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Referente ao Projeto de Lei (PL) n" 898/20í9, que

"Acrescenta o aftigo 9o-A e o seu inciso a Lei no 8.588, de 27
de novembro de 2006, que dlspõe sobre a proibiçáo da
produção, do armazenamento, da comercialização e do uso

de agrotôxicos, seus componentes e aíins a base do

ingredíente atívo glifosato no Estado de Mafo Grosso. ".

Autor: Deputado Lúdio Cabral.

I - Relâtório

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços

Legislativos no dia 03 de setembro de 2019 e lido na 86a Sessão Ordinária.

De acordo com o projeto em referência, tal propositura dispõe sobre

âcrescentar o "9-A" na lei n" 8.588, de 27 de novembro de 2006, com o intuito de não

permitir no Estado de Mato Grosso a produção, o armazenamento, a comerciallzação e o

uso de agrotóxicos, seus componentes e afins a base do ingrediente ativo Glifosato (N-

(fosfonometil) glicina).

Na justificâtiva, traz o autor que o glifosato é largamente utilizado na

agricultura no Estado do lvlato Grosso, notadamente no cultivo de milho, soja e algodão'

Sucede, porém, que inúmeros estudos nacionais e internacionais apontam para a

nocividade de tal substância para a saúde humana e para o meio ambiente em geral
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Trouxe a informação de que em março de 20í 5 a Agênciâ lnternacional de

Pesquisa em Câncer - IARC - analisou 5 ingredientes ativos de agrotóxicos em 1í países,

incluindo o Brasil. Concluiu, em consonância com pesquisas do INCA, que o herbicida

gliÍosato - usualmente usado para eliminação dê êrvas daninhas no Brasil, tanto que os

produtos que o contém são popularmente chamados de "mata mato" - e os insêticidas

malationa e diazinona são prováveis agentes carcinogênicos.

Explica que conforme conclusão do Estudo Global sobre Glifosato

conduzido por Daniele lvlandrioli, coordenador da âtividade de pesquisa do lnstituto

Ramazzini de Bologna, o glifosato danifica o microbioma intestinal de ratos nascidos de

mães expostas a concêntrações consideradas seguras desse composto, com efeitos

signiÍicativos e potencialmenle prejudiciais.

Ressalta ainda, que pesquisadores da Universidade Federal dê Santa

Catarina constaram em esludo que com relação ao glifosato "o seu banimento, em função

dos efeitos tóxicos, tem sido descrito em vários artigos científicos Mal de Alzheimer,

depressão, câncer, inÍertilidade, problemas de má formação em crianças, até autismo e

neurotoxidade, eram todos aspectos que náo se conheciam e que agora estão sendo

demonstrados. l\iluitos dos problemâs que o glifosato causa são por que ele interfere na

atividade das bactérias que ajudam o nosso corpo, ele mata as bactérias"

MIT íMassachussets

"o Glifosato destrói a vida no seu nivel mais fundamental

ao promover a inctusão de um amíno ácido sintético (glifosato), que náo

existe na Natureza, em proteínas, enzimas e peptídeos. Essa falsa

incorporação muda drasticamente a função para a qual aquela proteina ou

aquela enzíma estava programada e, devido a isso, uma séie de eventos

bioquimicos indesejáveís passam a acontecer, o que explicaria essa gama

tão vasta de doenças causadas pelo glifosato".
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Concluiu a justificativa solicitando que: "a fim de manter um meio ambiente

ecologicamente equilibrado e visando prevenir doenças graves tanto no trabalhador rural

quanto na população do Estado é necessário proibir os agrotóxicos com o ingrediente ativo

glifosato conforme apontado pelos maiores pesquisadores do Brasil e do mundo."

Em seguimento ao trâmite, os autos foram compostos e encaminhados ao

Núcleo Ambiental e Desenvolvimento Econômico, e então distribuídos a esta Comissão

para a emissão de parecer quânto ao mérito.

Em apertada síntese, é o relatório.

ll - Análise

Cabe a esta Comissão emitir parecer a todos os projetos que abordem os

têmas contidos no Art. 369, inciso lX, alíneas "a" a "f', do Regimento lnterno. As

proposiçóes parâ âs quais o Regimênto exija parecer, em nênhuma hipótese, serão

submetidas à discussáo e votaqão do Plênário, sem o parecer das comissôes que as

devam apreciar (4rt.356 - parágrafo único - Regimênto lnterno).

