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OBS.: Pauta gerada no dia 26 de novembro às 
09:30 
Sujeita à alteração até o dia da reunião 
 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
 
PRESIDENTE: Deputada Luzia Toledo  
VICE-PRESIDENTE: Deputado Freitas 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Judith Leão Castello Ribeiro”  
DATA: 02/12/2009 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 12:10 
 

PAUTA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 16ª 

LEGISLATURA 
 
1 – LEITURA DO EXPEDIENTE 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Of. nº 76/2009 - Secretaria Municipal de Turismo 
de Alfredo Chaves, Gabriela da Penha Rosa - ES - 
PMAC, Solicitando audiência publica sugerindo os 
dias 03 e 04 de dezembro, para apresentar o resultado 
e as ações proposta na oficina de planejamento e 
fortalecimento da gestão Municipal de Turismo e 
divulgar os circuitos rurais já criados.   
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
Não há. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
 
Não há. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não há. 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
 
PL 196/2009 – De autoria do Deputado Doutor 
Wolmar, que obriga a inserção de mensagens 
educativas sobre o uso indevido das drogas e 
substâncias entorpecentes durante shows, eventos 
culturais e esportivos voltados para o público infanto-
juvenil realizados no Estado.  
Relator: Deputado Sargento Valter de Paula  
Entrada na Comissão: 14/10/2009 
Prazo do Relator: 28/10/2009 
Prazo da Comissão: 04/11/2009 
 
3 – COMUNICAÇÕES:  
. As que ocorrerem. 
 
Obs.: Estas informações foram recebidas até as 12 
horas do dia 26 de novembro do corrente. 
Pauta sujeita a alterações até a hora da reunião. 

CPI DA HABITAÇÃO 
 
PRESIDENTE: Deputado Vandinho Leite 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Luciano Pereira 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
REUNIÃO: 21ª Reunião Ordinária  
LOCAL: Auditório Hermógenes da Fonseca 
DATA: 01.12.2009 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 14 horas. 
 

PAUTA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE:  
 
-  CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
 - Não há. 
 
2 – COMUNICAÇÕES: 
 
Objetivo da Comissão: Apurar denúncias de 
possíveis irregularidades no processo de 
regularização e quitação dos imóveis construídos no 
Estado do Espírito Santo. 
 
3 - ORDEM DO DIA: 
O que ocorrer. 
 
OBS: Estas informações foram recebidas até as 15 
h do dia 26/11/09, estando sujeitas a alterações até a 
data da reunião. 
 

CPI DO AGROTÓXCOS 
 

RELATÓRIO FINAL 
 

CPI DO AGROTÓXICO 
 

Criada por meio da Resolução nº 2.564 de 17 de 
junho de 2008, “para apurar possíveis 

irregularidades com danos à vida humana e ao 
meio ambiente em face do uso de produtos 
agrotóxicos comercializados por empresas 

privadas instaladas no Estado do Espírito Santo”. 
 

HOMENAGEM AO HOMEM DO CAMPO 
 
Roupa surrada, mãos calejadas 
Lavras a terra com labor 
Faça frio, seca ou calor 
Cuidas do solo com amor 
 
Fertilizas o campo com teu suor 
Alimentas o mendigo e o doutor 
Muitos não reconhecem teu valor 
Pois, és simplesmente um agricultor 
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Se ganhas agradece ao Senhor 
Com muita fé e fervor 
Se perdes não desanimas 
E trabalhas com mais ardor 
 
Publicado por José Luiz de Dourados (MS) em 02/07/2009 
Fonte: http://www.talentos.wiki.br/poesia.php?id_poesia=1449 
 
APRESENTAÇÃO 
 
Submeto a esta Comissão Parlamentar de Inquérito 
– Resolução nº 2.564/2008 o Relatório Final, 
resultado do trabalho realizado para investigação 
de uso exagerado de agrotóxico comercializado por 
empresas instaladas no Estado do Espírito Santo. 
 
Conclui-se, que os integrantes da Comissão 
procuraram elucidar fatos que deram origem às 
denúncias referentes à prática de uso indevido e 
elevado de fungicidas, bactericidas, pesticidas e 
herbicidas conforme notícias oriundas dos jornais 
de maior circulação no Estado, em 05/06/2008, 
cuja manchete divulga que o “Espírito Santo é 
líder em vendas de herbicidas e tem maior 
registro de queimadas do Sudeste e do Sul”. 
 
O uso desses recursos para a agricultura depende 
de técnicas de manejo adequadas que garantam o 
cumprimento da legislação em vigor, tendo em 
vista que os reflexos do mau uso de agrotóxicos 
tornam-se irreversíveis e danosas para as 
populações consumidoras. Para tanto esta 
Comissão Parlamentar de Inquérito dedicou-se ao 
exame profundo de tais denúncias, bem como das 
relações existentes entre comerciantes e produtores 
rurais. 
 
Por fim, que no curso das investigações e os 
mecanismos legais indicados para a solução do 
problema dos agrotóxicos proporcionem um 
conhecimento maior no uso e comercialização 
desses produtos. 
 

Vitória,         outubro de 2009. 
 

DEPUTADO ATAYDE ARMANI 
RELATOR 

 
AGRADECIMENTOS 
 
O relatório é síntese do devotamento dos 
servidores desta Casa Legislativa, da Presidente, 
Deputada Janete de Sá e demais Deputados 
membros desta Comissão, que se empenharam com 
determinação e firmeza no decorrer dos trabalhos, 
servindo de estímulo para alcançarmos a nossa 
meta. 
 
A colaboração de diversos órgãos públicos, tais 
como Secretaria de Estado da Agricultura, através 

do IDAF, do INCAPER e da CEASA, Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 
através do IEMA, Secretaria de Estado da Saúde, 
IBAMA, Polícia Ambiental, FAES/SENAR, 
FETAES, Sindicatos Patronais Rurais e dos 
Trabalhadores Rurais, das associações, dos 
palestrantes e demais profissionais envolvidos na 
venda e distribuição dos insumos agrícolas no 
nosso Estado, que foram de grande valia para os 
trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 
 

REQUERIMENTO Nº 138/2008 
 

Os Deputados Estaduais abaixo assinados, no 
exercício de suas atribuições constitucionais, com 
fundamento no que prevê o art. 49 do Regimento 
Interno desta Casa de Leis, requerem a instalação 
de Comissão Parlamentar de Inquérito, pelo 
prazo de 90 dias, composta de cinco membros 
que serão indicados na forma regimental, para 
apurar possíveis irregularidades com danos à 
vida humana e ao meio ambiente em face do uso 
de produtos agrotóxicos comercializados por 
empresas privadas instaladas no Estado do 
Espírito Santo, tendo em vista que pesquisas do 
IBGE informaram que o Estado do Espírito 
Santo é o que mais vende herbicidas por hectare 
e o segundo em venda de agrotóxicos em todo o 
País. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 07 
de maio de 2008. 
 

JUSTIFICATIVA 
 
O uso exagerado de agrotóxicos (fungicidas, 
bactericidas, pesticidas e herbicidas) na agricultura 
de todo o País é fato conhecido, público e notório. 
Os meios de comunicação são incisivos ao 
propagar diversas situações de infração às normas 
legais de utilização desses produtos, mormente 
quando há atuação por parte dos órgãos 
fiscalizadores. 
 
Quem não se lembra do episódio que motivou o 
Estado de Pernambuco a impedir a 
comercialização em seu território do morango 
produzido pelo Espírito Santo, porque análise 
clínica provou que um grande carregamento desse 
produto chegou a Recife totalmente impróprio para 
o consumo humano, em decorrência da alta 
concentração de agrotóxicos. 
 
Posteriormente, o Governo do Espírito Santo 
demonstrou que se tratava de caso isolado e que o 
produto capixaba, em média, observa os limites de 
concentração de agrotóxicos permitidos pelas 
normas de segurança. 
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É comum ouvirmos na televisão que os tomates 
estão com excesso de veneno, que as hortaliças 
devem ser colocadas de molho para retirar parte 
dos agrotóxicos, e que muitos rios possuem 
excesso de aditivos químicos em dispersão. 
 
Não bastasse esse conhecimento superficial para 
alarmar a população, o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE divulgou dados que 
compilou do IBAMA, colocando o Espírito Santo 
na primeira posição em vendas de herbicidas por 
hectare no Brasil e em segundo lugar na venda de 
agrotóxicos por hectare. 
 
Esses dados foram colocados nos Indicadores de 
Desenvolvimento Sustentável 2008 do IBGE, que 
servem de referência para diversos organismos 
nacionais e estrangeiros que pretendem indicar as 
regiões com melhor qualidade de vida e potencial 
de investimento. 
 
O atual Governo do Estado possui um trabalho 
sério e efetivo de controle do uso do solo rural no 
Estado, sendo que em matéria de página inteira do 
jornal A TRIBUNA, desta quinta-feira, 05 de 
junho de 2008, várias autoridades se disseram 
surpreendidas com os dados do IBGE. 
 
Na área de saúde pública houve demonstração de 
preocupação, por conta dos riscos que o uso de 
agrotóxicos acarreta para a saúde da população. O 
nosso IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e 
Florestal) manifestou-se na matéria do jornal 
pedindo cautela nos dados divulgados pelo IBGE, 
argumentando que o Espírito Santo possui logística 
de distribuição desses produtos para estados 
vizinhos, o que pode justificar o alto patamar das 
vendas desses produtos controlados em nosso 
território. 
 
De qualquer sorte, é de vital importância para o 
Estado do Espírito Santo o conhecimento sobre o 
destino desses produtos que aqui são 
comercializados e se as empresas particulares que 
são responsáveis pela sua distribuição e venda 
estão cumprindo a lei e às normas ambientais para 
comercialização dos produtos. 
 
Importa salientar que o Espírito Santo não é 
produtor desses produtos. Todos são produzidos 
nos demais estados do Sudeste e Sul do Brasil. 
Assusta-nos o fato de que São Paulo, maior 
produtor do País, não seja o que mais vende 
herbicida, posição que ocupamos, e seja seguido na 
liderança da venda de agrotóxicos pelo Espírito 
Santo, que é caracterizado pela agricultura familiar 
e de subsistência. 

A instalação da CPI que ora se requer é de suma 
importância para o esclarecimento da questão e 
servirá de ponto de apoio para que o Governo do 
Estado, bem como à opinião pública nacional, 
tomem conhecimento da origem, utilização e real 
destino dos agrotóxicos comercializados em 
território capixaba. 
 
A repercussão social dessas informações é muito 
importante para o Estado, que poderá solicitar 
retificação dos dados no IBGE e no IBAMA, 
retirando o nosso Estado da condição de grande 
consumidor de agrotóxicos, o que demonstrará a 
elevada qualidade de vida do nosso povo. 
 
Se as investigações demonstrarem que os produtos 
de fato ficam no território do Estado, 
evidentemente que os responsáveis pelo excesso de 
venda e consumo irregular serão indicados, para 
que as autoridades ambientais e judiciais tomem as 
providências legais e necessárias. 
O uso indiscriminado de agrotóxicos contamina o 
solo, os rios, o lençol freático e adoece a 
população. Esse tema não pode ficar sem resposta 
e eventuais responsáveis devem ser penalizados. 
 
Por tudo isso, senhores, proponho a criação dessa 
Comissão Parlamentar de Inquérito, para o 
esclarecimento das questões que envolvem esse 
tema, para apuração de possíveis índices 
alarmantes de doenças causadas por dependência 
química derivadas do uso desses venenos, bem 
como possíveis ocorrências de suicídios. 
 

RESOLUÇÃO Nº 2564/2008 
 

Cria Comissão Parlamentar de Inquérito, para 
apurar possíveis irregularidades com danos à 

vida humana e ao meio ambiente em face do uso 
de produtos agrotóxicos comercializados por 
empresas privadas instaladas no Estado do 

Espírito Santo. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
30, inciso II e artigo 49 do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução 1.600, de 11 de 1991, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica criada uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito, constituída de 05 (cinco) membros, para 
no prazo de 90 (noventa) dias, apurar possíveis 
irregularidades com danos à vida humana e ao 
meio ambiente em face do uso de produtos 
agrotóxicos comercializados por empresas privadas 
instaladas no Estado do Espírito Santo. 
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
17 de junho de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 2.862/2008 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando 
de suas atribuições regimentais, resolve constituir a 
Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela 
Resolução nº 2.564, de 17 de junho de 2008, para 
apurar possíveis irregularidades com danos à vida 
humana e ao meio ambiente em face do uso de 
produtos agrotóxicos comercializados por 
empresas privadas instaladas no Estado do Espírito 
Santo, da seguinte forma: 
 
MEMBROS TITULARES 
JANETE DE SÁ (PMN) 
ATAYDE ARMANI (DEM) 
VANDINHO LEITE (PR) 
WANILDO SARNÁGLIA (PT do B) 
DARY PAGUNG (PRP) 
 
SUPLENTES 
ROBSON VAILLANT 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
30 de junho de 2008. 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
SÍNTESE – “CPI DO AGROTÓXICO” 

 

TRAMITAÇÃO DA COMISSÃO NO ANO DE 
2008 

 
- 05/08/2008 – Reunião Ordinária no Plenário, da 
CPI do Agrotóxico, onde foram solicitados os 
seguintes requerimentos:  
 
-  Alteração do horário  das reuniões 
ordinárias  desta CPI para as 13 horas das 
terças-feiras .   
 

-  Solici tação ao Senhor Rubens Rassel l i ,  
Reitor  da Universidade Federal  do Espír i to  
Santo,  de agendamento de reunião com os 
membros desta CPI,  com o objet ivo de 
conhecer o  estudo real izado por aquela 
inst i tuição referente à  ut i l ização e  ao  
manuseio de agrotóxicos nas lavouras 
capixabas.   
 

-  Solici tação ao Senhor Perly Cipriano,  
Subsecretário  de Promoção e Defesa dos 
Direi tos  Humanos,  da Secretaria Especial  de 
Direi tos  Humanos da Presidência da 
República,  de agendamento de reunião com 
os membros desta  CPI,  com o objet ivo de 
conhecer estudo do Governo Federal  
referente aos impactos à saúde dos 
produtores rurais  com a ut i l ização dos 
agrotóxicos.    
 

-  Requerimento do Senhor Deputado Dary 
Pagung de solici tando ao Diretor  Presidente 
do IDAF, Antônio Francisco Possatt i ,  e  ao 
Diretor  Presidente do Incaper,  Gilmar  
Gusmão Dadalto ,  de agendamento de reunião 
para discuti r  o tema objeto de investigação 
desta CPI,  de disponibil ização de relatório  
confeccionado por  aqueles  inst i tutos  que 
t rate  das intoxicações decorrentes do uso e  
manuseio de agrotóxicos de uso doméstico,  
veterinário e rat icidas,  e  de indicação de 
engenheiros agrônomos para explanarem 
sobre o tema em reunião ordinária  desta 
Comissão e ainda sugere que sejam ouvidos 
alguns produtores rurais  e  técnicos do IDAF 
e INCAPER. 
 

- 12/08/08 – Reunião Ordinária, no Plenário Dirceu 
Cardoso, onde estavam presentes Dary Pagung, 
Vandinho Leite, Atayde Armani e Janete de Sá onde 
solicita que as reuniões sejam quinzenais e reforça 
todos os demais pedidos feitos em Reunião anterior e 
não foram aprovados por falta de quorum. 
- Além dos requerimentos já solicitados em reunião 
anterior, segue: 
- Solicitação do Deputado Atayde Armani, para que 
sejam oficiados os seguintes órgãos; IBAMA - Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente, Ministério da 
Agricultura, Anvisa e IBGE, solicitando informações 
referentes ao volume de agrotóxicos encaminhados 
pelas indústrias do Estado do Espírito Santo nos anos de 
2003 a 2007, com base no artigo do Decreto Federal nº 
4.074, de 04 de janeiro de 2002. 
 

