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Nos termos do art. 177 e seguintes da Consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à
Mesa Diretora, depois de ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhado expediente a Excelentíssima
Senhora Ministra de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, Tereza Cristina Correa Costa
Dias, requerendo informações acerca de procedimentos adotados na liberação de produtos formulados com
glyphosate.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem como escopo obter informações acerca de procedimentos adotados na liberação
de produtos formulados com glyphosate.

Considerando que Conforme estabelece o Decreto Federal nº 4.074/2002, cabe aos Ministérios da
Agricultura, da Saúde e do Meio Ambiente, no âmbito de suas respectivas áreas de competências:

Estabelecer as diretrizes e exigências relativas a dados e informações a serem apresentados pelo●

requerente para registro e reavaliação de registro dos agrotóxicos, seus componentes e afins.
Estabelecer diretrizes e exigências objetivando minimizar os riscos apresentados por agrotóxicos, seus●

componentes e afins.
Estabelecer o limite máximo de resíduos e o intervalo de segurança dos agrotóxicos e afins.●

Estabelecer os parâmetros para rótulos e bulas de agrotóxicos e afins.●

Estabelecer metodologias oficiais de amostragem e de análise para determinação de resíduos de●

agrotóxicos e afins em produtos de origem vegetal, animal, na água e no solo.
Promover a reavaliação de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins quando surgirem indícios da●

ocorrência de riscos que desaconselhem o uso de produtos registrados ou quando o País for alertado
nesse sentido, por organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente,
das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos.
Avaliar pedidos de cancelamento ou de impugnação de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins.●

Autorizar o fracionamento e a reembalagem dos agrotóxicos e afins.●

Controlar, fiscalizar e inspecionar a produção, a importação e a exportação dos agrotóxicos, seus●

componentes e afins, bem como os respectivos estabelecimentos.
Controlar a qualidade dos agrotóxicos, seus componentes e afins frente às características do produto●

registrado.
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Desenvolver ações de instrução, divulgação e esclarecimento sobre o uso correto e eficaz dos agrotóxicos●

e afins.
Prestar apoio às Unidades da Federação nas ações de controle e fiscalização dos agrotóxicos, seus●

componentes e afins.
Publicar no Diário Oficial da União o resumo dos pedidos e das concessões de registro.●

Considerando que cabe ao Ministério da Agricultura - Mapa avaliar quanto à eficiência agronômica os
defensivos e afins a serem usados nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos
agrícolas, nas florestas plantadas e nas pastagens, além de conceder o registro, inclusive o RET, de
defensivos, produtos técnicos, pré-misturas e afins para uso nos setores de produção, armazenamento e
beneficiamento de produtos agrícolas, nas florestas plantadas e nas pastagens, atendidas as diretrizes e
exigências dos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente.

Considerando que este trabalho de avaliação agronômica, envolve extensa rede de assuntos e matérias,
bem como aqueles estudos e diretrizes apontadas pelo IBAMA e ANVISA.

Considerando que Ministério Público do Trabalho (MPT-MT), Ministério Público Federal (MPF-MT) e o
Ministério Público Estadual (MP-MT) ajuizaram uma ação civil pública em face da Associação dos Produtores
de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso (Aprosoja), da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de
Mato Grosso (Famato) e da Associação Mato-Grossense do Algodão (Ampa) para proibir que produtores
rurais do Estado do Mato Grosso utilizem qualquer agrotóxico que contenha o princípio ativo glifosato.

Considerando que esta ação procura resguardar a saúde da coletividade de trabalhadores rurais expostos
aos agrotóxicos, com efeitos que se desdobram para resguardar, também, o meio ambiente natural e a
saúde coletiva.

Considerando que na referida ação civil pública os impetrantes salientam que “o uso indiscriminado” e a “
exposição prolongada” de agrotóxicos trazem impactos graves e negativos para a saúde humana e para o
meio ambiente, gerando “graves doenças crônicas”.

Considerando que é sabido que, a partir da descoberta da molécula de glyphosate e da utilização de
produtos formulados a partir deste composto químico na agricultura, foi possível a implantação do SPD –
Sistema de Plantio Direto, hoje dominante na absoluta maioria de áreas cultivadas com milho e soja no Brasil.

Considerando que o SPD é a base de práticas conservacionistas, com o não revolvimento dos solos, da
manutenção de cobertura dos solos, do menor risco de erosão, da diminuição da temperatura do solo não
exposto, da menor mecanização, com consequente menor consumo de combustíveis fosseis, dentre outros
benefícios.

Considerando que a utilização destes defensivos agrícolas requer, por imposição legal, o uso de EPIs –
Equipamentos de Proteção Individual.

Requer do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA esclarecimentos do que segue no
tocante à possível proibição do uso dos produtos formulados a partir de glifosato, conforme os tópicos a
seguir:

Qual a o possível impacto na produção agrícola de uma possível proibição do uso de defensivos agrícolas1.
que contenham glifosato em sua formulação?
Qual seriam os impactos agronômicos de tal proibição?2.
Como o MAPA fiscaliza a comercialização, o transporte, o armazenamento e o uso correto dos defensivos3.
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agrícolas no Brasil?
Quais seriam os efeitos para o manejo dos solos e sua conservação nos milhões de hectares hoje sob4.
SPD para mudança e retorno de sistemas de produção que requeiram aração e intensa mecanização
agrícola?
Existem hoje, agrotóxicos liberados pelo MAPA que não possuem a molécula de glyphosate, que sejam5.
agronomicamente mais seguros e que possam substituir os produtos ora questionados judicialmente, com
a mesma segurança ambiental?

Insta frisar que o Parlamento Mato Grossense possui o direito e o dever de fiscalizar qualquer ato do Poder
Executivo, incluindo os da Administração indireta, consoante dispositivo na Constituição Estadual:

“Art. 26 É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:

(...)

VIII - fiscalizar e controlar, diretamente, através de quaisquer de seus membros ou
Comissões, os atos do Poder Executivo, incluídos os da Administração indireta;”

Neste liame, no exercício de suas atribuições exclusivas, requeiro que sejam apresentadas informações em
resposta aos quesitos ora formulados acerca dos  procedimentos adotados na liberação de produtos
formulados com glyphosate.

Portanto, pelo exposto REQUEIRO conforme exposto.

Posto isto, é a síntese necessária para justificar o presente.

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Setembro de 2019

 

Xuxu Dal Molin
Deputado Estadual

3