No que diz respeito à tramitaçáo e abordagem do lema, o Regimento

lnterno prevê dois casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei que trate

especificamente do tema abordado, se confirmada o projeto será arquivâdo. No segundo, a

existência dê projetos semelhantes tramitando, se houver, a propositura deverá ser

apensada.

Pautada nestes âspectos, em pesquisa, náo foi encontrada nenhuma

iniciativa parlamentar ou lei que venha a eslresir a propositura ora examinada. Dêsse

modo, tal propositura preenche os requisitos necessários para análise de mérito por esta

Comissão.

Sob o enfoque da análise por mérito, a propositura

mediante três aspectos: oportunidade, conveniência e relevância social.
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Um ato é conveniente quando seu conteúdo jurídico produz um resultado

que atenda à Íinalidade pretendida que é a satisfação ao interesse público e relevância

social. O interêssê público refere-se ao "bem geral". O interesse público é um conceito

central para a política, a democracia e a natureza do próprio governo, já a relevância social

é justamente a verificação da importância da proposta para população.

Em verificâmos que o projeto propõe alterar a lei que dispõe sobre

o uso, a produçáo, o comércio, o armazenamento, o transporte, a aplicação e a

fiscalizaçâo de agrotóxicos, seus componentes e afins no Estado de lvlato Grosso, com o

intuito de náo permitir a produção, o armazenamento, a comercialização e o uso dê

agrotóxicos, seus componentes e afins a base do ingrediente ativo Glifosato (N-

(fosfonometil) glicina).

Neste sentido, verlficamos que segundo a leglslaçáo vigente, agrotóxicos

são produtos e agentes de processos íísicos, químicos ou biológicos, utilizados nos

setores de produção, armazenamênto e beneÍiciamento de produtos agrícolas, pastagens,

proteçâo de florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas

Segundo o lnstituto de DeÍesa Agropecuária do Estado de Mato Grossol, o

agrotóxico visa alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservar culturas de

valor econômico dâ ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Também são

considerados agrotóxicos as substâncias e produtos empregados como desfolhantes,

dessecantês, êstimuladôrês ê inibidores de crêscimento.

O lbama, por delegação do Ministério do l\ileio Ambiente, de acordo com as

disposiçóes da lei no 7.802, de 1989, e o órgão federal cuio papel no processo de registro

dê âgrotóxicos é avaliar agrotóxicos, seus componentes e afins do ponto de vista

ambiental.

No Brasil, até 1989 nâo era realizada nenhuma avaliaçáo do impacto

ambiental dos agrotóxicos antes que eles Íossem colocados no mercado. O pri
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regulatório dos agrotóxicos foi estabelecido em 1934, com a publicação do Decreto no

24.114, da Secretaria de Defesa Sanitária Vegetal do Ministério da Agricultura2. Foi apenas

em 19ô1 que o setor de saúde foi incorporado ao controle de agrotóxicos, por meio da

ediçâo do Dêcreto no 49.974, e os impactos ambientâis desses produtos somente

passaram a ser levados em consideração para a autorização desses produtos em 1989,

com a aprovação da Lei n" 7.8023, instrumento legal vigente nos dias atuais.

Neste sentido, a Lei no 7.802, dê 1í de julho de 1989 (Lei dos Agrotóxicos),

estabelece, no seu art. 30, caput e §§ 4" e 60, o seguinte:

"At1. 3o Os agíotóxicos, sous componentes e afins, de acotdo con
definiçáo do aft. 20 desta Lei, sô podeúo set produzidos, expoiados,
impoftados, conêrcializados e utilizados, se previamenle rcgistrcdos em

órgão foderal, de acodo cam as ditotizes e êxigências dos ágãos
federais rcsponsáveis pelos selores da saúcle, do naio ambiente e da

agicullura.

§ 40 Quando organizaçóes internacionais rcspansáveis pela saúde,

alimentaçáo ou neio ambiante, das quais o Brasil seia nembro integrante

ou signatátío de acordos e convênios, aletlaren para riscos ou

desaconselhaÍem o uso de agrotóxicos, seus camponentes e aÍins

caborá à auto dade competente lonar imedialas providêncías, sob pena

dê rosponsabilidade.