- 26/08/08 – Reunião Ordinária, onde estavam 
presentes os Senhores Deputados Janete de Sá, Dary 
Pagung e Atayde Armani. 
- Sendo respondido o pedido de solicitação para 
acompanhamento dos trabalhos desta CPI, por 
engenheiro agrônomo do IDAF, por entender que 
este órgão seja o mais indicado para atender tal 
requerimento.  
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- São ouvidos na presente data o Senhor Antônio 
Francisco Possatti – Diretor Presidente do IDAF, o 
Senhor José Luiz Demoner de Almeida – Diretor 
Técnico do IDAF e o Senhor Ezron Leite Thompson 
– Chefe do Departamento de Defesa Sanitária e 
Inspeção Vegetal do IDAF. 
 

- 21/11/08 – Reunião Ordinária no Plenário com a 
presença dos Senhores Deputados Dary Pagung e 
Janete de Sá. 
 

- Onde o Senhor José Arimathéa Campos Gomes, 
Procurador designado para acompanhar essa 
Comissão, acerca do funcionamento das Comissões 
Parlamentares de Inquérito e das estratégias e 
diretrizes da investigação parlamentar.  
- Ofício do Senhor Max Athayde Fraga, 
encaminhando dados divulgados pelo IBGE, sobre 
consumo e utilização de agrotóxicos no âmbito da 
publicação Indicadores de Desenvolvimento 
Sustentável – IDS, com edições nos anos de 2002, 
2004, e 2008.  
 
- Ofício do Senhor Rubens Rasseli, Reitor da 
Universidade Federal do Espírito Santo, indicando 
nome dos professores que irão auxiliar os trabalhos 
da Comissão conforme solicitação feita pela 
Comissão. 
 
- Ofício do Senhor Reginaldo Anaissi Costa, 
Superintendente do IBAMA/ES, informando que 
encaminhou a solicitação feita através do OF/CPI Nº 
17/2008, a Diretoria de Qualidade Ambiente do 
IBAMA Sede. Ofício da Senhora Carli Margarida 
Guarnier Silva, Procuradora Legislativa, sugerindo a 
promoção de um Seminário ou Encontro Nacional 
sobre o uso e agrotóxicos, debatendo os efeitos sobre 
a saúde, o meio ambiente e outras alternativas 
relacionadas ao uso de defensivos agrícolas.  
 
- Ofício da Senhora Sandra Regina Rodrigues 
Klosovski, Diretora de Qualidade Ambiental do 
IBAMA, encaminhando informações acerca do 
volume de agrotóxicos comercializados em todo o 
Brasil e no Estado do Espírito Santo isoladamente. 
 
- Ofício do Senhor Antonio Francisco Possatti, 
Diretor Presidente do IDAF, informando que foi 
disponibilizada a Engenheira Agrônoma Renata da 
Costa Chaves Estefani para prestar assessoramento 
técnico aos membros desta Comissão.  
 
- Ofício do Senhor Antonio Francisco Possatti, 
Diretor Presidente do IDAF, encaminhando dados 
sobre a fiscalização da distribuição, comércio e uso 
dos agrotóxicos no Espírito Santo. 
 

- Ofício do Excelentíssimo Senhor Reinhold 
Stephanes, Ministro de Estado da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, encaminhando as 
informações referentes ao volume de agrotóxicos 
encaminhados pelas indústrias ao Estado do Espírito 
Santo, nos anos de 2003 a 2007. 
 
- Nessa Reunião o Diretor do IDAF faz 
disponibilização da funcionária do IDAF para 
acompanhar os trabalhos. 
 
- 18/11/08 – Reunião Ordinária no Plenário, onde 
estavam presentes os Senhores Deputados Dary 
Pagung, Atayde Armani e Janete de Sá.  
 
- Na presente reunião foi apresentado um relatório 
parcial da Engenheira Agrônoma Renata Costa 
Chaves, no qual sugere alguns pedidos de 
encaminhamento de documentação pelo Ministério 
da Agricultura, para maiores esclarecimentos aos 
trabalhos desta Comissão. 
 
- Requerimento para mudança novamente de horário 
regimental de quinzenal para semanal e o 
encaminhamentos de documentos das Empresas 
Importadoras e Exportadores de Agrotóxicos no ES, 
em relação a quantidades no período de 2003 a 2007 
nas normas estabelecidas pelo Decreto Federal. 
 
- 09/12/08 – Reunião Ordinária em Formato de 
Palestra com a presença dos Deputados Dary 
Pagung, Atayde Armani e Janete de Sá, onde o 
Senhor Levi Montebello – Vice-Presidente da 
Associação de Engenheiros Agrônomos do Brasil 
que ministra a palestra sobre o tema “A 
comercialização e o uso adequados de agrotóxico e 
afins”. Também sendo recebido, o ofício do Senhor 
José Luiz Demoner de Almeida, Diretor Técnico do 
IDAF, encaminhando cópia do expediente da 
Associação Nacional de Defesa Vegetal – ANDEF.   

 
TRAMITAÇÃO DA COMISSÃO NO ANO DE 

2009 
 

- 11/03/09 – Reunião Ordinária no Plenário, onde 
se encontram presentes os Senhores Deputados 
Dary Pagung, Atayde Armani e Janete de Sá. 
Havendo no Expediente desta reunião várias 
respostas de ofícios, como: 
 
- Ofício do Senhor José Gilberto Hermann, 
Representante Legal da Rotam do Brasil 
Agroquímica, encaminhando CD contendo o resumo 
dos relatórios semestrais dos produtos vendidos no 
Estado do Espírito Santo.  
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- Ofício do Senhor Yoshinobu Watanabe, 
Representante Legal da Mitsui & CO. (Brasil) S.A. 
informando a quantidade de agrotóxicos exportada 
para o Estado do Espírito Santo através de seu 
distribuidor Iharabrás S.A. Indústrias Químicas.  
 
- Ofício do Senhor Carlos Guilherme Allgayer, 
Responsável Técnico da empresa CropChem,  
informando que não emitiu nota de venda de 
qualquer um de seus produtos para o Estado do 
Espírito Santo durante o período de 2003 a 2007.  
 
- Ofício do Senhor Imero João Padula Filho, 
Representante Legal da empresa Oxiquímica  
Agrociência, encaminhando CD contendo as 
informações solicitadas por esta CPI. 
- Ofício da empresa Gota Indústria e Comércio Ltda., 
encaminhando CD contendo as informações 
solicitadas por esta CPI referentes às quantidades de 
agrotóxicos e afins exportados para o Estado do 
Espírito Santo.  
 
- Ofício do Senhor José Roberto Brasão, Responsável 
legal da Empresa Unibrás Agro Química Ltda, 
encaminhando CD contendo as informações 
solicitadas por esta CPI referentes às quantidades de 
agrotóxicos e afins exportados para o Estado do 
Espírito Santo.  
 
- Email do Senhor Eduardo, Responsável pela 
Empresa Fênix Agro-Pecus Industrial ltda, 
encaminhando os dados solicitados pela CPI. 
 
- Ofício da Senhora Cristina Salgado Junqueira, 
Representante Legal da empresa Atar do Brasil 
Defensivos Agrícolas Ltda, informando que a 
empresa nunca comercializou produtos no Estado do 
Espírito Santo. 
 
- Ofício do Senhor Oliveiros Pereira de Miranda 
Filho, Responsável legal da Empresa Agrária 
Indústria e Comércio Ltda, encaminhando as 
informações solicitadas por esta CPI. 
 
- Ofício do Senhor David Howard Brooks, Gerente 
de Operações da Empresa Bernardo Química S/A, 
encaminhando CD contendo as informações 
solicitadas por esta CPI referentes às quantidades de 
agrotóxicos e afins exportados para o Estado do 
Espírito Santo.  
 
- Ofício do Senhor Roberto Berwanger Batista, 
Responsável Técnico da Empresa Microquímica 
Indústrias Químicas Ltda, encaminhando os dados 
solicitados por esta CPI. 
 

- Ofício da Empresa Bio Soja Indústrias Químicas e 
Biológicas Ltda, encaminhando disquetes com as 
informações solicitadas por esta CPI.  
 
- Ofício da Empresa Cross Link Consultoria e 
Comércio Ltda, encaminhando CD contendo as 
informações solicitadas por esta CPI referentes às 
quantidades de agrotóxicos e afins exportados para o 
Estado do Espírito Santo.  
 
- Ofício da Empresa Prentiss Química Ltda., 
informando que a Empresa não efetuou vendas de 
qualquer produto nesse Estado no período de 2003 a 
2007.  
 
- Email da Senhora Paula Gabbai, Supervisora 
Laboratório da Empresa Samaritá, encaminhando os 
dados solicitados pela Comissão. 
 

- Ofício da Empresa Syngenta Proteção de Cultivos 
Ltda, encaminhando as informações solicitadas por 
esta CPI referentes às quantidades de agrotóxicos e 
afins exportados para o Estado do Espírito Santo.  
 
- Ofício da Empresa KMG Chemicals do Brasil Ltda, 
informando que a Empresa não efetuou vendas de 
qualquer produto nesse Estado no período de 2003 a 
2007.  
 
- Ofício da Senhora Márcia Paranhos, Gerente de 
Registros da Empresa Helm do Brasil Mercantil Ltda, 
encaminhando disquetes com as informações 
solicitadas por esta CPI.  
 
- Ofício da Empresa Agricur Defensivos Agrícolas 
Ltda, informando que a Empresa não efetuou vendas 
de qualquer produto nesse Estado no período de 2003 
a 2007.  
 
- Ofício do Senhor Pedro Luis Tagliari, Diretor de 
Operações da Empresa Nufarm Indústria Química e 
Farmacêutica S/A, encaminhando as informações 
solicitadas por esta CPI referentes às quantidades de 
agrotóxicos e afins exportados para o Estado do Espírito 
Santo.  
 

- Ofício do Senhor Maicom Tumiate, da Empresa 
Nortox S/A, encaminhando CD contendo as 
informações solicitadas por esta CPI referentes às 
quantidades de agrotóxicos e afins exportados para o 
Estado do Espírito Santo.  
 

- Ofício do Senhor Alberto Massanori Koshiyama, da 
Empresa Sinon do Brasil S/A, encaminhando CD 
contendo as informações solicitadas por esta CPI 
referentes às quantidades de agrotóxicos e afins 
exportados para o Estado do Espírito Santo.  
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- Email da Senhora Roberta M. Santos, da Empresa 
Merck S. A, informando que não comercializa 
agrotóxico, seus componentes e afins.  
 
- Ofício da Empresa Charmon Destyl Indústria Química 
Ltda, encaminhando as informações solicitadas por esta 
CPI referentes às quantidades de agrotóxicos e afins 
exportados para o Estado do Espírito Santo.  
 
- Ofício do Senhor Luis Claudio Perfeito Damasceno, 
representante legal da Empresa Isagro Brasil 
Comércio de Produtos Agroquímicos Ltda, 
informando que não comercializou qualquer produto 
agrotóxico para o Estado do Espírito Santo no 
período solicitado.  
- Ofício do Senhor Thomas Unger, representante 
legal da Empresa Volcano Agrociência Ind. E Com. 
De Defensivos Agrícolas Ltda, informando que não 
comercializou qualquer produto agrotóxico para o 
Estado do Espírito Santo.  
 

- Ofício do Senhor Raquel Bracci, da Empresa 
Momentive Perfomance Materials Ltda, 
encaminhando disquete contendo as informações 
solicitadas por esta CPI referentes às quantidades de 
agrotóxicos e afins exportados para o Estado do 
Espírito Santo.  
 
- Ofício da Petrobras Distribuidora S/A, 
encaminhando as informações solicitadas por esta 
CPI referentes às quantidades de agrotóxicos e afins 
exportados para o Estado do Espírito Santo.  
 
- Ofício da Empresa Stoller do Brasil Ltda., 
encaminhando CD contendo as informações 
solicitadas por esta CPI referentes às quantidades de 
agrotóxicos e afins exportados para o Estado do 
Espírito Santo.  
 
- Ofício da Empresa Atta-Kill Ltda, enviando os 
dados referentes às quantidades de agrotóxicos 
exportados para o Espírito Santo no período de 2003 
a 2007.  
 

- Ofício da Empresa Milenia Agrosciência S.A, 
enviando os dados referentes às quantidades de 
agrotóxicos exportados para o Espírito Santo no 
período de 2003 a 2007. 
 

- Ofício da Empresa Action S/A, encaminhando CD 
contendo as informações solicitadas por esta CPI 
referentes às quantidades de agrotóxicos e afins 
exportados para o Estado do Espírito Santo.  
 

- Ofício da Empresa Degesh do Brasil Ind. E Com. 
Ltda, informando que não comercializou qualquer 
produto agrotóxico para o Estado do Espírito Santo.  
 

- Ofício da Cheminova Brasil Ltda, encaminhando 
disquete e relatórios da comercialização de agrotóxicos 
da Empresa com o Estado do Espírito Santo.  
 

- Ofício da Empresa Lanxess Indústria de Produtos 
Químicos e Plásticos, informando que não 
comercializou qualquer produto agrotóxico para o 
Estado do Espírito Santo.  
 

- Ofício da Empresa DVA Agro do Brasil e DVA 
Veterinária, encaminhando CD contendo as 
informações solicitadas por esta CPI referentes às 
quantidades de agrotóxicos e afins exportados para o 
Estado do Espírito Santo. 
- Ofício da Empresa Sinon do Brasil S/A, 
encaminhando CD contendo as informações 
solicitadas por esta CPI referentes às quantidades de 
agrotóxicos e afins exportados para o Estado do 
Espírito Santo.  
 

- E-mail da Senhora Saula Tadeu do Carmo, da 
Empresa Advogada da Empresa W. Neudorff, 
informando os dados solicitados.  
 

- Ofício do Senhor Fábio Almeida Domingues, 
Representante Legal da Empresa Chemotécnica do 
Brasil Ltda, encaminhando CD contendo a planilha com 
a quantidade de agrotóxicos exportados ao Estado do 
Espírito Santo.  
 

- Ofício do Senhor Flávio Enor Prezzi, Representante 
Legal da Arysta Lifescience do Brasil Indústria 
Química e Agropecuária Ltda. informando já ter 
encaminhado ao IDAF, através da ANDEF, todos os 
dados referentes aos agrotóxicos e afins exportados para 
o Estado do Espírito Santo no período de 2003 a 2007.  
 

- Ofício do Senhor Adilson da Cruz, da Empresa 
Sipcam Isagro S/A, informando que as solicitações 
feitas por esta Comissão e que foram devidamente 
enviadas para o órgão estadual responsável, IDAF, e 
que o mesmo poderá atender tal solicitação.  
 

- Ofício da Senhora Andréia Paes Shiwa, Supervisora 
de Registros da Empresa Ishihara Brasil Defensivos 
Agrícolas Ltda, informando que as solicitações feitas, 
que foram devidamente enviadas para o órgão estadual 
responsável, IDAF, e que o mesmo poderá atender tal 
solicitação. Solicita também que seja preservada a 
confidencialidade das informações de negócio da 
empresa.  
 

- Ofício da Senhora Irene Noda de Souza, Gerente da 
Empresa Sumitomo Chemical do Brasil Representações 
Ltda, informando que as solicitações feitas através do 
ofício CPI nº112 são devidamente enviadas para o 
órgão estadual responsável, IDAF, e que o mesmo 
poderá atender tal solicitação. Solicita também que seja 
preservada a confidencialidade das informações de 
negócio da empresa.  
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- Ofício da Empresa Fersol Indústria e Comércio S/A, 
informando que os dados solicitados poderão ser 
obtidos através dos órgãos IBAMA e MAPA, pois 
são os órgãos responsáveis pelos referidos relatórios.  
 

- Ofício do Senhor Mario Kami, Diretor Técnico da 
Iharabras S.A. Indústrias Químicas informando que as 
solicitações feitas através do ofício CPI, são 
devidamente enviadas para o órgão estadual 
responsável, IDAF, e que o mesmo poderá atender tal 
solicitação. Solicita também que seja preservada a 
confidencialidade das informações de negócio da 
empresa.  
- Ofício da Chemtura Indústria Química do Brasil 
Ltda., informando que encaminhou os dados 
solicitados ao órgão responsável – IDAF, conforme 
protocolo em anexo. Ofício da Empresa Du Pont 
Agricultura e Nutrição, informando que as 
solicitações feitas através do ofício CPI, são 
devidamente enviadas para o órgão estadual 
responsável, IDAF, e que o mesmo poderá atender tal 
solicitação. Solicita também que seja preservada a 
confidencialidade das informações de negócio da 
empresa.  
 

