
Exmo. Sr. Senador da República Rodrigo Pacheco
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Ao longo dos últimos anos vem se consolidando um consenso na sociedade civil sobre a
importância de uma alimentação saudável, produzida por um sistema agroalimentar que não
dependa do esgotamento dos recursos naturais e não seja subordinado a um pacote químico que
envolve sementes geneticamente modificadas, fertilizantes químicos e agrotóxicos. Já há uma
compreensão de que esse modo de produção que desmata, degrada os bens comuns da natureza,
concentra terras e monopoliza a distribuição de alimentos, causa impactos não só ao meio em que
vivemos, como também adoece e mata nossa população. Este modo de produzir não é sustentável
no longo prazo e não é o único caminho viável para a produção de alimentos.

São quase dois milhões de pessoas que já assinaram a plataforma Chega de Agrotóxicos
(www.chegadeagrotoxicos.org.br), e ao lado delas estão diversas organizações da sociedade civil,
instituições de pesquisa, sociedades científicas, órgãos técnicos da área de saúde e ambiental e até
organizações internacionais. O debate em torno da revogação da atual legislação de agrotóxicos
no Brasil chamou a atenção da Organização das Nações Unidas - ONU, que se manifestou em nota
sobre os perigos da proposta. Da mesma forma se posicionaram órgãos competentes do país como
Instituto Nacional do Câncer (INCA), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA), e organizações como a Associação Brasileira de Saúde
Coletiva (ABRASCO), Associação Brasileira de Agroecologia, Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia, Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade,
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Departamento de Vigilância em Saúde
Ambiental e Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
(IBAMA), Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde, Defensoria Pública Geral da União, Ministério Público Federal (MPF),
Ministério Público do Trabalho (MPT), Conselho Nacional dos Direitos Humanos, Conselho
Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Fórum Nacional de
Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos .1

Neste cenário, e não a toa, chamamos novamente a atenção para o Projeto de Lei nº
1459/2022 (PL nº 6299/2002 da Câmara dos Deputados), que propõe profundos retrocessos no
marco regulatório dos agrotóxicos, com graves consequências para a sociedade, o meio ambiente e
a agricultura brasileira. O texto que ora se encontra para apreciação das senadoras e senadores
nada tem a ver com o PL 526/1999, que saiu do Senado Federal após apreciação da Comissão de
Assuntos Sociais contendo apenas a alteração de dois artigos da lei vigente sobre agrotóxicos. O
substitutivo que voltou da Câmara dos Deputados em fevereiro do presente ano revoga a atual
legislação e propõe uma nova lei, mais permissiva e que exclui dispositivos importantes de
proteção para a saúde humana, negligenciando ainda o princípio da precaução, colocando
sociedade e meio ambiente em risco. Como agravante, por questões regimentais relacionadas à
condução do projeto na Câmara, não cabe ao Senado fazer nenhuma alteração de redação,
tornando-o um mero avalista do texto produzido pela Câmara, algo inadmissível em se tratando de
matéria tão importante para toda a sociedade.

Nesse contexto, o que se espera é que, ao menos, seja assegurado em sua tramitação no
Senado o espaço de tempo necessário para analisar e debater profundamente os impactos desse
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Projeto junto aos órgãos técnicos e à sociedade, principal afetada pelo tema.

No dia 1º de junho de 2022, o PL nº 1459/2022 foi encaminhado à Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária. Apesar de seu teor versar diretamente sobre as temáticas de
saúde e meio ambiente, a matéria não foi enviada para apreciação das Comissões de Meio
Ambiente e de Assuntos Sociais, o que viola a possibilidade de debate mais amplo e legítimo que
a matéria demanda. Da mesma forma, a Comissão de Direitos Humanos também deveria ser
ouvida, considerando o direito humano à alimentação e nutrição adequada e ao ambiente
equilibrado, além do direito à saúde.

Diante desse quadro, e contando com o compromisso de Vossa Excelência com a proteção
da vida e do meio ambiente, publicamente manifestado em ocasiões como o Ato pela Terra, no
dia 09 de março, em que se pronunciou pela tramitação adequada e “com a cadência devida” e
“tramitação devida no âmbito das comissões permanentes e temáticas da casa” às proposições
com impactos ambientais, requeremos respeitosamente que:

- as matérias que tratem de flexibilização de uso de agrotóxicos no Brasil sejam
apreciadas em todas as comissões pertinentes, destacadamente aquelas que tratam da
área de meio ambiente, saúde e direitos humanos, garantindo a adequada e legítima
participação da sociedade civil;

- que o PL nº 1459/2022 não seja incluído para apreciação do plenário do Senado
Federal sem a devida transparência e debate que atendam ao interesse coletivo,
condição incompatível com o acirrado cenário político e eleitoral deste ano.

O povo brasileiro tem o pleno direito de ter o conhecimento dos impactos danosos de
projetos de lei que podem ser votados pelo Congresso Nacional, especialmente aqueles que,
como o PL nº 1459/2022, geram prejuízos diretos a sua saúde, vida e meio ambiente, bem como
deve ter garantido o seu direito à legítima manifestação sobre tais propostas.

Brasília, 14 de junho de 2022.

Respeitosamente:

Ação da Cidadania

ACT Promoção da Saúde

Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável

Articulação Nacional de Agroecologia - ANA

Associação Cultural e Agrícola dos Jovens Ambientalista da Paraíba - ACAJAMAN PB

Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida

Central Única dos Trabalhadores - CUT

Comissão Brasileira Justiça e Paz - CBJP

Comissão PAstoral da Terra - CPT



Conectas Direitos Humanos

Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares -CONTAG

Conselho Indigenista Missionário - CIMI

FASE – Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional

FIAN - Organização pelo Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas

Frente Mista de Combate à Fome no Brasil

Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional

Frente Parlamentar dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS

Greenpeace Brasil

Instituto Brasil Orgânico

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC

Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc)

Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS)

Instituto Sociedade, População e Natureza - ISPN

Instituto Socioambiental - ISA

Movimento de Mulheres Camponesas - MMC

Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra - MST

NOSSAS

Observatório de Justiça Socioambiental Luciano Mendes de Almeida - OLMA

Observatório do Clima - OC

WWF-Brasil