§ 60 Fica proibido o registÍo cle agrotóxicos, seus componentes a

cujas carcctoísticas causom danos ao meio ambiento." (Gtiío

O Decreto no 4.074, de 4 de janeiro de 20024, que regulamenta a Lei dos

Agrotóxicos, estabelece, nos seus arts. 20,7', 13 e 19, o que segue:

€mbalagemerotulagem,otransporte,oârnazenamento,âcomercializaÇão,âpropagânda

0
,osso,),

' tgnR-q, ratio Heflrique Biltes; PELAEZ, victor. A históriâ dâ indúsria de agrotóxicos no Brasil: dâs primeiras

tabricar nâ década de ls40 âos anos 2000. )008.
3 BRASIL. L€i n" 7.802, de 11 de julho de 1989. Dispõe sobre â pesquisa, â experimentação, a produção, â embalagem e

rolulagem, o transporte, o armazenamerto, â comercializâçâo, a propaganda comerciâI, a utilizaçào, a imporlâção, a

exporraçao,odestinofinaldosresíduoseembalagens,oregistro,aclâssificação,oconlrole,ainspeçãoeafiscalização
de agrotóxicos, seus compononles e afins, e dá outras providên§iâs
a Regulamenta â Lei no 7.802, de 11 de iulho de 1989, que dispõe sobrê â pesquisâ, â
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"AtÍ. 2' Cabe aos Ministétios da Agicultura, Pecuária e

Abastecinento, Saúde e do Moio Ambiente, no ânbito de suas
respectivas áreas de competências:

ll - estabelecer dirclrizes e exigências abietivando minimizar as

riscos apresenfados pot agrotóxicos, seus conponentes e afins;

Vl - promover a íeavaliaçáo de registto de agrctóxicos, seus

componentes e aflns quando suígiem indÍcios da ocorrência de riscos
que desaconselhem o uso de ptodutos Íogistrados ou quando o PaÍs for
aloftado nesse senticlo, pot organizaçõês intemacionais responsáveis pela

saúde, alimentaçáo ou neio ambienta, das quals o Brcsil soja membÍa

integrcnte ou sígnatário de acordos;

Arl. 7o Cabe ao Ministétio clo Meio Anbiente:
l- avaliar os agtotóxicos e afirs deslirados ao uso em ambientês

hídricos, na prcteçáo de florcslas nativas e de outtos eco§§lstema§,
quanto à êliciéncia do produto;

ll - realizaÍ a avaliação ambiental, dos agr'ofóxlco§, §eus

conponentes e afins, estabelecendo suas c/assiflcaÇÔos guarlo ao

potencial de periculosidade anbiental;

Att. 13. As agrotóxicos, seus conponentes e afins que

aprcsentarcm indícíos de íeduçáo do sua eficiéncia agronômica, alleQção

dos tiscos à saúde hunana ou ao meio ambionte podeÉo ser reavaliados

a qualquer tempo e ter seus reglstros marrdos, alterados, susper§o§ ou

cancelados.

Art. 19. Quando oryanizações intornacionais rcsponsáveis pela

saúdo, alimentaçáo ou moio ambiente, das quais o Brasil seia membrc

intogrante ou signatário de acotdos e convênios, aleftarem paQ riscos ou

desaconselharen o uso de agrctÓxicos, sous cofiponentes e afins,

caberá aos órgáos federcis de agticultura, saúde e neio ambientê, avaliar
imediatamente os pÍobtemas e as informações eprcsentadas." (Gtifo§

rrossos),

Assim, como vimos, a partir da aprovação dessa Lei e sua

regulamentação, um agrotóxico somente pode ser produzido, exportado,

comercializado e utilizado no Brasil se for previamente registrado em órgão

acordo com as e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos

saúde, do meio ambiente e da agricultura.

respectiva

importado,

Íederal, de

setores da

Áo**'%
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imporlâçâo, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o regislro' â classificação, o controle, a

fiscalizâçào de agrolóxicos, seus componentes e âfins, e dá outras providências.
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O lvlinistério do lvleio Ambiente, através do lnstituto Brasileiro dos Recursos

Naturais Renováveis - IBAMA, também é hoje o responsávêl por reavaliar as permissões

quanto à produção, exportação, importação, comercialização e utilização destas

substâncias no Brasil. O IBAMA apoia suas decisões nas manifestações da Agencia

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, no tocante à avaliâção destes componentes

químicos.