- Ofício da Empresa Bayer S/A, informando que as 
solicitações feitas através do ofício CPI, são 
devidamente enviadas para o órgão estadual 
responsável, IDAF, e que o mesmo poderá atender tal 
solicitação. Solicita também que seja preservada a 
confidencialidade das informações de negócio da 
empresa.  
 

- Ofício da Empresa Basf S/A, encaminhando CD 
contendo as informações solicitadas por esta CPI 
referentes às quantidades de agrotóxicos e afins 
exportados para o Estado do Espírito Santo, referentes 
ao 2º semestre e solicitando que o restante das 
informações seja requerido ao IDAF.  
 

- Email do Senhor Eduardo Castro Pimenta e Souza, 
Coordenador de Registro de Produtos da Empresa 
Stoller do Brasil Ltda, encaminhando CD contendo as 
informações solicitadas por esta CPI referentes às 
quantidades de agrotóxicos e afins exportados para o 
Estado do Espírito Santo.  
 

- Ofício do Laboratório Pfizer Ltda, solicitando 
dilação do prazo em mais quinze dias para 
apresentação das informações solicitadas através do 
ofício CPI nº 086/2008.  
 

- Ofício da Petrobras Distribuidora S/A, solicitando 
dilação do prazo em mais quinze dias para 
apresentação das informações solicitadas pela 
Comissão.  
 

- E-mail do Senhor José Levi Montebello 
respondendo aos questionamentos que lhe foram 
feitos na reunião do dia 09 de dezembro de 2009.  

- Ofício da Senhora Rosemeire Merlo, Representante 
Legal da empresa Luxembourg Brasil, informando 
ser registrante de um único produto, cujos 
distribuidores locais são: DU PONT do Brasil e 
Cross Link Consultoria e Comércio.  
 

- Fax do Senhor Edison Maluf, Responsável legal da 
Empresa Agroli Indústria Química Ltda, informando 
que possui apenas um produto e o mesmo é 
comercializado pela empresa Iharabras S/A.  
 
- Ofício da Empresa Evonik Degussa Brasil Ltda., 
informando que os dados relativos à comercialização 
de agrotóxicos nos estados são de responsabilidade 
da Empresa Basf.  
 
- Ofício do Senhor Ivan Daisuke Kawaharada, da 
Empresa Mitsubishi Corporation do Brasil S/A, 
informando que só trabalha com um único produto e 
que não é comercializado diretamente, informa ainda 
que duas empresas comercializam seu produto, 
Iharabras e Bayer Cropscience Ltda.  
 
- Ofício da Empresa Bromisa Ind. E Comercial Ltda, 
informando que a distribuição do único produto que 
comercializa é de responsabilidade da Empresa 
Chemtra Comercial, Imp. e Exp. Ltda.  
 
- Ofício do Senhor José Monteiro Júnior, Delegado 
de Polícia da Delegacia de Proteção ao Meio 
Ambiente e Patrimônio Cultural, solicitando cópia 
dos autos desta Comissão. 
 
Ainda nesta Reunião foram deliberados os 
seguintes requerimentos: 
 
- Oficiando a Secretaria de Estado de Segurança 
Pública – SESP, solicitando o apoio da Delegacia de 
Proteção ao Meio Ambiente e Patrimônio Cultural no 
sentido de prestar orientação aos trabalhos 
investigatórios desta Comissão.  
 
- Oficiando ao IDAF para que responda: a) Quais os 
laboratórios ou distribuidoras que estão autorizados a 
comercializar produtos agrotóxicos para o Estado do 
Espírito Santo; b) Quais as empresas que estão 
autorizadas a comercializar e armazenar agrotóxicos no 
Estado do Espírito Santo; c) Quais as empresas que já 
foram autuadas por infringirem normas referentes a 
tudo que se refere o agrotóxico no período de 2006 a 
2008, bem como encaminhar cópia dos autos de 
infração das respectivas empresas autuadas.  
 
- Convidar o Delegado José Monteiro Júnior da 
Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e 
Patrimônio Cultural para participar da reunião do dia 
18 de março de 2009.  
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- 29/04/09 – Reunião Extraordinária no Plenário, 
onde se encontram presentes os Senhores Deputados 
Dary Pagung, Atayde Armani e Janete de Sá. 
Havendo no Expediente desta reunião várias 
respostas de ofícios, como: 
 
- OF/GDDP/Nº039/2009, do Deputado Dary Pagung, 
justificando sua ausência na reunião do dia 15 de 
abril do corrente ano; 
- Ofício do Laboratório Pfizer Ltda, encaminhando as 
informações solicitadas pelo OF/CPI nº011/2009; 
 
- OF/IDAF/DIPRE/Nº 150/09 do Senhor Francisco 
Possatti – Diretor Presidente do IDAF, encaminhando 
as informações acerca dos laboratórios, empresas e 
distribuidoras autorizadas a comercializar e 
armazenar agrotóxicos no Estado e encaminhando os 
autos de infração lavrados, conforme solicitado pelo 
Ofício CPI nº 013/09; 
 

- Email da Senhora Mônica Vita, Representante da 
empresa Chemtra Comercial Importação e 
Exportação Ltda. encaminhando informações acerca 
do envio do produto brometila para o Estado do 
Espírito Santo; 
 

Ainda nesta Reunião foram deliberados os 
seguintes propostas devido às informações 
constantes da matéria veiculada pelo Jornal A 
Gazeta no dia 16 de abril de 2009, intitulada “O 
perigo dos alimentos presentes na sua mesa”: 
 
- Convocação do Senhor Marcos Alex da Silva, 
coordenador da Vigilância Sanitária Estadual para 
prestar informações sobre os relatórios que constatam 
altos índices de agrotóxicos nos alimentos e sobre o 
projeto que está sendo elaborado em conjunto com a 
Secretaria de Estado da Saúde e com a Secretaria de 
Estado da Agricultura de fiscalização dos produtos 
hortifrutigranjeiros na central de distribuição de 
alimentos – CEASA. 
 
- Pedido de informação ao IDAF solicitando a remessa 
das pesquisas realizadas pelo Programa de Análise de 
Resíduos, desde sua implantação, informando as fontes 
(produtores ou comerciantes) de produtos agrotóxicos 
não autorizados e quais as providências que estão sendo 
adotadas pelo órgão para punir e combater tal 
irregularidade. 
 
- Pedido de informação à ANVISA, mais 
especificamente, ao Senhor Luiz Claudio Meirelles, 
Gerente Geral de Toxicologia, solicitando que informe 
se o Espírito Santo figura entre os Estados cujas 
culturas analisadas pelo Programa de Análise de 
Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA) 
apresentaram o uso de agrotóxicos não permitidos. 
Solicitando ainda o encaminhamento dos dados 
referentes ao Estado. 

- Solicitar ao IDAF a designação de técnico para 
acompanhar e assessorar os trabalhos desta CPI, 
tendo em vista a saída da Dra. Renata Costa Chaves 
Stefani. 
 
E os seguintes requerimentos: 
- Requerimento de prorrogação do prazo de 
funcionamento desta CPI por mais sessenta dias; 
 
- Requerimento de modificação da Resolução 
supramencionada, que criou esta Comissão, 
emendando seu artigo 1º nos seguintes termos: 
 
    “Art. 1º Fica criada uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito, constituída de 03 (três) membros, para no 
prazo de 90 (noventa) dias, apurar possíveis 
irregularidades com danos à vida humana e ao meio 
ambiente em face do uso de produtos agrotóxicos 
comercializados por empresas privadas instaladas no 
Estado do Espírito Santo.”  
 
Tendo como a justificativa a dificuldade de reunir-se 
contendo 05 (cinco) pares. 
  
- Requerimento solicitando a troca do horário 
regimental para toda terça-feira às 14h. 
 
- 05/05/09 – Reunião Ordinária no Plenário, onde 
se encontram presentes os Senhores Deputados 
Dary Pagung, Atayde Armani e Janete de Sá. 
Não havendo Expediente mas várias propostas: 
 
- Realização de um seminário no dia dois de julho de 
dois mil e nove, com o objetivo de orientar os 
produtores rurais sobre a melhor forma de utilização 
dos defensivos agrícolas nas lavouras capixabas. 
 
- Justificando o requerimento de modificação do 
número de membros que compõem a Comissão, 
reduzindo-o de cinco para três, que tem por objetivo 
facilitar a realização das reuniões, pois, há mais de 
um mês não era possível deliberar as propostas por 
falta de quorum. 
 

- 19/05/09 – Reunião Ordinária no Plenário, onde 
se encontram presentes os Senhores Deputados 
Dary Pagung, Atayde Armani e Janete de Sá, com 
o objetivo de ouvir alguns depoentes e fazer 
algumas deliberações: 
 
- Depoentes ouvidos: Senhor Marcos Alex da Silva – 
Coordenador da Vigilância Sanitária Estadual e 
Maria Ruth Leal de Souza Pimentel – Responsável 
pela Amostragem de Alimentos do Programa de 
Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, 
(PARA). 
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- Solicita verbalmente ao Coordenador da Vigilância 
Sanitária para que envie o laudo técnico da 
Vigilância Sanitária para a Delegacia do Meio 
Ambiente e Patrimônio Cultural, para ajudar nos 
trabalhos da mesma e desta Comissão. 
 
- Acata sugestão do Delegado José Monteiro Júnior 
de convocar a equipe técnica do Programa PARA 
Estadual, para prestar informações mais detalhadas 
sobre o assunto em questão. 
 
- 26/05/09 – Reunião Ordinária no Plenário, onde 
se encontram presentes os Senhores Deputados 
Dary Pagung, Atayde Armani e Janete de Sá, com 
o objetivo de ouvir os Integrantes do Programa de 
Análise de Resíduos de aGrotóxicos em Alimentos 
e fazer algumas deliberações: 
 
- Depoentes ouvidos: Os Integrantes do Programa de 
Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos 
(PARA) no Estado do Espírito Santo: a Senhora 
Maria Julia Dam, Responsável Administrativa; Maria 
Ruth Leal Souza Pimentel, Responsável de 
Amostragem; Sandra Josefa Mendonça, Coletora; 
Marisa Helena Dan, Coletora; Eduardo Ribeiro 
Rangel, Coletor e o Senhor Jorge Luiz da Silva, 
Coletor. 
 
- Encaminhado ofício para o Senhor Luis Fiorotti, 
Presidente do Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREA-ES, solicitando a 
indicação de membros daquele Conselho para prestar 
esclarecimentos a esta Comissão, sobre a 
competência e o trabalho de fiscalização dos 
profissionais da área de agronomia, no dia dois de 
junho de dois mil e nove. 
 
- Encaminhado ofício para o Senhor Luis Carlos 
Prezote Rocha, Presidente do Centro de 
Abastecimento do Espírito Santo – CEASA/ES, para 
que informe sobre os diferentes percentuais de 
hortifrutícolas e cereais, como arroz e feijão, que são 
comercializados para supermercados, feiras livres e 
estabelecimentos do tipo “hortifrutis”. 
 
- Encaminhado ofício para o Senhor Ricardo Santos, 
Secretário de Estado da Agricultura – SEAG e o 
Senhor Anselmo Tozi, Secretário de Estado de Saúde 
– SESA, para que envie as informações sobre o 
projeto que está sendo elaborada em conjunto por 
aquelas Secretarias, de fiscalização dos produtos 
hortifrutigranjeiros na Central de Distribuição de 
Alimentos – CEASA, mencionado na matéria 
veiculada pelo Jornal A Gazeta no dia dezesseis de 
abril de dois mil e nove, intitulada “O perigo dos 
alimentos presentes na sua mesa”. 
 

- 01/06/09 – Reunião Ordinária no Plenário, onde se 
encontram presentes os Senhores Deputados Dary 
Pagung, Atayde Armani e Janete de Sá, com o 
objetivo de ouvir o Senhor Valter José Matielo e 
fazer algumas deliberações: 
 
- Depoente ouvido: Senhor Valter José Matielo e 
também, fez uso da palavra, o Senhor José Márcio 
Martins do CREA/ES. 
 
- Encaminhado ofício ao Presidente da Associação 
Capixaba de Supermercados (ACAPS), para que 
designe representantes dessa Associação para 
comparecer perante esta CPI no dia nove de junho de 
dois mil e nove, às dez horas, no Plenário Dirceu 
Cardoso, para prestar esclarecimentos sobre os 
procedimentos adotados pelos supermercados com 
relação à fiscalização e ao controle das hortifrutículas 
comercializadas, especificamente quanto à 
contaminação de tais produtos por altos índices de 
agrotóxicos e afins. 
 
- 16/06/09 – Reunião Ordinária no Plenário, onde se 
encontram presentes os Senhores Deputados Dary 
Pagung, e Janete de Sá, com o objetivo de ouvir o 
Senhor Waldês: 
 
- Onde foi ouvido o depoente Senhor Waldês Calvi, 
Presidente da Associação de Supermercados (ACAPS), 
que se qualifica e presta o compromisso de dizer a 
verdade. A Senhora Presidente convida para compor a 
mesa e colaborar nos trabalhos da oitiva, o Senhor José 
Monteiro Júnior, Delegado Titular de Meio Ambiente e 
Patrimônio Cultural. A Senhora Presidente e o 
Deputado Dary Pagung apresentam seus 
questionamentos, que são respondidos pelo depoente e 
complementados pelo Superintendente da ACAPS, 
Senhor Hélio Hoffmann Schneider. O Senhor Fábio 
Hertel, Representante dos  
 
- Hortifruttis, também contribui para melhores 
esclarecimentos dos questionamentos feitos pelos 
membros desta Comissão. 
 
- 16/06/09 – Reunião Extraordinária no Plenário, 
onde se encontram presentes os Senhores Deputados 
Dary Pagung, Atayde Armani e Janete de Sá, com o 
objetivo de fazer a convocação do Diretor Presidente 
da Ceasa para próxima Reunião do dia vinte e três 
de junho do corrente ano. 
 
- 23/06/09 – Reunião Ordinária no Plenário, onde se 
encontram presentes os Senhores Deputados Dary 
Pagung, Janete de Sá e Atayde Armani, com o 
objetivo de ouvir o  depoente, o Senhor Luiz Carlos 
Prezotti Rocha, Diretor Presidente do Centro de 
Abastecimento do Espírito Santo – CEASA/ES, 
acompanhado pelo Diretor Técnico Operacional 
da CEASA/ES, o Senhor Carmo Robilotta 
Zeitune. 



Vitória-ES, sexta-feira, 27 de novembro de 2009 Diário do Poder Legislativo - 21 

- Os membros desta Comissão também fazem a seguinte 
deliberação: 
 
Prorrogação desta Comissão por mais sessenta dias, 
para conclusão do relatório final. 
 
- 07/07/09 – Diligência na CEASA, onde se 
encontram presentes os Senhores Deputados Dary 
Pagung, Janete de Sá, Luis Carlos Prezotti Rocha – 
Presidente da CEASA, Carmo Robillota Zeitune – 
Diretor Técnico Operacional da CEASA, Ailton 
Ramos – Ex Servidor da CEASA e a Secretaria da 
Comissão onde os principais pontos do debate 
foram: 
 
- Instalação de laboratório da CEASA; 
 
- Identificação dos Produtos; 
 
- Conclusões: Cabe a esta Comissão Parlamentar de 
Inquérito indicar ao Governo do Estado, em seu 
relatório final, a instalação de um laboratório na 
CEASA, equipado para a análise prévia da qualidade 
das hortifrutículas, sendo descartadas as impróprias para 
o consumo antes de sua distribuição. Conclui-se 
também que a CPI deverá elaborar projeto de lei que 
disponha sobre a obrigatoriedade da rotulagem das 
caixas de produtos, identificando sua origem. 
 

