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Relatório no 022/2016– DIARE/ANVISA 

 
Objeto:  Projeto de Lei nº 3200/2015 

Referências: 

Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem          

e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a         

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o         

destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o           

controle, a inspeção e a fiscalização de defensivos fitossanitários e de           

produtos de controle ambiental, seus componentes e afins, e dá          

outras providências e institui, na estrutura do Ministério da         

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Comissão Técnica Nacional        

de Fitossanitários - CTNFito e dá outras providências. 
 

RELATÓRIO 

1. Trata-se de manifestação da ANVISA acerca do Projeto de Lei do Senado nº             

3.200/2015 do Deputado Covatti Filho, que dispõe sobre “a pesquisa, a           

experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o          

armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a         

importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a             

classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de defensivos fitossanitários e de             

produtos de controle ambiental, seus componentes e afins e institui, na estrutura do             

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Comissão Técnica Nacional de           

Fitossanitários - CTNFito e dá outras providências”.  

2. Em suma, o PL nº 3200/2015 prevê a centralização da análise dos pleitos de               

registro, normatização e reavaliação de agrotóxicos no Ministério da Agricultura,          

Pecuária e Abastecimento – MAPA, por meio da criação de uma Comissão, composta             

por 23 (vinte e três) membros com mandatos de 2 (dois) anos e abarcando ao menos                

cinco Ministérios, sendo 1 (um) membro do Ministério da Saúde. A Comissão Técnica             

Nacional de Fitossanitários - CTNFito teria a função de apresentar pareceres técnicos            

conclusivos aos pedidos de avaliação de novos produtos defensivos fitossanitários, de           

controle ambiental, seus produtos técnicos e afins, destituindo os órgãos federais da            

saúde e do meio ambiente desta função, atualmente prevista na Lei de Agrotóxicos, nº              

7.802/89. As decisões na CTNFito seriam tomadas por votação com aprovação pela            
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maioria absoluta de votos, podendo o posicionamento dos órgãos de saúde e meio             

ambiente não serem decisivos. 

3. Além disso, o PL flexibiliza os casos de proibição de registro; propõe a retirada              

de competências das esferas estaduais e municipais; permite que o profissional           

habilitado possa prescrever receita agronômica de forma preventiva, o que pode           

favorecer o uso irracional e indiscriminado de agrotóxicos; e altera a denominação de             

agrotóxicos para “produtos defensivos fitossanitários e de controle ambiental”, o que           

mascara o teor danoso dessas substâncias e exclui os produtos e agentes utilizados             

nos setores de proteção de ambientes urbanos e industriais do grupo de substâncias             

consideradas agrotóxicos pela legislação atual.  

4. A Gerência Geral de Toxicologia - GGTOX se manifestou contrariamente ao PL,            

ressaltando a importância em se compartilhar a responsabilidade da regulação de           

agrotóxicos entre os órgãos de agricultura, do meio ambiente e da saúde, na avaliação              

dos perfis de eficiência agronômica, ecotoxicológico e toxicológico dos produtos.          

Centralizar sua regulação no MAPA e destituir os órgãos federais da saúde e do meio               

ambiente desta função traz riscos à saúde e para o meio ambiente e contraria a               

competência destes órgãos estabelecida na Constituição Federal.  

5. De acordo com as informações disponibilizadas pela Assessoria Parlamentar –          

ASPAR, o tema está sendo tratado com prioridade pela Frente Parlamentar           

Agropecuária – FPA. Foi criada Comissão Especial para proferir parecer sobre o PL,             

sob a presidência da Deputada Tereza Cristina e a relatoria do Deputado Luiz             

Nishimori. Recentemente, a Comissão Especial aprovou seis Requerimentos de         

Audiência Pública com convite de participação da ANVISA, para tratar sobre: i) os             

tratados e acordos internacionais firmados pelo Brasil acerca da defesa vegetal; ii) o             

gerenciamento dos riscos químicos ocupacionais; iii) o gerenciamento de risco          

alimentar; iv) as culturas com suporte fitossanitário insuficiente (Minor Crops e outros);            

v) a comparação entre sistemas de registros de defensivos fitossanitários; e vi) a             
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alteração na monografia do ingrediente ativo T32 (TEBUCONAZOL), especificamente         

para a cultura do abacaxi. 

 

 

 

VOTO 

6. O aperfeiçoamento do arcabouço regulatório, a gestão, a informatização, a          

desburocratização e a utilização racional e segura de agrotóxicos devem ser o foco de              

políticas públicas voltadas para este tema. Assim, diante do exposto e considerando            

que o PL contraria as competências dos órgãos de saúde e fragiliza a regulação de               

agrotóxicos, proponho que a Diretoria Colegiada se manifeste de maneira CONTRÁRIA           

ao PL nº 3.200/2015, nos termos da Nota Técnica nº 10/2016 – DICOL/ANVISA.  

Brasília, 16 de maio de 2016. 

 
 

______________________________________ 
RENATO ALENCAR PORTO 

Diretor  
Diretoria de Autorização e Registro Sanitários - DIARE 
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