O objeto deste projeto de lei ó o Glifosato (N-(fosÍonometil) glicina).

Segundo a ANVISA, o Glifosato é o ingrediente ativo (lA) mais utilizado no Brasil, com

173.150,75 toneladas comercializadas do lA em 2017. É um herbicida não seletivo,

sistêmico, pós emergente e apresenta elevada eficiência na eliminaçáo de ervas daninhas

monocotiledôneas e dicotiledôneas. Quâtro tipos de Glifosato vêm sendo comercializados:

Glifosato-isopropilamônio, Glifosato-sal dê dimetilamina, GliÍosato-sal de potássio e

Glifosato-sâl de amônio. Além de agrotóxicos, o Glifosato também compóe a fórmula de

produtos domissanitários, utilizados em jardinagem amadora, apesar de possuir

concentração de ingrediente âtivo máxima permitidâ de 1% (p/v), bastante inferior aos

agrotóxicos, o que torna a exposição ao ingrediente ativo altamente prevalente na

população em geral.

O Processo de Reavaliação Toxicológicâ do ingredientê ativo de agrotóxico

Glifosato foi instituída por meio da Resolução RDC Anvisa no 10 de 22 de Íevereiro de

2008, devido a sua larga utilização no Brasil, âos relatos de intoxicação ocupacional e

acidêntal, à necessidade de controle do limite máximo de impurezas do produto técnico, à

solicitaçáo dê revisão da lngestão Diária Aceitável por parte de empresa registrânte e aos

possíveis efeitos toxicológicos adversos desse ingrediente ativo.

O escopo da reavâliação do Glifosato inclui a verificação dos efeitos à

saúde para os critérios proibitivos de registro, outros efeitos à saúde como intoxicações

agudas ocupacionâis ou acidentais, verificação dos limites máximos de impurezas do

produto técnico e componentes dos produtos formulados toxicologicamente re

revisão da dose de referência aguda, ingestão diária aceitável, níveis 3'và
!"+^**1.z aL-ül= á§E.RElaRÀ pÁRraMENrÁR DA MEsa oRtroRA tPÁ6 NÁ7 DE r4 l Nú.LEo aMB tNrÀ t DEs€NvotvMENro tcoNôMi.o '
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exposição ocupacional, a avaliação do risco dietético e do panorama do risco ocupacional

dos produtos à base de Glifosato.

A primeira nota técnica de reavaliação do glifosato foi entregue em 2013

pela Fiocruz. Nesta nota técnica, a Fioctuz tez uma série de recomendações: quê os

produtos técnicos de Glifosato deveriam ser reclassificâdos como Classe I - Extremamentê

tóxico; que se proibisse o uso de Glifosato como domissanitário; que se incluísse o

metabólito ácido aminometilÍosfônico (ANilPA) na definiÇão de resíduos para conformidade

de LN.4R. A nota técnica não classificou o Glifosato como mutagênico, carcinogênico ou

tóxico para a reproduçáo ou para o dêsenvolvlmento embriofêtal.

Em 2015, a Diretoda Colegiada da Anvisa (Dicol) âprovou a proposta de

iniciativa regulatória em regime comum de tramitação. Neste mesmo ano, a IARC publicou

uma monografia do Glifosato em que classificou a substância como provavelmenle

cârclnogênica para humanos. Além disso, o grupo de empresas registrantes denominado

Força Tarefa de Reavaliação do Glifosato, informou que seriam representadas no processo

de reavaliação técnica do Glifosato por uma única equipe técnica contrâtada Esta equipe

apresentou uma série de documentos que foram analisados pela Anvisa. Alguns estudos

analisados demandaram um longo tempo para sua avaliação.

