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ESTABELECE a obrigatoriedade de indicação
expressa sobre o uso de agrotóxicos nos produtos
alimentares comercializados no Estado do
Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA

Art. ls. Fica estabelecida a obrigatoriedade de indicação expressa sobre o uso de agrotóxicos nos
produtos alimentares comercializados no Estado do Amazonas, em suas formas de apresentação
natural, processada parcialmente, ou industrializada.

51e. A obrigatoriedade prevista no caput é válida para o varejo, atacado e indústria, ficando dispensados
os restaurantes e estabelecimentos similares,

S2s. Na indicação de que trata o caput, deverá constar a inscrição: "produzido com agrotóxico",
anotada:

| - no rótulo da embalagem, para produtos processados parcialmente, ou industrializados;
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ll - nas caixas de acondicionamento ou exposição, para produtos comercializados na sua forma natural,
no atacado ou a granel.

Art. 2e. O Poder Executivo regulamentará esta lei indicando os órgãos responsáveis pela fiscalização e

autuação.

Art. 3.e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DOAMAZONAS, em Manaus, 19 de fevereiro de
2019.

Deputado PE UZA - Patriota
Ou or
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JUSTIFICATIVA

O Brasil ocupa o primeiro lugar no consumo mundial de agrotóxicos para uso na agricultura,
mesmo não ocupando a mesma posição em relação à produção de grãos. Organizações como o lnstituto
Nacional do Câncer, Ministério da Saúde do Brasil, institutos de pesquisa em saúde, organizações
governamentais e não governamentais de defesa do meio ambiente denunciaram que, no ano de 2015,
o Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de toneladas de agrotóxicos, significando que cada cidadão
brasileiro consome uma média mensal de 5,2 kg de veneno agrícola. O risco de consumir tanto pesticida
representa uma complexidade potencializada por não se ter informações sobre os componentes
envolvidos, interações com outros componentes, quantidades utilizadas e seus efeitos nos ecossistemas
e na saúde humana.

O exercício do direito de escolha por alimentos seguros pressupõe um consumidor consciente,
que só poderá ser alcançado se ele tiver acesso à informação sobre o produto que irá consumir.

O Código de Defesa do Consumidor, embora seja relativamente moderno, mostra lacunas no
que tange ao dever do fornecedor de informar ao consumidor sobre produtos alimentícios produzidos
com agrotóxicos exigindo a indicação do tipo de pesticida utilizado no processo de produção,
quantidade utilizada, percentual de resíduos no alimento disponibilizado para consumo e as quais riscos
o consumidor está exposto ao consumir o alimento.

A hipótese está alicerçada no direito de o consumidor ter a informação correta sobre o que
consome e, assim, poder exercer o seu direito de escolha, assunto que é debatido por diversos projetos
de lei em tramitação no Brasil, os quais visam exatamente propiciar informação ao consumidor sobre os
riscos do consumo de produtos que usam agrotóxicos perniciosos à sua saúde.

O artigo 4e da Lei Ne 8.078 de 1L de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -
estabelece que a Política Nacional de Relações de Consumo "tem por objetivo o atendimento das
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus
interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia nas
relações de consumo (...)".
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O art. 6e estabelece os "direitos básicos do consumidor", já o inciso I está garantindo "a
proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de
produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos", e J,ìo inciso lll, "a informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade e preço, bem como os riscos que apresentem".

Partindo dessas premissas, e tendo a compreensão da necessária efetivação da cidadania,
também na área do consumo, o parlamento do Estado do Amazonas deve servir de palco para o
cumprimento das normas federais e tratamento digno aos consumidores.

A ciência médica e nutricional evolui cada vez mais, comprovando que a saúde humana está
diretamente relacionada aos hábitos alimentares. Portanto, o alimento pode ser fonte de saúde ou de
doença.

Nesse sentido, por haver comprovação da relação dos impactos dos agrotóxicos na saúde
humana, fato este comprovado por inúmeras pesquisas epidemiológicas, que relacionam a exposição ao
agrotóxico com o câncer, problemas hormonais, anomalias genéticas, doenças crônicas do sistema
nervoso, entre outras é, que apresentamos este projeto de lei.

Este é um debate importante, que diz respeito à saúde humana, animal e ambiental.

Com este projeto, estamos reafirmando a busca pela transparência e atendendo aos direitos
básicos do consumidor de ter todas as informações que possam auxiliar na tomada de decisões que a

ele dizem respeito.

Ante o exposto, na certeza de que podemos contar com a colaboração dos nossos nobres
pares, os quais entenderão a grandeza desta iniciativa legislativa, conclamo-os a convertê-la em Lei.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, L9 de fevereiro de
20L9.

Deputado E - Patriota
Ouvidor
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