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GOVERNO DO KSTADO DL RONDÔNIA

GOVERNADORIA

MENSAGEM N° 125. DE 8 DE NOVEMBRO DE 2007.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

Com amparo no artigo 42, § 1" da Constituição do Estado, impõe-se-me o dever de informar a
Vossas Excelências, que vetei parcialmente oProjeto de Lei que "Acrescenta parágrafos ao artigo 3° da
Lei n 1.729, de 19 de abril de 2007, que trata da pesca profissional nas bacias hidrográficas dos Rios
Guaporc e Mamore" encaminha a este Executivo com a Mensagem n° 163/2007, de 25 de outubro de

Senhores Deputados, oveto parcial ao texto, abrange a inclusão do §3° ao artigo 3o, da Lei n° 1729
de 19 de abril de 2007, a seguir transcrito ejustificado:

"§ 3o. AGuia de Autorização de Pesca e Comercialização de Pescado - GAPEC, emitida pela
secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, será gratuita."

Nobres Deputados, na análise da matéria evidencia-se a exclusiva competência do Governador do
Estado, conforme se extrai do disposto no artigo 61, inciso II, do § Io, alínea "b", da Constituição Federal
que assim dispõe:

§ Io São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

II - dispunham sobre:

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e
pessoal e pessoal da administração dos Territórios;"

Infere-se que a Constituição Estadual deve guardar perfeita simetria com as regras emanadas da
Constituição Federal, portanto, ante a ausência de norma que regule em especial a iniciativa de leis em
matéria tributária no âmbito da Constituição Estadual, prevalece o disposto nos dispositivos acima
invocados, razão pela qual, entendo ser inconstitucional o dispositivo que isenta os pescadores
profissionais do pagamento da taxa de transporte ecomercialização de pescados, criada pela Lei n° 1038.
de 22 de janeiro de 2002, que por sua vez estabelece as diretrizes para proteção a pesca e estimulo a
aquicultura do Estado de Rondônia.

Certo de ser honrado com aelevada compreensão de Vossas Excelências e, conseqüentemente, com
a pronta aprovação do mencionado veto parcial, antecipo sinceros agradecimentos por tão expressiva
colaboração e apoio e subscrevo-me com especial consideração e estima.
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