Em novembro de 20í 5, diante das divergências entre a avaliação da IARC,

da Fiocruz e das autoridades internacionais, foi realizada pela Anvisa um painel científico

para discussão do caráter cârcinogênico do Glifosato, que contou com especialistas em

avaliação toxicológica e outros membros da Anvisa, incluindo o Diretor Presidente da

Agência, relator do processo de reavaliaçáo do ingrediente ativo Glifosato' e o Diretor de

Autorização e Registro Sanitários, com representantes da IARC (Dra. Kathryn Guyton) e da

EFSAJBÍR (Dr. Roland Solecki), além de pesquisâdores brasileiros Nesta reunião, restou

claro que a classiÍicação do Glifosato como provável carcinógeno para humanos era

conflitante e que, em concordância com o que estava ocorrendo nas demais agências

reguladoras de agrotóxicos mundiais, era imprescindível que a Anvisâ analisasse

aoREroRA PÁ6 NA 3 ff r4 | NÚctEo aMsrtNlÀt t DÉstNvotv MtNlo É'oNÔM 
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evidências disponíveis para a classificaçáo da carcinogenicidade do Glifosato e, ainda, se

essa classificação o enquadra como carcinogênico pela lêgislação brasileira.

Em 2016, a Anvisa côntrâtou uma consultora êxterna para elaborar

Parecer sobre o potencial cancerígeno do Glifosâto. O parecer incluiu também uma

avaliação do potencialde mutagenicidade do Glifosato e uma discussão sobre o modelo de

avaliação que é realizado pela IARC.

Desde êntão, a Anvisa vem elaborando diversos pareceres sobre o escopo

dâ reavaliação e concluiu, em novembro de 2018. A Nota Técnica n' 2312018 /SEI/CREAV

/GEMAR/GGToXDIRE3/ANVISA (anexa) que dispõe sobre as conclusões dâ reavaliação

do Glifosato com as respectivas recomendações e proposta de minuta de RDC a ser

submetida à consultâ pública, conclui, em resumo:

"A Anvisa roavaliou o ingrediante ativo Glifosato e concluiu que, quanto

às ptopiedades proibitivas de rcgistro, previstas na Lei 7.802 de iulho de 1989, o

Glifosato não apresenla caÍacte sücas nutagénicas, teêtogénicas e carcinogénicas, nào

é desregulador endóüino ê náo é tóxico paft a rcprodução. Náo há avidências cientÍficas

do que o Glifosato cause mais danos a saúde que os testes coh animais da laboÍàlótio

puderam demonsthÍ. Após avaliação dos e§todo§ cientlficos e Íelalórios do agências

rcguladoras internacionais, a Anvisa determinou novos paÂnetros de rcfeÉncia para a

avaliaçáo de isco do GtiÍosato, a sabet: lngestáo Diáia Aceitável (IDA) = 0'5 nq/Kg

pc/dia: Doso de RefeÍéncÍa Aguda (DRfA) = 0,5 ng/Kg pc/dia; Nível Aceitável de

Exposiçáo ocupacional (A,EL) = 0,1 ng^g pc/dia' com base 
'êsses 

parâmelÍos' a

avaliaçáo do isco diotético Íelacionado ao Glifosato mostrcu nlvol segurc de exposiçáo,

sem extrapolação das doses de referência âguda e crõnica, incluindo nessa avaliaçáo os

resíduos encontrados en alimontos ê na água. Os estudos de monitohmento

intenacionais também demonstram ausência de isco poí exposiçáo dietética, inclusive

para lactantes. Houve atteraçáo da definiçáo do resÍduos. Os rêsíduos de Glifosato paÍa

conÍormidade com o Limito Máximo do ResÍdto para todas as cultuías, incluindo as

geneticamente modificadas do tipa CP4-EPSPS, sorão êstabe/ecldos pela quantidade de

G/rFosato. Os res/doos de Glifosato parc avaliação do risco diotético devem §er e.xpre§sos

a paftir da somatóia dos resÍduos de Glifosato + AMPA para todas as cultuÍas, incluindo

as geneticanente modíÍicadas do tipo CP4-EPSPS. Quanro ás

toxicologicanente rolevantes, a Anvisa mantén o limite náximo para o
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em 0,001 gkg e rcduziu o limite náxino de fomaldeÍdo para 1,0 ngkg. A avaliação de

conponentes toxicologicamente rclêvantes levou à proposta de proibigão de produtos

com concentraçõo de POEA acina de 20% parc garantir exposiçáo dietética sogura.

