
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 419/2022 

INSTITUI  A SEMANA MUNICIPAL DO
PESCADOR  ARTESANAL NO  ÂMBITO
DO  MUNICÍPIO  DE ROSÁRIO -  MA E
ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FAÇO  SABER  QUE  O  POVO,  ATRAVES  DE  SEUS  REPRESENTANTES,
APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL DE ROSÁRIO/MA, SANCIONO A
SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica instituída a Semana Municipal do Pescador Artesanal no Município de
Rosário, a ser comemorada anualmente entre os dias 23 a 29 do mês de junho.

Parágrafo  único.  A data  comemorativa  criada  por  esta  lei  é  dedicada  a  todos  os
pescadores artesanais do Município.

Art. 2º. A Semana do Pescador de que trata a presente lei passa a integrar o calendário
oficial do Município.

Art. 3º. O evento a que se refere esta lei tem como objetivos:

 I - aprimorar as técnicas da pesca, incentivando a preservação de espécies marinhas,
bem como o respeito ao período de reprodução Piracema);

II  -  conscientizar  o  pescador  acerca  da  sua  importância,  como  fonte  da  crescente
economia do Município no setor da pesca;

III  -  sensibilizar  os  diversos  segmentos  da  sociedade  sobre  o  papel  e  a  respectiva
importância do pescador no desenvolvimento do setor;

IV - desenvolver programas e ações que visem atender as necessidades dos pescadores
nas áreas de educação, saúde, lazer e valorizando a cultura e a tradição pesqueira do
nosso município;

V -  desenvolver  atividades  por  meio  da  Secretaria de  Meio  Ambiente,  Habitação,
Assuntos Fundiários, Agricultura e Pesca, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação,
Cultura  e  Esportes  e  outras  afins,  tais  como:  palestras,  seminários,  campanhas
educativas, de prevenção e segurança, cursos, fóruns municipais e outros eventos.

Art. 4º. Para a consecução dos objetivos previstos no artigo antecedente, fica o Poder
Executivo  Municipal  autorizado  a  firmar  parcerias  e  convênios  com Universidades,
empresas privadas, sindicatos, entidades governamentais e não governamentais ligadas
ao setor.

CNPJ 41.479.569/0001-69
Rua Urbano Santos, n° 970, Centro – Rosário - Maranhão



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO
GABINETE DO PREFEITO

Art. 5º.  As atividades a que alude esta lei serão coordenadas pelo Poder Executivo, a
quem  compete  propiciar  toda  a  infraestrutura  de  apoio  para  as  ações  e  atividades
desenvolvidas durante o evento.

Art. 6º.  Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Rosário,  Estado  do  Maranhão,  em  21  de

setembro de 2022.

JOSÉ NILTON PINHEIRO CALVET FILHO
Prefeito Municipal de Rosário/MA

Certifico e dou fé de que, na data indicada abaixo,
foi  publicada  a  presente  matéria  no  mural  da
Prefeitura Municipal de Rosário, localizado na sede
do Poder Executivo, na Rua Urbano santos Nº970,
centro,  Rosário  -  MA,  para  conhecimento  e
atendimento  ao  princípio  constitucional  da
publicidade dos atos públicos em conformidade com
o Art. 90 da Lei Orgânica Municipal.

Rosário -MA, 21 de setembro de 2022.

VALNIZE REZZO COSTA
Secretaria Municipal de Adjunta Administração e

Recursos Humanos
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