- 09/07/09 – Reunião Ordinária no Plenário, onde 
se encontram presentes os Senhores Deputados 
Dary Pagung, Janete de Sá e Atayde Armani onde 
coloca a seguinte proposta em deliberação: 
 
- A realização de uma diligência com o objetivo de 
acompanhar as coletas realizadas pela equipe do 
Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em 
Alimentos – PARA em supermercados da Grande 
Vitória no dia quatorze de julho do corrente ano. 
 
- 14/07/09 – Diligência no Supermercado Carone, 
onde se encontram presentes os Senhores Deputados 
Dary Pagung, Janete de Sá, Maria Ruth Leal Souza 
Pimentel - Responsável de Amostragem do Núcleo 
Especial de Vigilância Sanitária Espírito Santo, 
Jorge Luiz da Silva – Coletor do Núcleo Especial de 
Vigilância Sanitária Espírito Santo, Eduardo 
Ribeiro Rangel - Coletor do Núcleo Especial de 
Vigilância Sanitária Espírito Santo, Sandra S. 
Mendonça - Coletora do Núcleo Especial de 
Vigilância Sanitária Espírito Santo e Secretaria 
desta Comissão onde foram colocados os principais 
pontos de coleta: 
 
- A visita foi ao Supermercado Carone para 
acompanhar a coleta realizada pelo Programa de 
Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos - 
PARA.  
 

- O PARA é um programa coordenado pela 
ANVISA, para análise dos índices de resíduos de 
agrotóxicos nos alimentos mais consumidos pela 
população.  
 
- O objetivo da diligencia foi verificar o processo 
pelo qual passam os produtos até chegarem aos 
laboratórios para análise.  
 
- O programa é da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA e os produtos escolhidos 
semanalmente nos supermercados da Grande Vitória 
são os mesmos distribuídos para todo o Brasil. Eles 
são eleitos a partir de uma avaliação feita pela própria 
Anvisa, de acordo com a safra e os níveis de 
comercialização. 
 
- Os produtos coletados nos meses de março/Abril 
foram: maça, batata, feijão e arroz.  
 
- Nos meses de maio/junho foram: Pimentão, 
repolho, abacaxi e cenoura.  
 
- E nos meses de julho/agosto são: beterraba, banana, 
mamão e morango, que serão encaminhados para os 
laboratórios Eurofins, de São Paulo, Funed, de Minas 
Gerais, e Lacen, do Paraná. Durante 30 dias os 
laboratórios trabalham para identificar se os níveis de 
agrotóxicos contidos nos produtos estão dentro das 
normas estabelecidas pela Anvisa e se os defensivos 
aplicados são liberados para as culturas em análise. 
 
- Depois de recolhidos, os produtos passam pela 
pesagem e embalagem com as respectivas anotações, 
como data, peso, origem e destino. São 
encaminhados para os laboratórios pelos correios via 
sedex 10. Cada supermercado visitado entrega as 
notas fiscais referentes aos produtos colhidos para 
análise. Por meio delas é possível rastrear e localizar 
o produtor. 
 
- A escolha dos supermercados a serem feitas as 
coletas é de forma específica pela variedade de 
produtos. São seis grandes supermercados da Grande 
Vitória. Caso algum produto que precisa ser 
analisado não seja encontrado em nenhum 
supermercado da rede especificada, há outros seis 
supermercados alternativos relacionados. 
 
- Com o resultado em mãos, os técnicos do programa 
elaboram um ofício que é encaminhado à Secretaria 
de Estado da Agricultura e seu órgão vinculado, o 
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 
Espírito Santo (Idaf-ES), órgão que tem a 
responsabilidade de orientar o produtor. 
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- 25/08/09 Reunião Ordinária do Plenário, onde se 
encontram presentes os Senhores Deputados Dary 
Pagungm, Atayde Armani e Janete de Sá, com o 
objetivo de ouvir depoentes e realizar 
deliberações: 
 
- OF nº 435, do Senhor Marcos Alex Silva, chefe do 
Núcleo Especial de Vigilância Sanitária, 
encaminhando as cópias dos Termos de Coleta de 
Amostra – TCA, cópias das notas fiscais e laudos de 
análise laboratorial de produtos coletados nos 
supermercados do Município de Vitória, obtidos no 
período compreendido entre 2006 a 2008. 
 
- OF/DIR/CEASA-ES, do Senhor Luiz Carlos 
Prezotti Rocha – Diretor Presidente da Ceasa-ES, 
encaminhando informações acera do perfil dos 
principais compredores e destinos dos produtos 
hortifrutícolas comercializados pelo órgão, 
solicitadas através de OF/CPI nº 043/09. 
 
- Depoentes ouvidos: Representante da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo, 
Dr. Fabrício Gobbo Ferreira e Senhor Adilson 
Araújo, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Santa Maria de Jetibá. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
Os fatos motivadores da criação da CPI em 
comento se deram a partir da publicação da 
manchete do jornal A Tribuna datada de 
05/06/2008, às fls. 28, onde destaca que o Estado 
do Espírito Santo é líder em vendas de herbicidas e 
tem o maior registro de queimadas da região 
Sudeste e Sul. 
 
Segundo matéria jornalística, o Estado vende em 
média 4,7 kg por hectare, só perde para o Estado 
de São Paulo. Os dados são preocupantes, destacou 
a Coordenadora de Divulgação de Sensos do 
IBGE, Sheilla Gameiro. 
 
O engenheiro agrônomo e pesquisador do IBGE, 
Eupídio de Freitas, frisou que a pesquisa sobre 
agrotóxico é feita pelo número de vendas e não 
pelo volume de agrotóxico realmente utilizado pelo 
produtor. Ressaltou ainda que a venda pode ser 
executada em um Estado e ser concluída em outro, 
razão pela qual não sabemos onde está sendo 
aplicado o agrotóxico. 
 
A Coordenadora do Centro de Atendimento 
Toxicológico da Secretaria Estadual de Saúde, 
Sony de Freitas Itho, alegou que “Temos que 
verificar como essas informações foram 
compiladas, para saber de que forma iremos 

trabalhar a questão e diminuir o impacto para a 
saúde humana e o meio ambiente”. Comentou 
ainda que “Por vender mais agrotóxicos, não quer 
dizer que os produtos estejam sendo consumidos 
aqui. A área utilizada para agricultura no Estado é 
muito pequena para esse volume de produtos”. 
Destaca, ainda, a matéria publicada que “De 
acordo com os dados existentes no Idaf, o Estado 
utiliza aproximadamente 2% dos agrotóxicos 
produzidos no Brasil.” e “Ainda, de acordo com o 
comunicado, é preciso considerar que o Espírito 
Santo é rota de distribuição de produtos, devido à 
logística do Estado. Por isso, parte dos produtos 
que entram no Estado não são aplicados na 
lavoura, e, sim, distribuídos posteriormente para 
Estados da Bahia e Minas Gerais”. 
 
Segundo depoimento da química e analista 
ambiental do IBAMA/ES, Lúcia Maria Porreca, o 
problema não é exclusivamente o uso de 
agrotóxico, mas sim a venda indiscriminada e a 
falta de orientaçao aos produtores agrícolas a 
respeito da maneira e da quantidade que deve ser 
aplicada na lavoura. 
 
Foi nesse diapasão que esta Casa de Lei decidiu 
inteirar-se melhor a respeito do tema e investigar 
os motivos que levaram o Estado do Espírito Santo 
à posição de maior vendedor de herbicidas do 
Brasil. 
 
BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 
HISTÓRICA SOBRE O TEMA 
 
Percebeu-se, então, que substâncias químicas 
orgânicas ou inorgânicas em agricultura remontam 
o período da antiguidade. Escritos Romanos e 
Gregos revelaram o uso do arsênico e do enxofre 
para o controle de insetos em suas lavouras. Já a 
partir da Segunda Guerra Mundial, com a 
descoberta do inseticida do organoclorato (DDT) e 
organofosforato (SHARADAM), inicialmente 
usado como arma de guerra deu-se início à 
disseminação dessas substâncias químicas na 
agricultura mundial. 
 
 
Nos anos 60, os agrotóxicos passaram a ser 
amplamente difundidos fazendo parte da 
agricultura moderna. 
 
Vale mencionar que a utilização de agrotóxicos é 
delineada por Leis de âmbito federal, estadual e até 
municipal. Quanto à legislação federal temos como 
parâmetro a Lei 7.802 de 1989, que foi 
regulamentada pelo Decreto 4.074 de 2002. Nestas 
estabeleceu-se a forma de produção, embalagem e 
rotulagem, transporte, armazenamento, 
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comercialização, utilização, destinação final dos 
resíduos e embalagens, classificação toxicológica, 
dentre outros itens. 
 
Quanto à legislação estadual, temos a Lei 5.760 de 
1998, alterada pela Lei Estadual 6.469, também 
datada de 1998, na qual o Poder Executivo 
Estadual disciplinou o uso, produção, comércio, 
armazenamento e transporte interno dos 
agrotóxicos.  
 
Desse modo, resta claro que o tema é antigo e 
bastante desenvolvido pela legislação nacional e 
estadual. No entanto a contaminação dos produtos 
agrícolas por agrotóxicos ainda é comum em nosso 
País. 
 
LIMITES E COMPETÊNCIA DA CPI 
 
Os poderes legislativos pátrios têm a função 
legiferante de exercer a atividade investigativa, 
limitada a exame de fato que se enquadre nas suas 
atribuições. Aos Colegiados das Comissões de 
Inquérito são conferidos poderes próprios das 
autoridades judiciais, no que tange às 
investigações, não lhes cabendo julgar, sugerir 
punições ou classificar infrações. 
 
Desta forma, as CPI´s podem realizar diligências, 
requisitar documentos de órgãos públicos, tomar 
depoimento de qualquer autoridade, inquirir 
testemunhas, ouvir indiciados, solicitar a quebra do 
sigilo bancário, fiscal e telefônico dos 
investigados, bem como requerer ao Tribunal de 
Contas do Estado a realização de inspeções e 
auditorias, ainda que seu poder seja 
exclusivamente o de informação. 
 
No caso de se constatar indícios de crime no 
percorrer dos trabalhos, as conclusões serão 
encaminhadas ao Ministério Público, órgão 
competente, que poderá promover junto ao foro 
apropriado a responsabilidade civil ou criminal dos 
infratores. 
 
A Constituição Federal em seu artigo 58, § 3º 
preconiza que os fatos investigáveis pelas 
comissões parlamentares de inquérito sejam 
determinados, deste modo o trabalho realizado pela 
presente Comissão teve como escopo os fatos 
determinados que originaram a sua criação, 
arrolados com base em pesquisa divulgada pelo 
IBGE e publicado na imprensa local. 
 
O DITAME CONSTITUCIONAL QUE 
CONFERIU A CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE 
INQUÉRITO SÃO OS SEGUINTES:  
 
- Constituição Federal, art. 58, § 3º; 

- Lei Federal nº 1.5789 de 18 de março de 1952 
que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de 
Inquérito (alterada pela Lei nº 10.679 de 23 de 
maio de 2003); 
- Artigo 60, § 3º da Lei Maior Estadual e; 
 
- Artigo 59, 60 e 61 do Regimento Interno deste 
Poder e suas alterações (Resolução nº 2.700/2009). 
 
 
RELATÓRIO 
 
SÍNTESE DOS DEPOIMENTOS E 
DILIGÊNCIAS 
 
A Comissão Parlamentar de Inquérito foi instalada 
no dia 07/07/2008 (sete de julho de dois mil e oito) 
às 18h05min (dezoito horas e cinco minutos) e 
formou-se pelos Srs. Deputados Janete de Sá, do 
PMN; Wanildo Sarnáglia, do PT do B; Atayde 
Armani, do DEM; Vandinho Leite, do PR e Dary 
Pagung, do PRP.  
 
Na mesma ocasião houve a votação e tornaram-se 
eleitos a Deputada Janete de Sá para Presidente, o 
Deputado Wanildo Sarnáglia para Vice-Presidente 
e o Deputado Atayde Armani para Relator da 
Comissão. As reuniões foram realiza nas terças-
feiras às 10 (dez) horas no Plenário Dirceu 
Cardoso.  
 
Na ocasião da 4ª Reunião Ordinária, que ocorreu 
em 26/08/2008 foram ouvidos os relatórios e 
explanações elaborados pelo Sr. Antônio Francisco 
Possatti, Diretor Presidente do IDAF, pelo Sr. José 
Luiz Demoner de Almeida, Diretor Técnico do 
IDAF e pelo Sr. Ezron Leite Thompson, Chefe do 
Departamento de Defesa Sanitária e Inspeção 
Vegetal do IDAF. 
 
O depoente Sr. Ezron Leite Thompson 
apresentou um relatório baseado em dados técnicos 
do IDAF com os seguintes dizeres: 
 
 
Seria importante fazer um relato breve de como o 
Estado se inseriu nesse processo de controle de 
agrotóxicos. Em 1985 tivemos a primeira lei 
aprovada no Espírito Santo, dando então 
atribuições, naquela ocasião, à Secretaria de 
Estado da Agricultura e à Secretaria de Estado da 
Saúde, para exercerem, dentro das suas 
respectivas áreas, a admissão de controle dos 
agrotóxicos no Estado. 

 
Atualmente o IDAF executa essa atividade. É 
importante lembrar que dentro da lei atual o IDAF 
tem uma atribuição, a Secretaria de Estado do 
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Meio Ambiente também tem atribuição dentro da 
legislação, dentro do decreto, assim como a 
Secretaria de Estado da Saúde. 

 
No que diz respeito às intoxicações no Espírito 
Santo, as informação são a cargo da Secretaria de 
Estado da Saúde. Hoje, inclusive, tem dois setores 
que são o Toxen, ligado a Anvisa, com um sistema 
de controle e tratamento das intoxicações agudas 
que pode ser acionada quando uma pessoa se 
acidenta em qualquer ponto do Estado do Espírito 
Santo. Dependendo do grau de intoxicação através 
de uma linha direta com o Toxen, a pessoa pode 
ser removida para Vitória e, ao chegar, já tem 
todo um tratamento e aparato aguardando com 
pessoas altamente treinadas e capacitadas. Existe 
ainda o Centro de Referência de Saúde do 
Trabalhador, também vinculado à Secretaria de 
Saúde, onde aqueles casos de intoxicação crônica 
são acompanhados e tratados. 
 
Existem algumas dificuldades porque o Centro de 
Referência está muito vinculado ao trabalho 
formal, ou seja, aos trabalhadores regulamentados 
pela CLT. 
 
Por outro lado sabemos que na agricultura é 
comum a mão-de-obra familiar, e outras formas de 
contrato de trabalho realizado sem o escopo legal. 
Mas esse nível de detalhamento compete à 
Secretaria de Estado de Saúde esclarecer e 
informar. 
 
Temos trabalhado no IDAF com o cadastro dos 
produtos, pois se cadastrarmos a empresa 
naturalmente ela vai dizer que pode colocar no 
Estado o produto agroquímico que bem entender. 
Então trabalhamos com o cadastro de produtos, 
pois é o que queremos controlar. 
 
Nesse sentido, a legislação federal define que os 
rótulos sejam nacionais e permite que algumas 
marcas comerciais informem que a venda de um 
respectivo produto é restrita nos Estados para uma 
determinada cultura, como por exemplo, o Espírito 
Santo. Às vezes, o produto é registrado 
nacionalmente e permitido o uso em diversas 
culturas agrícolas e quando chega ao nosso 
Estado colocamos alguma restrição que julgamos 
pertinente. 
 
Outra vertente de trabalho é com relação ao 
comércio. Todas as casas comerciais, que 
trabalham com agrotóxicos no Estado, têm que 
estar cadastradas conosco.  

 
Outro segmento é a fiscalização do uso desses 
produtos. Dentro desta linha trabalhamos 
periodicamente desenvolvendo ações de 

fiscalização. Hoje o IDAF está interiorizado, todos 
os engenheiros agrônomos são treinados e 
capacitados para exercerem essa atividade. 

