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Este Projeto de Lei visa incluir, no Calendário Oficial do Município de São Paulo, o 
Campeonato Paulista de Pesca Esportiva.  
Pesca é a extração de organismos aquáticos, do meio onde se desenvolveram para 
diversos fins, tais como a alimentação, a recreação (pesca recreativa ou pesca 
desportiva), a ornamentação (captura de espécies ornamentais), ou para fins 
industriais, incluindo o fabrico de rações para o alimento de animais em criação e a 
produção de substâncias com interesse para a saúde.  
Já a pesca esportiva é uma modalidade de pesca praticada como um esporte ou 
hobby, sem que dela dependa a subsistência do pescador. Também se pode chamar 
de pesca de lazer ou pesca amadora. Uma das modalidades mais populares da 
pesca desportiva é a praticada utilizando-se apenas vara de pesca, linha de pesca e 
anzol. A pesca esportiva é praticada no mar, rios e lagos utilizando-se iscas 
naturais ou iscas artificiais, molinetes ou carretilhas. Ela está entre as atividades de 
integração social e lazer mais difundidas no mundo, sendo uma prática que 
promove a união familiar ou de grupos de amigos. Muitas vezes é a principal 
motivação para uma viagem de turismo.  
Com a intenção de reunir os amantes da Pesca, Ney Stano decidiu investir seu 
tempo em que se tornaria hoje um dos maiores eventos de Pesca, reunindo um 
número expressivo de pescadores e familiares que acompanham as etapas do 
Campeonato Paulista.  
O primeiro amistoso em pesque e pague foi em meados de 1997, entre Avicultura 
Canto Lindo e Massas Petersen, no Pesqueiro Santa Helena, em Guarulhos, num 
momento em que o esporte era praticado apenas individualmente, isso é, não 
existiam competições de equipes de pesca em pesque e pague. No início de 1998, o 
campeonato começou a ganhar mais adeptos, e se tornou um esporte de 
demonstração, até se tornar uma competição oficial nas pescarias de 1999. Neste 
ano a Federação Paulista de Pesca e Lançamento reconheceu o campeonato como 
uma “Competição Estadual de Pesca Amadora”. Com isso houve a primeira disputa 
oficial de pescarias entre pesque e pague.  
A forma de pesca em 1999 reunia 32 pesqueiros de diversas regiões do estado de 
São Paulo que eram divididos em oito chaves, com quatro pesqueiros em cada 
uma, que competiam entre si. Cada pesqueiro podia inscrever dez pescadores, 
sendo oito titulares e dois reservas e tinha duração de três meses.  
Hoje o Paulistão forma equipes de Varas Lisas e Molinetes/Carretilhas, são 38 
equipes com ou sem patrocinadores que pescam umas contra as outras durante 6 
meses, no mesmo formato de pontos por quilo. São cerca 800 pessoas envolvidas, 
entre Pescadores, dirigentes de clubes e organização, trazendo a este grande 
evento muita emoção e grandes disputas entre os participantes.  
Isto posto, peço aos nobres vereadores que aprovem o projeto, incluindo, no 
Calendário Oficial de São Paulo, evento tão importante para a divulgação deste 
esporte largamente praticado em nosso município.  
 


