. A atividade pesqueira contribui fortemente para geração de emprego e renda e é 

nesse aspecto que ela poder ser ainda mais potencializada no Município.  

 

 

 



 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

O Dia do Pescador Municipal visará uma discussão mais inclusiva sobre a importância 

dos pescadores na economia e no desenvolvimento da Cidade, bem como a relevância em se 

discutir e aprimorar as técnicas de pesca visando, sobretudo a preservação das espécies marítimas 

da região, além de se criar no calendário oficial de eventos a festividade, a fim de destacar a 

categoria além de fomentar o turismo na região. 

 A pesca, em seu contexto histórico foi uma das bases de ocupação da região, ainda com os 

índios que aqui viviam, antes mesmo do processo de colonização de Portugal.  Os pescadores da 

‘Vila Tamoios’ foram os primeiros a abrir caminho para acelerar o processo ocupação na foz do 

Rio São João, inicialmente trabalhando a pesca artesanal como base de subsistência. Essa 

atividade ganhou forças para fomentar o crescimento populacional da região, ainda na década de 

cinquenta do século passado. Atualmente, o Segundo Distrito de Cabo Frio, conta com uma 

atividade pesqueira relevante, representando um potencial que estará sendo destacado e 

potencializado na presente data. Em todo Município, a pesca representa desenvolvimento, 

sustentabilidade, riqueza, história, cultura e turismo merecendo ser destacada.  

 Para tanto contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente 

Projeto.  

 

Sala das Sessões, 24 de abril de 2018. 

 

 

OSEIAS RODRIGUES COUTO 

Vereador- Autor 

 