 
Como exemplo, no ano de 2003, foram realizadas 
2.138 (duas mil, cento e trinta e oito) inspeções; 
sendo que 1.020 (hum mil e vinte) inspeções foram 
em propriedades rurais e 1.118 (hum mil cento e 
dezoito) em empresas revendedoras de 
agrotóxicos. No ano de 2004, foram 2.834 (duas 
mil, oitocentos e trinta e quatro) inspeções; sendo 
1.595 (hum mil quinhentas e noventa e cinco) em 
propriedades rurais e 1.239 (hum mil duzentas e 
trinta e nove) em empresas revendedoras. No ano 
de 2005 tivemos 2.308 (dois mil trezentas e oito) 
inspeções, sendo 1.387 (hum mil trezentas oitenta e 
sete) em propriedades rurais e 921 (novecentas e 
vinte e uma) inspeções em empresas revendedoras 
de agrotóxicos.  
 
Em caso de se encontrar irregularidades nas 
inspeções são lançados autos de infração. Esses 
autos têm um trâmite, uma ritualística dentro do 
IDAF, inclusive com parecer jurídico. E não 
poderia ser de outra forma.  

 
Existem duas instâncias, a primeira e a segunda 
instância de recurso, que é analisado 
administrativamente. Há cerca de cinco anos todos 
os processos que contém auto de infração, após 
transitar em julgado administrativamente, são 
encaminhados ao Ministério Público Estadual. 
Este órgão de justiça faz a triagem e oferece ou 
não denúncia contra o autuado.  
 
Dentro desse trabalho de cadastro, constatamos 
que a maioria das empresas especializadas na 
aplicação de agrotóxicos estão localizadas dentro 
da Grande Vitória. É de se estranhar porque 
dentro nessa região não existe agricultura, mas o 
fato é que há uma demanda muito grande em 
relação ao tratamento fitossanitário dos produtos 
agrícolas que chegam ou que saem no nosso porto. 
Essas empresas fazem esse trabalho nos armazéns 
que estão em sua maioria instalados no Município 
de Serra e alguns no Município de Cariacica, 
assim como realizam serviço de eliminação de 
expurgo nos navios ancorados nos portos locais. 
 
Vale ressaltar que desde o ano de 2000 (dois mil) 
o Governo Federal obriga que sejam devolvidas as 
embalagens vazias de agrotóxicos. Tal 
procedimento ocorre com a devolução do referido 
recipiente usado ao comerciante que 
posteriormente o entrega ao fabricante que lhe 
dará a destinação final.  
 
Nas casas comerciais têm um local que chamamos 
de unidade de recebimento das embalagens. O 
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IDAF foi o órgão que publicou instrução nesse 
sentido. Posteriormente esses recipientes são 
levados para pontos de recebimento maiores, que 
chamamos de postos de recebimento de 
embalagens. Nesses postos são organizadas e 
separadas as contaminadas das lavadas. 
No Estado do Espírito Santo temos duas centrais, 
uma localizada em Itarana e outra localizada em 
Linhares. Temos oito postos de recebimento de 
embalagens localizados em Pinheiros, Colatina, 
dois em Santa Maria de Jetibá, Irupi, Conceição 
do Castelo, Venda Nova do Imigrante, Marataízes 
e mais dois postos a serem construídos nos 
Municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Jaguaré. 
Após serem organizados nas centrais os 
recipientes que necessitam de tratamento 
específico são enviados para as empresas 
recicladoras licenciadas. 
 
Segundo dados técnicos, 99,9% do produto tóxico 
é eliminado na reciclagem da embalagem que é 
transformada em tubos por onde passam os fios 
que ficam dentro das paredes, em caixas de 
baterias de automóveis, em cruzetas de fiação, em 
sacolas de lixo hospitalar, em cordas, enfim, uma 
série de artefatos. Todos esses procedimentos são 
normatizados pelo CONAMA – Conselho Nacional 
do Meio Ambiente. 
 
Os fabricantes de agrotóxicos, para viabilizar o 
cumprimento da lei, se associaram e criaram um 
instituto sem fins lucrativos denominado INPEV – 
Instituto Nacional de Processamento de 
Embalagens Vazias, que é entidade responsável 
por toda essa política de recebimento e 
recolhimento desses recipientes vazios de 
agrotóxicos, tendo em vista a dificuldade que cada 
uma dessas empresas encontra para tirar a 
embalagem que lhe pertence do mercado. 
 
Outro dado interessante é referente ao artigo 41 
do Decreto Federal nº 4.074/2002, que 
regulamenta a Lei Federal de Agrotóxico (Lei 
7.802/1989), onde estabelece que as indústrias, 
semestralmente, têm que informar ao IBAMA 
(órgão que faz a análise dos agrotóxicos, dos 
assuntos pertinentes ao meio ambiente e registra o 
agrotóxico), à ANVISA (que faz a parte do 
Ministério da Saúde) e ao Ministério da 
Agricultura o que foi mandado para cada Estado e 
o valor que a indústria faturou para cada um 
deles. 
 
O fato que nos chamou a atenção quando essa 
matéria veio à tona. O IBGE foi ao IBAMA e 
pegou o dado relativo ao ano de 2005 e fez um 
relatório onde concluiu que o Espírito Santo era 

o segundo maior consumidor de agrotóxico do 
Brasil. Tradicionalmente o uso de agrotóxico no 
Espírito Santo está em torno de um a 1,5 por 
cento ao ano. Para nós foi uma surpresa muito 
grande esse dado levantado pelo Ministério da 
Agricultura. 
 
Então, pegamos os dados e começamos a buscar 
as informações e observamos que existe uma 
molécula, um produto, um glifosato, que é um 
herbicida, sendo a marca comercial denominada 
“Roundup”, que tem essa molécula e é o produto 
mais vendido não só no Espírito Santo, mas no 
Brasil. No ano de 2005 o relatório aponta que foi 
destinado ao Espírito Santo 2.500t (duas mil 
quinhentas e oitenta e quatro toneladas) desse 
produto. 
 
Quando voltamos ao ano de 2004 (dois mil e 
quatro) vimos que foram 357t (trezentas e 
cinqüenta e sete toneladas); em 2003 (dois mil e 
três) 317t (trezentas e dezessete toneladas); em 
2006 (dois mil e seis) 605t (seiscentas e cinco) e 
2007 (dois mil e sete) 854t (oitocentas e cinqüenta 
e quatro toneladas) desse produto. Então, 
percebemos que estatisticamente esses dados têm 
problema, visto que houve um pico muito grande 
na evolução destas informações e, em termos 
comerciais, há alguma coisa que ainda não 
conseguimos esclarecer. Mas há uma dissonância 
muito grande, esse dado extrapola aos anteriores.  
 
O IDAF trabalha há algum tempo em parceria 
com o SENAR – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural – e executa treinamento 
técnico com os trabalhadores e com os 
agricultores sobre a aplicação de agrotóxicos. 
Este visa a orientar as pessoas no que diz respeito 
ao aspecto da legislação, à compra do referido 
produto com a receita agronômica, ao uso do 
equipamento de proteção individual, à 
higienização, ao armazenamento e ao modo de 
aplicação. 
 
O IDAF, nesse sentido, organiza as turmas e o 
SENAR tem instrutores preparados que dão os 
treinamentos. No ano de 2003 (dois mil e três) 
foram 67 (sessenta e sete) turmas, em 2004 (dois 
mil e quatro), 65 (sessenta e cinco) turmas; em 
2005 (dois mil e cinco), 35 (trinta e cinco) turmas; 
em 2006 (dois mil e seis), 32 (trinta e duas turmas) 
e 2007 (dois mil e sete), foram 11 (onze) turmas. 
 
Desde 1991 começamos a processar e a cadastrar 
os agrotóxicos que são colocados no mercado do 
Estado do Espírito Santo. A partir daquele ano, até 
2008, foram protocolados 1134 (mil cento e trinta 
e quatro) de marcas comerciais para cadastro no 
Espírito Santo. 
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Hoje temos 797 (setecentos e noventa e sete) 
marcas comerciais que estão dentro do mercado. 
337 (trezentos e trinta e sete) marcas foram 
canceladas, porque não atenderam à legislação, 
ou foram proibidas de uso e tiramos do mercado a 
pedido da própria empresa, porque a molécula 
ficou obsoleta. 
 
Temos 797 (setecentos e noventa e sete marcas 
comerciais). Dessas, 362 (trezentas e sessenta e 
duas) são herbicidas. A substituição da capina 
manual por capina química é uma realidade, não 
só no Espírito Santo, mas vem acontecendo em 
todo o País. Isso corresponde a 45% (quarenta e 
cinco por cento) das marcas comerciais e os 
outros 54% (cinqüenta e quatro por cento) são 
entre inseticidas, fungicidas, adjuvantes e outros 
produtos que existem no mercado. 
 
Esses produtos foram colocados no mercado de 
uma maneira muito forte, em um processo de 
modernização da agricultura chamado de 
revolução verde, onde a mão-de-obra foi 
substituída pelo uso de produtos químicos, por 
conta do incentivo ao uso de fertilizantes, da 
mecanização da agricultura e da utilização de 
agrotóxico, em função da necessidade de aumento 
da produção de alimentos.”  
 
Alega ainda o Sr. Ezron Leite Thompson que o 
IDAF conta com “em torno de 55 (cinquenta e 
cinco) profissionais engenheiros agrônomos 
trabalhando dentro do órgão. Vale mencionar que 
há uma gama de atividades muito grande na área 
florestal e que estes profissionais as realizam em 
sua totalidade. Especificamente a fiscalização do 
uso de agrotóxicos, é exercida por profissionais de 
nível superior, engenheiros agrônomos. O IDAF 
conta com engenheiros florestais também, mas em 
sua grande maioria a atividade é exercida por 
engenheiros agrônomos. 

 
Este é um serviço oneroso para o Estado. Possui 
mão de obra mais cara e realmente precisamos de 
um número maior de colaboradores. A nossa meta 
é sempre melhorar. Achamos que há uma 
deficiência, mas mesmo assim conseguimos dar 
respostas positivas com o nosso trabalho.” 
 
Já a 6ª Reunião Ordinária, realizada em 
18/11/2008, contou com a presença da engenheira 
agrônoma do IDAF, Dr.ª Renata Costa Chaves 
Estefani que apresentou relatório parcial com os 
seguintes dizeres: 
 
“Os agrotóxicos são os produtos e os agentes de 
processos físicos, químicos ou biológicos, 
destinados ao uso nos setores de produção, no 

armazenamento e beneficiamento dos produtos 
agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, 
nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e 
também de ambientes urbanos, hídricos e 
industriais, cuja finalidade seja alterar a 
composição da flora ou da fauna, a fim de 
preservá-las da ação danosa de seres vivos 
considerados nocivos (Lei Federal 7.802, de 
11.07.89). 
 
Segundo dados divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 
Brasil consumiu, em 2005, um total de 365,5 mil 
toneladas de agrotóxicos; e o referido instituto, de 
acordo com os dados recebidos dos órgãos 
responsáveis, situou o Estado do Espírito Santo 
como o segundo maior consumidor de 
agrotóxicos por hectare no País, perdendo apenas 
para o Estado de São Paulo. 
 
O Decreto Federal n.º 4.074, de 04 de janeiro de 
2002, que regulamenta a Lei 7.802, de 11 de julho 
de 1989, em seu artigo 41 estabelece que “As 
empresas importadoras, exportadoras, produtoras 
e formuladoras de agrotóxicos, seus componentes 
e afins, fornecerão aos órgãos federais e estaduais 
competentes, até 31 de janeiro e 31 de julho de 
cada ano, dados referentes à quantidade de 
agrotóxicos, seus componentes e afins importados, 
exportados, produzidos, formulados e 
comercializados de acordo com o modelo de 
relatório semestral, conforme a do anexo VII”. Ou 
seja, o decreto, além de exigir o envio do relatório, 
ele apresenta também o modelo no qual o relatório 
deverá ser feito. 
 
Os documentos que esta comissão recebeu, tratam-
se desses relatórios semestrais, cujos dados estão 
sendo computados com o fim de se detectar 
possíveis erros na geração da informação de que o 
Estado do Espírito Santo é o segundo maior 
consumidor de agrotóxico do País. No entanto, nos 
documentos que o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento enviou para esta 
comissão não constam todas as empresas, faltando 
dados de empresas de comércio vultoso, sem os 
referidos dados o relatório ficaria inconsistente. 
Segue a lista das empresas cadastradas para 
comercialização no Estado, que vamos anexar ao 
processo.” 
 
Os referidos documentos estão acostados nos 
Volumes 32 e 33 desta Comissão Parlamentar de 
Inquérito. 
 
Além disso, algumas empresas produzem seus 
relatórios de forma diferente daquela estabelecida 
pelo Decreto Federal n.º 4.074, utilizando 
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diferentes unidades de medidas, e há outras que 
utilizam a unidade determinada, mas o volume 
declarado é muito acima do que é razoável, 
fazendo parecer que, ou utilizaram números 
errados ou aplicaram a unidade errada. Tais 
fatos levam a crer que pode haver erros no 
cômputo do volume comercializado. 

 
Finalizando a oitiva, comentou ainda que os 
técnicos do IDAF relataram a pesquisa 
realizada pelo IBGE onde o Espírito Santo ficou 
em segundo lugar em termos de “venda” de 
agrotóxicos. No entanto, o termo correto é 
“consumo”. Conforme alegação da engenheira 
agrônoma o referido dado “... é de acordo com o 
IBGE. Este órgão utilizava o termo ‘consumo’. Era 
outra instituição (SINDAG – Sindicato Nacional 
da Industria de Produtos para Defesa Agrícola) que 
passava esses dados para o IBGE. Agora é o 
IBAMA que o faz. Com a troca de instituição, ao 
invés de usar o termo “venda”, alteraram para 
“consumo” de agrotóxico. É uma terminologia do 
IBGE.” Mas as terminologias “venda” ou 
“consumo” aplicadas nesta pesquisa são 
referentes ao comércio deste produto e não à 
quantidade que o produtor realmente utilizou 
na lavoura. 

 
Na 7ª Reunião Ordinária ocorreu em 09/12/2008, 
tendo como palestrante o Sr. José Levi 
Montebello com o tema “A comercialização e o 
uso adequado de agrotóxicos e afins”.  Este expõe 
que, para se ter um maior controle sobre a 
utilização dos defensivos agrícolas, seria 
necessário a aplicação efetiva da legislação que 
existe desde 1933. Ressalta a importância da 
presença de um engenheiro agrônomo nas lavouras 
para que seja feita o rastreamento, a 
sustentabilidade e a certificação dos produtos 
agrícolas. 

 
Vale mencionar os seguintes trechos da fala do Sr. 
José Levi Montebello: 

 
“... O uso dos fitossanitários, que faz parte da 
tecnologia, a evolução dos herbicidas e a redução 
de dosagens usadas no Brasil são preocupações 
dos engenheiros agrônomos, dos pesquisadores e 
dos professores que tentam, a cada dia, obter 
produtos menos agressivos ao meio ambiente, e 
usar menos produtos. 

 
O que importa é dizer aos senhores que respeitem 
a agricultura e a agronomia. Da década de 60 
(sessenta) para a década de 90 (noventa) a 
segurança dos produtos agrícolas aumentou em 
161,56 vezes. 
 

Cabe uma pergunta e a mensagem que gostaria de 
deixar sobre agrotóxicos, remédio e veneno. Ele é 
veneno quando usado pelo leigo, para o caso 
errado, na dosagem errada e inadequadamente. 
Caso contrário, ele é igualzinho a qualquer 
medicamento humano, não há a mínima diferença. 
Inclusive, existem produtos que usamos tanto na 
agricultura quanto na medicina. Um exemplo que 
me vem à cabeça é o tiabendazol. Usa-se muitas 
vezes como espúrio de semente e é um vermífugo 
usado na medicina.  

 
Vale mencionar o potencial de crescimento da 
agricultura no Brasil, visto que somos a única área 
de 100 (cem) a 150.000.000 (cento e cinqüenta 
milhões) de hectares disponíveis no planeta Terra 
para continuar alimentando essa população que 
tende a crescer. Somos talvez um dos únicos países 
que tem mais de 3.000 (três mil) horas/luz por ano.  