Ainda, ficará proibidà a comêrcializaÇáo de produtos para jadinagem amadoÍa en dose

única, sendo mantida a pêrmissáo de comercialização de produtos para jardinagem

amadora contenclo Glifosato sonente na concantraçáo linal de 1%. As intoxicações

agudas por Glífosato a\esentan grande mêgnituda, mas náo causan saquelas. Pot

outÍo lado. o coêíiciente de lotalidade foi alto. Os aíetados sáo, na sua maioria,

trabathactoÍes rurais com nuito baixo nlvel de escolaridade. A avaliaçáo do risco de

tabalhadorcs, operadoros, rcsidentes e transeuntes apontou a necessidade de medidas

de mitigaQáo para gaftnti maior seguranÇa da§ pe§soas que estão em contato com os

pradutos contendo Gtifosato: inclusão de informações de seguftnça nas bulas e

monogíafia: prcibiçáo de taxas de aplicação e de tipos de fomulação; necessidado dê

avatiação de isco parc cada ptoduto forhúlado contendo Glifosato; e pÍogrcnas de

educaçáo e manejo para o§ usuálo§ des§es produtos.

Com base em todo o axposto, sugorc-se a manutonção da ingredíente

ativo de agrotóxico Glifosato, con adoçáo de medidas de mítigaçáo do tiscos à saúde e

nocessidade de alteraçÓes no registro e na Monografia desse íngÍediente ativo conformo

as recomendações aprcsentadas no corpo desta nota técnica a detalhadas na ptoposta

de RDC, de acodo com o previsto nos incisos tt e ltl do aftigo no 27 da RDC no 221/2018'"

A título de comparaçâo, a Comissão Europeia do Parlamento Europeu

emitiu o "Comunicado da Comissão C(2017) B4l4" sobre a iniciativa de cidadania europêia

especificamente no tocante ao Glifosato decidiu de maneira semelhante ao Brasil:

"Atendendo à análise exaustiva de fodas as informaçóes clisponÍveis

atuatmente náo há quaisquer nlotivos paÍa pÜ em causa as conclusôes e avaliações

cienlÍficas sobre o glifosato rea zadas na UE Assim, e dado que a avaliaçáo ciantífica do

glifosato peta EFSA é favoávet no que diz respeito à saúdo humena e animal e ao

ambiente, a Comissão, om novembro de 2017, aÜesontou aos Estados-Membtos um

ptojoto de Íegulanento cte execuçáo para a ronovêção da aprovação dê substância

duftnte um peÍÍoclo do 5 anos. Em 27 de novefibro de 2017, uma maioria qualificada de

Estado§Membrcs apoiou o projeto cle regulamento de execuçáo e a Comisséo adotou-o

efi 12 de dezembro de 2017. Este peíodo de rcnovaçáo é significativamente-

do que o máxino de 15 anas previsto na legislaçáo da UE, nas a

«Proibição do glifosato e protêção das pessoas e do ambiente contra pesticidas tóxicos»,

ADIÂTIORA PÁCNATODE ]4 NÚ'TIOÁMBINTÀLT DESINVOLVMENTO ECONÔMCÔ
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aÍendeu ao parecer do Palanento Eurcpeu e a outros fatores legítinos ao fixar o perÍodo

de rcnovaçáo aclequado. Con efeito, a Comissão tevo em consideraçáo a possibilidade

de desenvolvimentos rápidos a nívol cientÍfÍco e tecnológico: ambora já exista una grcnde

quantidade de infomaçÕes soóre a substárcia ativa glifosato, estáo a sêr publicadas

infomações adicionaís sobre esfa srbstá/,c/a a um ritno excecionalmonto alavado em

comparação con outra§ substárc/as allyas, sendo pot conseguinte ,ecessáro assegurar

uma rcavallaçáo ptioitáda do glifosato em íelaçáo a outrês st]bsfárclas. Alén disso, a

comissão roconhoceu quê o gliÍosato tem sido objoto de um debate considerável na

esfeft pública, tal cono ilustrado pela íniciativa de cidadania e pelas duas rcsoluções

adotadas pelo PaÍlanento EuÍopeu sobre este assunto2T. lnpotla igualmonte salientat

que a Comissão pode, a qualquet monento, revet a aqovaçáo do glífosato, caso su4am

novos dados cienlÍficos que indiquen que a súbstância deixou de satisfazer os citéios de

aprovação previstos no regulanento ralativo aos ptodutos fitofamacéuticos. Pelas

nesmas razões, a Conissáo náo tem qualquar base paía aprcsentat aos colegisladores

uma prcposta de proibição do glifosato2S. No entanto, os Estados-Membrcs tém a

ob gação de avaliat todas as autoizações dê produtos fitofarmacêutícos que contenham

glifosato e podem decidi introduzi Íesttições ou proibiçÕes para uma parte ou a

totalídado dos ptodutos, quando tal se justifiquê com base om provas relacionadas com as

cicunstâncias especÍficas ,,os seus lêrrrltól/bs. "