 
Quantos milhões de hectares estão sendo arados e 
gradeados. Quantas papaias estão sendo 
produzidos neste país, sem que nunca se cobre no 
campo a presença do engenheiro agrônomo para 
destruir menos o meio ambiente, porque sempre 
haverá destruição, mas destruiremos menos e 
produziremos com mais qualidade. 

 
A mesma legislação que obriga termos um 
responsável técnico na obra civil ou outra 
atividade tecnológica, também obriga um 
responsável técnico na obra agrária e na produção 
de alimentos. Se isto ocorrer, a preservação 
ambiental será efetivada, a produção de alimentos 
será mais saudável, teremos sustentabilidade. 
Temos que inibir o exercício ilegal da profissão. 
 
Quando perguntado o que o pequeno agricultor 
pode fazer para conseguir manter um engenheiro 
agrônomo na sua produção mencionou que “... O 
pequeno produtor está na Constituição, tem direito 
à assistência técnica até para preservar o meio 
ambiente. É obrigação do Estado, faça-se cumprir 
a lei”. 
 
Já no ano de 2009 (dois mil e nove) realizou-se a 
5ª Reunião Ordinária no dia 19 de maio. Na 
ocasião o Sr. Marcos Alex da Silva, Coordenador 
da Vigilância Sanitária Estadual, que discorreu 
sobre o Programa de Análise de Resíduos de 
Agrotóxicos em Alimentos, cuja sigla é PARA, 
com os seguintes dizeres: 
 
“Ele foi desenvolvido pela Anvisa no ano de 2001 
e teve início em 2002 com quatro estados pilotos e 
quatro laboratórios.  
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O Espírito Santo entrou nesse programa a partir 
do ano de 2003 e até a presente data temos feito 
coletas nos comércios de hortifrutigranjeiros e 
cereais para realizar as análises de agrotóxicos e 
identificar a presença de agrotóxicos nos 
alimentos.  
 
Esse programa é desenvolvido pela vigilância 
sanitária de cada Estado. Este ano a previsão é de 
que todos os estados da Federação participem. Até 
então eram dezoito estados, mas aumentou para 
vinte e cinco.  
 
O objetivo desse programa é coletar os produtos 
no comércio, nas baias do comércio, nas ilhas dos 
supermercados. Então, vamos aos supermercados 
fazer as coletas dos alimentos. Esses alimentos 
após coletados são encaminhados aos laboratórios 
centrais. São três os laboratórios no País que são 
cadastrados. Então, o nosso laboratório central do 
Estado não está cadastrado para fazer essas 
análises e encaminhamos as amostras para os 
laboratórios de Minas Gerais, Pernambuco e 
Paraná, posteriormente estas são encaminhadas 
para a ANVISA, que coordena o programa.”  
 
Disse ainda que existem apenas 3 (três) 
laboratórios cadastrados pela ANVISA para 
realização do programa e que estes são capazes de 
realizar tal incumbência. No entanto, o laboratório 
central do Espírito Santo tem a sua funcionalidade 
limitada ante a realização de outros 5 (cinco) 
programas além do PARA. 
 
Ressaltou em sua fala que “... é importante deixar 
claro que é permitido o uso do agrotóxico no 
produto, no alimento e por isso há índices e que a 
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, e o Ministério da Agricultura permitem 
o uso de determinados agrotóxico em alimentos.”  
 
No Espírito Santo, como já bem dito, o programa 
PARA iniciou-se em 2003 e contou com a 
participação da Sra. Maria Ruth Leal de Souza, 
Responsável pela Amostragem de Alimentos do 
Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos 
em Alimentos, que se pronunciou dizendo que 
todos os estados seguem a programação 
estabelecida pela ANVISA e que “... estamos sem 
condições de efetuar essas análises no Estado, 
porque uma análise de resíduos de agrotóxicos é 
muito cara, gira em torno de R$ 700,00 (setecentos 
reais) por produto. E são hoje analisados 107 
(cento e sete) princípios ativos para verificar se 
aquele produto está apto para o consumo.”  

 
Afirmou também que há um cronograma de coleta 
de amostras realizado semanalmente nas grandes 

redes de supermercado. Emitiu opinião no sentido 
de que a realização de coleta na CEASA não é 
efetiva, pois os laudos fornecidos pelos 
laboratórios demoram em média de 1 (um) a 3 
(três) meses e, consequentemente, não evita que o 
produto chegue na mesa do consumidor. Segundo a 
Sra. Maria Ruth Leal de Souza “O controle tem 
que ser feito na fonte, ou seja, nas fazendas, lá na 
produção, e como dissemos quem faz isso é a 
Secretaria de Agricultura.” Vale ressaltar que o 
referido órgão é, também, responsável por punir os 
produtores irregulares. 
 
Posteriormente iniciou-se a participação do Dr. 
José Monteiro Júnior, delegado da Delegacia de 
Proteção ao Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, 
informando, principalmente, que: 
 
“Temos vários inquéritos sendo apurados na 
Delegacia de Meio Ambiente; uns já foram 
concluídos, outros não; com relação a diversos 
delitos que envolvem agrotóxico. Desde o 
manuseio indevido do produto até os casos em que 
o manuseio causou um impacto prejudicial à saúde 
humana. Isso é feito, normalmente, através de 
laudos encaminhados pela Secretaria de 
Agricultura ou pelo IDAF. Enfim, sempre que 
chega qualquer tipo de documento técnico 
comprovando que houve algum tipo de 
irregularidade, ou algum tipo de índice de 
contaminação, ou de manuseio inadequado que 
caracteriza crime o Ministério Público requisita a 
informação do inquérito policial. 
 
 
Temos outros casos que também nos chama muito 
a atenção como o fato de que em cada empresa 
autorizada a comercializar agrotóxico deve existir 
um responsável, uma pessoa que emite uma 
receita. Em certas ocasiões, alguns comerciantes, 
simplesmente, já têm um talão em branco assinado 
pelo responsável técnico para ser preenchido, de 
modo que ele se preocupa apenas em vender o 
produto. 
 
 
O agricultor chega para comprar, e muitas vezes 
não sabe nem o que está comprando. Normalmente 
é o menos informado. Por isso, na verdade, a 
minha política é identificar principalmente o 
aspecto comercial. Quem são as pessoas que estão 
tirando proveito, pois alguns agricultores não 
sabem nem ler, ou às vezes, não têm alguém para 
lhes explicar, e muitas vezes é levado pela 
orientação do vendedor. Ele chega ao comércio e 
dizem-lhe que o produto é bom para todo o tipo de 
plantação, ou para àquilo que ele está precisando 
no momento e ele acaba comprando. 
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Entendo que quando um supermercado ou um 
comércio distribui, vende, comercializa ou doa um 
produto que está contaminado, está praticando um 
crime. É óbvio que para isso, deve-se comprovar 
que há conhecimento da contaminação.  
 
Quando chego ao supermercado e um órgão como 
a Vigilância Sanitária comunica que um 
determinado agricultor ou distribuidor estão 
fornecendo produto contaminado e orienta o 
supermercado a não comprar mais desse produtor, 
por considerar que os mesmos estão 
constantemente com o índice de agrotóxico acima 
do permitido e que podem causar problemas como 
o câncer, isso é crime. Está tipificado na Lei n.º 
9.605/98.  
 
Ou seja, a partir do momento que o supermercado 
tem esse conhecimento por meio de informação ou 
de laudo e continua comprando e revendendo, ele 
está inserido num crime por via de omissão.” 
 
No dia 26/05/2009 houve a 6ª Reunião Ordinária 
que contou com a participação dos integrantes do 
Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos 
em Alimentos – PARA, Maria Julia Dam, Maria 
Ruth Leal Souza Pimentel, Sandra Josefa 
Mendonça, Marisa Helena Dam, Eduardo 
Ribeiro Rangel e Jorge Luiz da Silva. 
 
A Reunião Ordinária posterior se deu no dia 
01/06/2009 e contou com a presença de José 
Marcio Martins, Gerente Institucional do CREA-
ES e Valter José Matielo, Coordenador da 
Câmara Especializada de Engenharia Agronômica 
do CREA-ES e o Sr. Leonardo Coser Boynard, 
engenheiro agrônomo. 
 
 
Na ocasião o Sr. Valter José Matielo afirmou, 
dentre outras informações, que “por mais que 
decidisse, enquanto produtor, por comprar um 
defensivo agrícola, não poderia fazê-lo sem que 
uma receita fosse prescrita. Porque o IDAF, órgão 
do Estado, fiscaliza o estoque. Nenhum produto é 
comercializado sem o controle do estoque. Se 
estiver armazenado na empresa A, B ou C, o 
representante ao vender para mim tem que dar 
baixa lá, porque o IDAF faz essa fiscalização e de 
forma muito rigorosa. Se não bate o estoque, as 
coisas não ficam bem para quem tenha tido essa 
possível atitude”. 
 
 
Finaliza afirmando que: “no exercício do 
acompanhamento da cadeia, há uma tranqüilidade 
de que não dá para vender sem controle, sem 
emissão de nota e sem emissão de receituário”. 

Em 23/06/2009 houve Reunião Ordinária com a 
participação dos Senhores Carlos Prezotti Rocha, 
diretor presidente da Central de Abastecimento do 
Espírito Santo – Ceasa/ES e Carmo Robilotta 
Zeitune, diretor técnico operacional da CEASA. 
 
Na oitiva do Sr. Carmo Robilotta Zeitune, este 
afirma que a CEASA-ES tem “participado 
ativamente das reuniões do PARA e a busca, junto 
com os parceiros da Agricultura, especialmente o 
IDAF e o INCAPER com o compromisso de 
trabalhar para reduzir de forma gradual a 
ocorrência resíduos de agrodefensivos e se chegar 
a um resultado definitivo sobre a incidência de 
agrotóxico especialmente nas hortaliças. Sabemos 
que as frutas passam por um controle mais 
rigoroso, especialmente nos pós-colheita, mas as 
hortaliças precisam de um trabalho mais efetivo”. 
 
Já o Sr. Carlos Prezotti Rocha informou que a 
CEASA-ES mencionou que não pode “falar ao 
povo que essa mercadoria não está contaminada, 
pois hoje a Ceasa não tem o poder de fazer isso”.  
Sugere ainda a possibilidade de se instalar um 
laboratório dentro da Ceasa, visto que “seria muito 
bom para acompanharmos isso mais de perto”. 
 
Afirmou ainda que a CEASA-ES “comercializa 
47.000t (quarenta e sete mil toneladas) de 
produtos. Sempre conversamos com os amigos e 
fazemos um comparativo com o Rio de Janeiro. 
Estamos a 500 km (quinhentos quilômetros) do Rio 
de Janeiro, a 400 km (quatrocentos quilômetros) 
da região dos lagos e sabemos do nível social 
daquelas pessoas. A Ceasa-ES atende entre 60% 
(sessenta) a 70% (setenta por cento) daquele 
mercado. A aceitação do nosso produto é muito 
grande”. 
 
Em 07/07/2009 foi realizada a primeira diligência 
na CEASA – Centrais de Abastecimento do 
Espírito Santo, onde estiveram presentes os 
Deputados Janete de Sá (Presidente da CPI dos 
Agrotóxicos) e Dary Pagung (Membro efetivo da 
CPI dos Agrotóxicos), o Senhor Luiz Carlos 
Prezote Rocha (Diretor Presidente da CEASA), o 
Senhor Carmo Robilotta Zeitune (Diretor 
Técnico Operacional da CEASA), o Senhor Ailton 
Ramos (Ex-servidor da CEASA, a convite do Dep. 
Dary Pagung), e a Secretaria desta Comissão 
Parlamentar de Inquérito, composta pelas 
servidoras Beatriz Koehler Baptista, Karina 
Euzébio Cerqueira Souza e Marise de Almeida 
Ávila. 
 
O primeiro objetivo da visita foi debater 
possibilidade de instalação de um laboratório na 
CEASA, para que houvesse a possibilidade de 
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realização de análises dos produtos antes de sua 
distribuição. Para tanto, poderia ser feita uma 
parceria do Governo do Estado, através do IDAF, 
com a Universidade Federal do Espírito Santo e 
mesmo com a ANVISA, envolvendo recursos 
estaduais e federais. 
 
Tal iniciativa seria pioneira no país visto que já 
existem tecnologias utilizadas em laboratórios na 
Europa que possibilitam a conclusão da análise do 
produto em apenas seis horas. 
 
Outra possibilidade, mesmo que provisória, seria 
equipar para tal fim o laboratório da Polícia 
Técnico-Científica que já está em funcionamento e 
possui peritos habilitados. 
 
O segundo objetivo da diligência foi verificar as 
condições de rastreabilidade dos produtos. Tal 
medida de fiscalização poderia ser obtida com 
êxito através da rotulagem das caixas. 
 
Os rótulos deveriam conter o nome do produtor, o 
endereço ou a localidade da lavoura, o registro nos 
órgãos governamentais, o CNPJ ou CPF e a data da 
colheita ou da embalagem dos produtos. 
 
Propomos que seja estudada a criação de uma 
contrapartida para o produtor que arcar com os 
custos da rotulagem, como por exemplo, a 
facilitação na obtenção de empréstimos junto ao 
PRONAF e a redução das tarifas cobradas pela 
CEASA. 
 
A segunda diligência ocorreu no Supermercado 
Carone, no dia 14/07/2009, com o objetivo de 
acompanhar a coleta realizada pelo Programa de 
Análise de Resíduos de Agrotóxicos em 
Alimentos - PARA. Contou com a presença dos 
Deputados Janete de Sá (Presidente da CPI dos 
Agrotóxicos) e Dary Pagung (Membro efetivo da 
CPI dos Agrotóxicos), da Senhora Maria Ruth 
Leal Souza Pimentel (Responsável de 
Amostragem do Núcleo Especial de Vigilância 
Sanitária Espírito Santo), do Senhor Jorge Luiz da 
Silva (Coletor do Núcleo Especial de Vigilância 
Sanitária Espírito Santo), do Senhor Eduardo 
Ribeiro Rangel (Coletor do Núcleo Especial de 
Vigilância Sanitária Espírito Santo), da Senhora 
Sandra S. Mendonça (Coletora do Núcleo 
Especial de Vigilância Sanitária Espírito Santo) e 
da Secretaria desta Comissão Parlamentar de 
Inquérito, composta pelas servidoras Maria 
Angelina Freire Antunes e Maria Cecília 
Ribeiro. 
 
Na ocasião o objetivo da diligência foi verificar o 
processo pelo qual passam os produtos até 

chegarem aos laboratórios para análise. Vale 
lembrar que o PARA é um programa coordenado 
pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, para análise dos índices de resíduos de 
agrotóxicos nos alimentos mais consumidos pela 
população.  
 
 
Os produtos que são escolhidos semanalmente nos 
supermercados da Grande Vitória são os mesmos 
escolhidos para todo o Brasil. Eles são eleitos a 
partir de uma avaliação feita pela própria 
ANVISA, de acordo com a safra e os níveis de 
comercialização. 
 
Depois de recolhidos, os produtos passam pela 
pesagem e embalagem com as respectivas 
anotações, como a data, o peso, a origem e o 
destino. São encaminhados para os laboratórios 
pelos correios via “sedex 10”. Cada supermercado 
visitado entrega as notas fiscais referentes aos 
produtos colhidos para análise. Por meio delas é 
possível rastrear e localizar o produtor. 
 
A escolha dos supermercados a serem feitas as 
coletas ocorre de forma específica de acordo com a 
variedade de produtos. São seis grandes 
supermercados da Grande Vitória. Caso algum 
produto que precisa ser analisado não seja 
encontrado em nenhum supermercado da rede 
indicada, há outros seis supermercados alternativos 
relacionados. 
 
Com o resultado em mãos, os técnicos do 
programa elaboram um ofício que é encaminhado à 
Secretaria de Estado da Agricultura e seu órgão 
vinculado, o Instituto de Defesa Agropecuária e 
Florestal do Espírito Santo (IDAF) que tem a 
responsabilidade de orientar o produtor. 
 
Já em 25/08/2009 foram ouvidos o Representante 
da Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado do Espírito Santo, Dr. Fabrício Gobbo 
Ferreira e o Senhor Adilson Araújo, Presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Santa Maria de Jetibá.  
 
 
O Engenheiro Agrônomo Fabrício Gobbo 
Ferreira, atribuiu a contaminação dos pequenos 
agricultores rurais à falta de informação, tendo em 
vista que não existe treinamento adequado para a 
correta aplicação do produto. Segundo ele, a 
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do 
Espírito Santo, tem trabalhado para mudar esta 
realidade, fornecendo cursos de formação de mão-
de-obra em parceria com instituições e sindicatos 
rurais.  
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Informou também que no ano passado foram 
realizados 69 (sessenta e nove) treinamentos para 
pequenos produtores e que já forma formadas 600 
(seiscentas) turmas beneficiando 11.164 (onze mil, 
cento e sessenta e quatro) trabalhadores desde o 
ano de 2000. 
 
Alega ainda que “... no caso do tomate, um grama 
de semente é mais caro do que um grama de ouro. 
Você usa a semente, o adubo, o insumo, a energia 
elétrica para irrigação, e quando você vai ver o 
preço do tomate não paga tudo isso. Então, todo 
esse nível de depressão que foi muito bem 
esclarecido, é porque o produtor rural honra com 
os seus compromissos e com os seus pagamentos. 
Às vezes, fica desesperado ao ver o seu produto 
sair a preços irrisórios de dentro de uma lavoura e 
com um mundo de contas para pagar.” 
 
Disse também que tem conhecimento de casos de 
intoxicação que ocorre no meio rural, porém não 
detém estatística, pois as mesmas são feitas pela 
Secretaria de Saúde ou por órgãos de fiscalização, 
como por exemplo, o IDAF. 
 
Comentou ainda que o grande e o médio 
proprietário rural podem participar do programado 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 
SENAR, uma vez que todos são produtores rurais e 
estão produzindo um produto nobre que é o 
alimento. 
 
No que diz respeito às bulas dos agrotóxicos, estas 
realmente são impressas em letras pequenas e o 
nível cultural dos trabalhadores rurais ainda é 
baixo de modo a tornar a interpretação destes 
textos ainda mais complicada por conta da 
utilização de termos técnicos. 
 
Destacou que nos supermercados existem vários 
produtos à base de piretróides que são vendidos 
sem qualquer receituário como os inseticidas 
utilizados para matar insetos em residências 
Baygon, Radiatox, dentre outros. 
 
Frisou também que as embalagens de piretróides 
comercializadas na cidade vão para os lixões 
contaminando os mananciais e até poços 
artesianos. Os agroquímicos se bem utilizados 
servem como uma ferramenta, se mal utilizados 
transformam-se em veneno.  
 
Quanto ao depoimento do Sr. Adilson Araújo, o 
sindicalista informou que o Governo está dando 
crédito ao agricultor de modo a incentivar o 
mesmo a produzir mais, porém, em alguns casos, a 
produção não é suficiente para quitar os 

empréstimos bancários, levando muitos 
agricultores a venderem suas terras.  
 
Afirma que atualmente não se vê mais jovens de 14 
(catorze) anos ou mais com a expectativa de 
permanecer no campo e cultivar a terra, como 
fizeram seus pais. Estão desestimulados e preferem 
fazer um curso e conseguir um emprego garantindo 
um salário no final do mês. Esta opção deve 
aumentar o êxodo rural, diminuindo a mão-de-obra 
e consequentemente a produção agrícola. 
Após analisados os documentos e os depoimentos 
dos convocados pela Comissão Parlamentar de 
Inquérito esta Relatoria conclui que: 
 
CONCLUSÃO 
 
A Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela 
Resolução nº 2.564 de 17 de junho de 2008, 
conhecida como CPI do Agrotóxico, foi instituída 
com o objetivo específico apurar possíveis 
irregularidades com danos à vida humana e ao meio 
ambiente em face do uso de produtos agrotóxicos 
comercializados por empresas privadas instaladas no 
Estado do Espírito Santo. Esta foi instalada em 
decorrência de fatos divulgados nos jornais de maior 
circulação neste Estado. 
 
No exercício da função de investigar denúncias 
referentes à venda de alimentos agrícolas com índice 
de agrotóxico além do permitido, de modo a gerar 
danos graves a saúde da população, com respaldo 
jurídico no art. 60, § 3º da Lei Maior Estadual, in 
verbis:  
 

Art. 60. A Assembleia Legislativa terá 
comissões permanentes e temporárias, 
constituídas na forma e com as atribuições 
previstas no regimento interno ou no ato de 
que resultar sua criação. 
 
§ 3° As comissões parlamentares de 
inquérito, que terão poderes de 
investigação próprios das autoridades 
judiciais, além de outros previstos no 
regimento interno da Assembleia 
Legislativa, serão criadas mediante 
requerimento de um terço dos seus 
membros para apuração de fato 
determinado e por prazo certo, sendo suas 
conclusões, se for o caso, encaminhadas ao 
Ministério Público, para que promova a 
responsabilidade civil ou criminal dos 
infratores, no prazo de noventa dias. 

 
Como se pode ver, a CPI constitui-se em uma das 
formas de controle da administração pública 
efetivada pelo Poder Legislativo e tem previsão 
constitucional. 
 



32 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 27 de novembro de 2009 

Os aspectos relacionados ao controle dos 
agrotóxicos são diversos e envolvem questões 
sociais, políticas, econômicas e técnicas. A 
legislação sobre este tema estabeleceu mecanismos 
para favorecer o registro de produtos que gerem 
menores riscos à saúde e ao meio ambiente.  
 
Com a promulgação da “Lei dos Agrotóxicos” 
foram indicadas as classificações toxicológicas dos 

produtos com o objetivo de fomentar a venda 
daqueles menos nocivos. 
 
 
Nesse contexto, segue a lista das principais lesões 
apresentadas pelos expostos à ação direta ou 
indireta dos agrotóxicos utilizados na agricultura 
irrigada segundo o médico Dr. Flávio Zambrone, 
do Centro de Intoxicação da Unicamp. 
 

AÇÕES OU LESÕES CAUSADAS PELOS AGROTÓXICOS 
AO HOMEM 

TIPO DE AGROTÓXICO UTILIZADO 

Lesões hepáticas Inseticidas organoclorados 
Lesões renais Inseticidas organoclorados 

Fungicidas fenil-mercúricos 
Fungicidas metoxil-etil-mercúricos 

Neurite periférica Inseticidas organofosforados 
Herbicidas clorofenóxis (2,4-D e 2,4,5-T) 

Ação neurotóxica retardada Inseticidas organofosforados 
Desfolhantes (DEF e merfós ou Folex) 

Atrofia testicular Fungicidas tridemorfo (Calixim) 
Esterilidade masculina por oligospermia Nematicida diclorobromopropano 
Cistite hemorrágica Acaricida clordimeforme 
Hiperglicemia ou diabetes transitória Herbicidas clorofenóxis 
Hipertemia Herbicidas dinitrofenóis e pentaclorofenol 
Pneumonite e fibrose pulmonar Herbicida paraquat (Gramoxone) 
Diminuição das defesas orgânicas pela diminuição dos linfócitos 
imunologicamente competentes (produtores de anticorpos) 

Fungicidas trifenil-estânicos 

Reações de hipersensibilidade (urticárias, alergia, asma) Inseticidas piretróides 
Teratogênese Fungicidas mercuriais 

Dioxina presente no herbicida 2,4,5-T 
Mutagênese Herbicida dinitro-orto-cresol 

Herbicida trifluralina 
Inseticida organoclorado 
Inseticida organofosforado 

Carcinogênese Diversos inseticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas e 
reguladores de crescimento 

Fonte: http://74.125.93.132/search?q=cache:Ug-86RGZVEcJ:www.segurancaetrabalho.com.br/download/agrotoxicos-
responsabilidade.doc+agrotoxicos+responsabilidade+de+todos&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br 

 
Nota-se que na agricultura desenvolvida nos 
Estados brasileiros e no Espírito Santo são 
utilizados agrotóxicos incorretamente. O homem 
do campo, muitas vezes, não é capaz de entender 
os avisos contidos nos rótulos dos produtos e 
deixam de usar o receituário indicado pelo 
agrônomo, como orientação técnica, acarretando, 
dessa forma, intoxicações agudas. 
 
Com relação ao impacto ambiental, a utilização 
destes produtos tem maior efeito sobre o meio 
ambiente quando interfere na expectativa de vida, 
na dinâmica dos ecossistemas e da biodiversidade. 
Há evidencias que parte dos agrotóxicos utilizados 
pelo homem acaba transportada pelas águas, 
contaminando o sistema hidrográfico e o solo.  
 
A conservação desses ambientes depende de 
técnicas de manejo adequadas, além da fiscalização 
eficiente, do cumprimento da legislação em vigor e 
da educação ambiental. Os animais, as florestas, os 
campos agricultáveis e as bacias hidrográficas, e 
todos os produtos oriundos destes ambientes 

necessitam de proteção, pois virão a se tornar 
alimentos humanos e, caso, estejam contaminados 
com agrotóxicos, trarão reflexos irreversíveis ao 
bem estar e a qualidade de vida dos consumidores. 
 
Nesse diapasão, a Constituição Federal em seu art. 
24, inciso VI, atribui competência à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar de forma 
concorrente sobre floresta, caça, pesca, fauna, 
conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção ao meio ambiente e 
controle da poluição. 
 
 
Além da proteção ao meio ambiente e à saúde da 
população, não é possível deixar a míngua os 
agricultores que aplicam este produto. Estes 
cidadãos devem utilizar os equipamentos de 
proteção individual, pois ao manejar os aparelhos 
de aplicação dos agrotóxicos os riscos de agravo à 
saúde tornam-se ainda maiores, cabendo aos 
órgãos fiscalizadores realizarem as respectivas 
inspeções. 
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Cabe aos órgãos estaduais e federais, tais como 
IDAF, IBAMA, Vigilância Sanitária, CREA, 
Secretaria de Agricultura e de Saúde, dentre outros, 
cada qual com sua parcela, criar barreiras para 
amenizar os danos que venham a ocorrer com 
utilização inadequada dos agrotóxicos e aplicar as 
penalidades legais àqueles que infringirem as 
normas referentes ao manuseio do produto. 
 
A LEGISLAÇÃO QUE TRATA DA QUESTÃO 
DOS AGROTÓXICOS É A SEGUINTE: 
 
- Lei Federal nº 7.802 de 11 de julho de 1989 que 
dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, 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 agrotóxicos, seus componentes e 
afins, e dá outras providências; 
 
- Decreto nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002 que 
regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 
1989, que trata da destinação final das sobras e de 
embalagens nos artigos 53 a 60, indicando 
inclusive quem é o responsável por recolher e 
armazenar as embalagens vazias e respectivas 
tampas, in verbis: 
 

Art. 53. Os usuários de agrotóxicos e afins 
deverão efetuar a devolução das 
embalagens vazias, e respectivas tampas, 
aos estabelecimentos comerciais em que 
foram adquiridos, observadas as instruções 
constantes dos rótulos e das bulas, no prazo 
de até um ano, contado da data de sua 
compra. 
 
§  4º No caso de embalagens contendo 
produtos impróprios para utilização ou em 
desuso, o usuário observará as orientações 
contidas nas respectivas bulas, cabendo às 
empresas titulares do registro, produtoras e 
comercializadoras, promover o 
recolhimento e a destinação admitidos pelo 
órgão ambiental competente. 
 
§  6º Os usuários de componentes deverão 
efetuar a devolução das embalagens vazias 
aos estabelecimentos onde foram 
adquiridos e, quando se tratar de produto 
adquirido diretamente do exterior, 
incumbir-se de sua destinação adequada. 
 
Art. 54. Os estabelecimentos comerciais 
deverão dispor de instalações adequadas 
para recebimento e armazenamento das 

embalagens vazias devolvidas pelos 
usuários, até que sejam recolhidas pelas 
respectivas empresas titulares do registro, 
produtoras e comercializadoras, 
responsáveis pela destinação final dessas 
embalagens. 
 
§  1º Se não tiverem condições de receber 
ou armazenar embalagens vazias no mesmo 
local onde são realizadas as vendas dos 
produtos, os estabelecimentos comerciais 
deverão credenciar posto de recebimento 
ou centro de recolhimento, previamente 
licenciados, cujas condições de 
funcionamento e acesso não venham a 
dificultar a devolução pelos usuários. 
 
§   2º Deverá constar na nota fiscal de 
venda dos produtos o endereço para 
devolução da embalagem vazia, devendo os 
usuários ser formalmente comunicados de 
eventual alteração no endereço. 
 
Art. 59. Os agrotóxicos, seus componentes 
e afins, e suas embalagens, apreendidos por 
ação fiscalizadora terão seu destino final 
estabelecido após a conclusão do processo 
administrativo, a critério da autoridade 
competente, cabendo à empresa titular de 
registro, produtora e comercializadora a 
adoção das providências devidas e, ao 
infrator, arcar com os custos decorrentes. 
 
Parágrafo único.Nos casos em que não 
houver possibilidade de identificação ou 
responsabilização da empresa titular de 
registro, produtora ou comercializadora, o 
infrator assumirá a responsabilidade e os 
custos referentes a quaisquer 
procedimentos definidos pela autoridade 
fiscalizadora.  
 
Art. 60. As empresas produtoras e as 
comercializadoras de agrotóxicos, seus 
componentes e afins deverão estruturar-se 
adequadamente para as operações de 
recebimento, recolhimento e destinação de 
embalagens vazias e produtos de que trata 
este Decreto até 31 de maio de 2002. 

 
- Lei Estadual nº 5.760 de 01 de dezembro de 
1998 que disciplina o uso, a produção, o consumo, 
o comércio, o armazenamento e o transporte 
interno dos agrotóxicos, seus componentes e afins 
no Estado do Espírito Santo, a saber: 
 

Art. 10 A Secretaria de Estado da 
Agricultura, da Saúde e de Assuntos do 
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Meio Ambiente, em ação conjunta ou 
separadamente, deverão promover a 
fiscalização em nível estadual, do 
cumprimento desta Lei e normas dela 
derivadas. 
 
§ 1º Compete ao Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo 
– IDAF, além do previsto neste artigo, o 
monitoramento dos níveis de resíduos de 
agrotóxicos nos produtos de origem 
vegetal, e a fiscalização da produção de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, no 
Estado do Espírito Santo. 
 
§ 2º Compete à SESA – Secretaria de 
Estado da Saúde, além do previsto neste 
artigo, a amostragem dos níveis de resíduos 
nos alimentos, as fiscalizações das 
condições de segurança, higiene de 
trabalho e saúde das pessoas que de 
qualquer forma manipulem agrotóxicos, 
seus componentes e afins, no Estado do 
Espírito Santo. 
 
§ 3º Compete à SEAMA – Secretaria de 
Estado para Assuntos de Meio Ambiente, 
além do previsto neste artigo, realizar 
amostragem do ar, água e solo, para 
determinação analítica de resíduos de 
contaminantes de agrotóxicos, seus 
componentes e afins. (grifo nosso) 

 
O Núcleo de Vigilância Sanitária, que é regulada 
pela Lei Federal 8.080/90, tem por finalidade 
coordenar, elaborar, implementar, assessorar, 
monitorar e avaliar o sistema de vigilância sanitária 
de alimentos. Este Núcleo tem por finalidade a 
execução, em nível regional, de políticas estaduais 
de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, 
vigilância ambiental e de ações relativas à saúde do 
trabalhador, de modo a cumprir a legislação 
pertinente sobre o assunto e as normas do SUS/ES. 
 
Assim, o art. 47, parágrafo único da Lei 
Complementar 317/2005, estatui:  
 

Art. 47 (...)  
 