Face ao exposto, é sabido que existem entidades fedêrais rêsponsáveis

pela âvaliação da produção, armazenamento, comercialização e uso de agrotóxicos e âs

suâs respectivas aulorizaçôes no Brasil. Nada obstante, entendemos que é necessário

utilização sustentável dos pesticidas, de forma a proporcionar um quadro para a reduçáo

dos riscos e dos efeitos da utilizâção dê pesticidas para a sâúde humana e o ambiente e

para â promoÇão da utilização da proteção integrâda e de abordagens ou técnicas

alternativas, tais como âs alternativas não químicas aos pesticidas. No entânto, convém

salientar que muitas das alternativas químicas disponíveis que podem exercer a mesma

ação que o glifosato acarretam riscos mais elevados. Existem igualmente alternativas não

químicas ao glifosato embora estas tenham algumas limitaçóes e nem sempre sejam a

melhor opção5.

j 
Comissào Europeia. Comunicado da Comissão C(2017) 8414. Sobre a iniciativa de cjdadênia

glifosaro e proteçâo dâs pessoas e do ambierte coolra p€sticidâs tóxicos». EstmsbuÍgo, França. I2 I
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Assim, o voto é pautado no posicionamento adotado pelo governo federal

dentro de sua esfera de competência, às manifestações técnicas da Agencia Nacional de

Vigilância Sanitária - ANVISA, do lnstituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renovávels - IBAMA, aliado ao posicionamento praticado na União Europeia,

representada pelo Pârlamento Europeu e os estudos lá reâlizados e, também, à

compreensão da extensão da utilidade do ingrediente ativo Glifosato (N-(fosfonometil)

glicina) e dos questionamentos quanto à exequibilidade dos métodos alternativos.

Desta feita, restando comprovados os requisitos necessários à apreciação

por esta Comissão e diante do exposto na análise, voto pela REJEIÇAO do Projeto de Lêi

n' 898/2019 de autoria do Deputado Lúdio Cabral.

É o parecer.

:
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lll - Voto do Relator:

ReÍerente ao Projeto de Lei (PL) no 898/2019, que 'Ácrescenfa o aftigo 9o-A e o seu

inciso a Lei n'8.588, de 27 de novembro de 2006, que dispõe sobre a proibiçáo da
produção, do armazenamento, da comercializaçáo e do uso de agrotóxícos, seus

componentes e afíns a base do ingrediente ativo gliÍosato no Estado de Mato Grosso.".

Autor: Deputado Lúdio Cabral.

O governo Íederal dentro de sua esfera de compêtêncla, apoiado nas

manifestações técnicas dâ Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, do Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA se posiciona

pela manutenção da produção, armazenamento, comercialização e uso dê agrotóxicos

com base no ingrediente ativo Glifosato (N-(fosfonometil) glicina). E semelhante o

posicionamento praticado na Uniâo Europeia. Destacamos ainda que, devido à extensão

da utilidade do ingrediente ativo objeto deste projeto de lei e dos questionamentos quanto

à exequibilidade dos métodos alternativos, não seria, neste momento, oportuna ao Estado

de Mato Grosso a proibição que a propositurâ prevê.

Pelas razões expostas, quanto ao mérito, voto pela REJEIÇÃO do Projeto

de Lei n' 898/2019 de autoria do Deputado Lúdio Câbral.

Sala das Comissões, ", & o" *brL de 2021 .
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lV - Ficha de votação

Projêto de Lei n.'898/20 í9 recer n.o 0040/20

Reuniáo da comissáo em:

Presidente: Deputado Carlos Avallone

VOTO DO RELATOR

Quanto ao mérito, voto pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei n" 898/20í9 de autoria do

Deputado Lúdio Cabral. r.
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