Parágrafo único. As atividades 
relativas à atenção a intoxicados integram o 
Núcleo de Vigilância Sanitária e tem por 
finalidade assessorar, prestar atendimento 
direto, proceder a avaliação técnica, no que 
se refere à atenção ao intoxicado, bem 
assim emitir pareceres para efeito de 
cadastro de agrotóxicos, buscar e divulgar 
informações epidemiológicas, desenvolver 

ações de prevenção sendo referência 
técnica-clínica para as notificações 
regulamentares quanto aos acidentes por 
animais peçonhentos e agrotóxicos, auxiliar 
na formação de profissionais com 
capacidade em diagnosticar e habilidade 
em tratar adequadamente os intoxicados. 
 

Esse aparato legal que trata sobre o agrotóxico existe 
por conta da necessidade de se utilizar esse tipo de 
produto na produção agrícola. Vale lembrar que, 
conforme depoimento do Sr. Levi Montebelo, Vice-
Presidente da Confederação dos Engenheiros 
Agrônomos da Região Sudeste, há uma dissonância 
entre o crescimento populacional e o aumento da 
produção de alimentos que deve ser resolvida sem a 
destruição dos ecossistemas remanescentes. Ou seja, 
o planeta precisa produzir mais comida em um 
mesmo espaço de cultivo. 
 
Frisou também que a tecnologia agronômica e os 
chamados defensivos agrícolas são necessários em 
todas as lavouras e isto está diretamente relacionado 
ao excesso de seres humanos em todo planeta que 
precisam se alimentar. A primeira medida a ser 
tomada é o maior controle e aplicação da legislação 
em vigor sobre o assunto. 
 
Para tornar possível o controle de modo adequado e 
de maneira especializada é imprescindível a presença 
de um engenheiro agrônomo em cada lavoura, 
propondo a criação de cooperativas, assim como as 
que existem na área médica com os planos de saúde, 
para solucionar a falta do profissional engenheiro 
agrônomo no campo de produção agropecuário. 
 
Nesse diapasão o Estado do Espírito Santo através do 
IDAF já conta com o programa de ensino de 
aplicação e manuseio dos defensivos agrícolas 
aplicado em parceria com o SENAR – Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural, de modo a 
minimizar a ausência do profissional de engenharia 
agronômica. 
 
Entendemos que diante do que foi passado nas oitivas 
desta Comissão Parlamentar de Inquérito, as 
Instituições Públicas e Privadas, Federais, Estaduais e 
Municipais não vêm dando a devida atenção no 
tocante às questões ambientais relativas ao uso 
indevido do agrotóxico. 
 
No que diz respeito à fiscalização realizada pelos 
entes públicos, um dos meios utilizados é a 
determinação por meio, também, do Decreto 
4.074/2002, que regulamenta a Lei Federal 7.802/89, 
de apresentação semestral de relatório com dados 
referentes às quantidades de agrotóxicos, seus 
componentes e afins importados, exportados, 
produzidos, formulados e comercializados de acordo 
com o modelo apresentado pelo mesmo Decreto. 



Vitória-ES, sexta-feira, 27 de novembro de 2009 Diário do Poder Legislativo - 35 

Ocorre que os entes fiscalizadores federais e 
estaduais não cobram de maneira sistemática das 
empresas que atuam no ramo a adequação ao Decreto 
4.074/2002 o que dificulta apurar com precisão o 
quantitativo de defensivos agrícolas que são 
utilizados na lavoura ou apenas são revendidos para 
outros Estados, tendo em vista que cada empresa ou 
usuário apresentam os relatórios semestrais 
utilizando-se de unidades de medida diferentes. 
 
Convém destacar que a ANVISA aconselha que os 
consumidores devam optar por produtos com origem 
identificada, pois essa medida aumenta o 
comprometimento dos produtores em relação à 

qualidade dos alimentos, assim como a população 
deve escolher alimentos da época que recebem, por 
este motivo, menor carga de agrotóxico. A lavagem e 
retirada de cascas e folhas externas de verduras, 
ajudam na redução de resíduos de agrotóxicos 
presentes na superfície de alimentos.  
 
 
A ANVISA indica periodicamente os alimentos que 
apresentaram resíduos agrotóxicos acima do 
permitido, conforme tabela apresentada, fruto de sua 
última fiscalização, na qual o pimentão restou como o 
alimento com maior índice de irregularidade: 
 

DADOS CONSOLIDADOS DO PARA 2008 
Amostras insatisfatórios Cultura Total de amostras analisadas 

Total % 
Abacaxi 95 9 9,47 
Alface 101 20 19,80 
Arroz 136 6 4,41 

Banana 97 1 1,03 
Batata 100 2 2,00 
Cebola 103 3 2,91 

Cenoura 102 31 30,39 
Feijão 137 4 2,92 

Laranja 101 15 14,85 
Maçã 102 4 3,92 

Mamão 104 18 17,31 
Manga 101 1 0,99 

Morango 86 31 36,05 
Pimentão 101 65 64,36 
Repolho 102 9 8,82 
Tomate 104 19 18,27 

Uva 101 33 32,67 
Total 1773 271 15,28 

http://www.anvisa.gov.br/divulga/noticias/2009/150409_1.htm 
 
Pelo fato dos produtos agrícolas estarem 
apresentando quantidade muito grande de resíduos de 
agrotóxicos, alguns estados da federação estão 
estimulando através de políticas públicas o cultivo de 
alimentos orgânicos.  
 
Nesse sentido o estado do “Paraná tem o maior 
número de produtores que praticam a agricultura 
orgânica do País. O levantamento da safra 2005/06 
apontou a existência de 6.520 (seis mil quinhentos e 
vinte) agricultores orgânicos, que corresponde a 
28,5% (vinte oito e meio) do total do Brasil. São 
agricultores essencialmente familiares, com uma 
área média de terra de 2,2 hectares e cultivam 
principalmente as folhosas.” 
 
“Em segundo lugar no ranking nacional, está o 
Estado do Rio Grande do Sul com 6.000 (seis mil) 
agricultores, seguido do Maranhão, com 2.100 (dois 
mil e cem) agricultores e Santa Catarina, com 2.000 
(dois mil) agricultores orgânicos. O Estado de São 
Paulo, líder na produção nacional de orgânicos, tem 
apenas 1.000 (mil) agricultores. Mas os paulistas são 

maiores em volume de produção por causa do 
rendimento da cana-de-açúcar, onde o Estado se 
destaca como maior produtor. Nos demais Estados, 
os números desses agricultores somam 5.258 (cinco 
mil duzentos e cinqüenta e oito), num total de 22.898 
(vinte e dois mil oitocentos e noventa e oito) 
agricultores.”  
(fonte: 
http://www.portaldoagronegocio.com.br/conteudo.php?id=5212) 

 
É preciso que se tornem claras as definições de 
políticas públicas voltadas para a agricultura 
brasileira. Na maioria das vezes, o subsídio agrícola, 
ao invés de se definir enquanto investimento público, 
de interesse da coletividade, é considerado como 
filantropia, doação, ou, até, como malversação de 
recursos. 
 
Sem assistência técnica, investimento em infra-
estrutura, educação, saúde e pesquisa, sem abertura 
de redes de comercialização e, principalmente, sem 
crédito no montante suficiente e em condições 
favorecidas o agricultor mal conseguirá produzir e 
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obter lucro suficiente para manter a si próprio e sua 
família no campo. 
 
Desde 1930, pelo menos, políticas de proteção à 
agricultura estão generalizando-se nos países 
classificados como desenvolvidos. Medidas como 
proteção alfandegária, garantia de preços e de 
compra, crédito abundante, subsídio explicito à 
produção e à exportação levaram os Estados Unidos, 
Canadá, Comunidade Européia e Japão à 
superprodução agropecuária e à depressão dos preços 
internacionais. 
 
As exportações agrícolas correspondem a mais de 
30% (trinta porcento) das exportações brasileiras e a 
mais de 75% (setenta e cinco porcento) do superávit 
comercial de nosso país, entretanto o setor não recebe 
a atenção merecida para assegurar aos pequenos 
produtores e a seus familiares o mínimo suficiente 
para viverem com saúde, educação e moradia 
adequada. 
 
O subsídio no nosso País representa um montante 
menor que 1% (um porcento) do PIB e desse valor 
mais de 50% são destinados a apoiar a agricultura dos 
chamados commodities (milho, trigo e arroz), 
restando uma parcela ínfima para as outras culturas. 
 
Nesse contexto, o Poder Público pode realizar 
políticas de suporte de preço, pagamentos diretos ou 
de apoio implícito no orçamento para subsidiar a 
agricultura familiar e os pequenos produtores. 
 
Vale mencionar que a parcela de subsídio do Brasil é 
a menor em comparação com países como África do 
Sul, China, Bulgária, Rússia, Romênia, Índia, sem 
mencionar a Comunidade Européia, América do 
Norte e Ásia. 
 
Assim sendo, percebe-se que as linhas de crédito 
fornecidas pelo Governo refletem o fracasso do 
sistema agrícola no que diz respeito à produção e a 
comercialização dos produtos, pois não há liquidez 
para todos os produtores restando uma grande parcela 
de endividados.  
 
ANTE O TRABALHO REALIZADO POR ESTA 
CPI, SEGUEM AS SEGUINTES SUGESTÕES: 
 
- O Poder Executivo deverá garantir a presença de 
engenheiro agrônomo nas lavouras para que ocorra a 
efetiva rastreabilidade, sustentabilidade e certificação 
dos produtos, com o fim de garantir a segurança do 
produtor rural bem como do consumidor e meio 
ambiente.  
 
A utilização do instituto do Cooperativismo é o 
melhor meio para garantir a presença de um 
profissional da área de ciências agrárias em suas 
propriedades. 

- Propor Projeto de Indicação ao Poder Executivo 
Estadual para que seja instalado na CEASA e nos 
outros pontos de distribuição de alimentos agrícolas, 
laboratórios para análise de índice de toxidade dos 
produtos oriundos das lavouras do Estado e 
comercializados no Espírito Santo, equivalentes aos 
modelos existentes nos Estados de Minas Gerais, 
Pernambuco e Paraná, conforme depoimento do Sr. 
Marcos Alex da Silva, Coordenador da Vigilância 
Sanitária Estadual, que discorreu sobre o Programa 
de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em 
Alimentos – PARA, buscando adotar a tecnologia 
desenvolvida em laboratórios na Europa que 
possibilitam a conclusão da análise do produto em 
apenas seis horas. A coleta e a análise dos produtos 
deverão ser feita semanalmente. 
 
Tal realização irá contribuir para a efetiva 
fiscalização dos produtos consumidos pela população 
capixaba em tempo razoável, visto que a demora na 
realização das análises faz com que os produtos 
continuem a ser comercializados, colocando em risco 
a saúde de todos.  
 
- Estimular as Instituições de Ensino do Estado do 
Espírito Santo para que capacitem seus servidores na 
transmissão de conhecimento em educação ambiental 
voltada para as consequências da exposição aos 
defensivos agrícolas. 
 
- Incentivar o Poder Executivo Estadual a realizar 
parcerias com indústrias produtoras, sociedade civil e 
produtores rurais objetivando distribuir as 
responsabilidades entre todos, inclusive com 
orientação sobre as medidas coletivas possíveis de 
serem tomadas para a proteção da saúde do cidadão e 
do meio ambiente. 
 
- Cobrar do IDAF e do CREA-ES a fiscalização das 
receitas para que as mesmas somente sejam emitidas 
por engenheiro agrônomo, florestal ou outro 
profissional legalmente habilitado, tendo em vista 
que somente estes profissionais poderão dirimir 
qualquer dúvida com relação à aquisição de insumos 
agrícolas. 
 
- Propor ao CREA-ES que ofereça maior orientação 
aos engenheiro agrônomos que atuam na emissão do 
receituário agronômico. 
 
 
- O Poder Executivo Estadual deve organizar e 
fomentar ações e campanhas educativas no âmbito 
estadual voltadas para os trabalhadores rurais, 
devendo fortalecer as parcerias já existentes e firmar  
novas parcerias com instituições privadas, com por 
exemplo o SENAR, para realização de cursos, 
visando orientação quanto ao manejo e a aplicação 
dos agrotóxicos. 
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- Fortalecer os programas de governo já existentes 
principalmente o da produção orgânica no âmbito do 
Estado do Espírito Santo de modo a ampliar o 
número de culturas e propriedades produtivas 
envolvidas. 
 
- Propor ao Poder Executivo Estadual que pratique o 
incentivo e apoio ao Programa Pró-Orgânico do 
Ministério da Agricultura, criado pela Lei Federal 
10.831/2003, que a partir da otimização do uso dos 
recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o 
respeito à integridade cultural das comunidades 
rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade 
econômica e ecológica, a maximização dos 
benefícios sociais, a minimização da dependência de 
energia não-renovável, a eliminação do uso de 
organismos geneticamente modificados e radiações 
ionizantes, bem como da utilização de defensivos 
agrícolas. 
 
- Estimular o Poder Executivo a integrar 
regionalmente e fomentar as ações de fiscalização da 
Vigilância Sanitária e da Secretaria de Estado da 
Agricultura. 
 
- Os órgãos estaduais competentes precisam fomentar 
a criação de mais postos de recebimento e 
armazenamento de embalagens, tampas usadas e 
demais recipientes, componentes e afins, bem como 
os em desusos, objetivando facilitar os usuários a 
devolvê-las e consequentemente proteger a saúde e o 
meio ambiente. 
 
- O Poder Executivo Estadual em consonância com o 
art. 24 da Constituição Federal deverá elaborar 
programa de subsídio para a agricultura no âmbito do 
Estado do Espírito Santo de modo a garantir aos 
produtores rurais condições razoáveis de 
competitividade, plantio, produção e escoamento dos 
produtos agrícolas. 
 
- A Comissão Parlamentar de Inquérito deve propor 
Projeto de Indicação ao Poder Executivo Estadual 
instituindo no âmbito do Sistema Estadual de Ensino 
a merenda escolar orgânica, conforme Projeto de Lei 
nº 462/2008, em tramitação na Assembleia 
Legislativa do Paraná, de autoria dos Deputados 
Luciana Rafagnin, Elton Welter, Luiz Cheida (em 
anexo). 
 
- A Comissão Parlamentar de Inquérito deve 
apresentar Projeto de Lei dispondo sobre a 
obrigatoriedade da rotulagem das caixas de produtos 
agrícolas nos locais de produção, possibilitando a 
rastreabilidade dos mesmos.   
 
- Propor Projeto de Indicação ao Poder Executivo 
Estadual de premiação dos produtores que 
devolverem os vasilhames de agrotóxicos, 
estabelecendo descontos nos valores nas novas 
compras de defensivos agrícolas. 

- Os órgãos públicos estaduais competentes devem 
consolidar os ditames do Decreto 4.074/2002, que 
regulamenta a Lei Federal 7.802/89 de modo a 
aperfeiçoar a fiscalização e efetivamente punir 
aqueles que não cumprem as determinações das 
legislações específicas em vigor. 
 
Vale mencionar principalmente que as empresas 
importadoras, exportadoras, produtoras e 
formuladoras de agrotóxicos, seus componentes e 
afins precisam respeitar e apresentar os relatórios 
semestrais em conformidade com o modelo descrito 
no Anexo VII do Decreto acima mencionado (em 
anexo). 
 
Tal medida precisa ser fiscalizada e cobrada pelos 
entes fiscalizadores federais e estaduais para garantir 
a real transparência de informação e apresentar dados 
em uma única unidade de medida proporcionando aos 
referidos entes e aos demais que apresentam 
pesquisas, a possibilidade de avaliação da verdadeira 
quantidade comercializada, distribuída e utilizada na 
lavoura em todo o Estado do Espírito Santo. 
 
- O Poder Executivo Estadual precisa fiscalizar a 
aplicação do Decreto 4.074/2002 pelos servidores 
públicos sujeitos aos Estatutos e Disposições 
Complementares, tendo em vista a necessidade da 
exigência do modelo de relatório semestral, de 
acordo com o texto do art. 41 do referido Decreto, in 
verbis: 
 

Art. 41. As empresas importadoras, 
exportadoras, produtoras e formuladoras de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, 
fornecerão aos órgãos federais e estaduais 
competentes, até 31 de janeiro e 31 de julho 
de cada ano, dados referentes às quantidades 
de agrotóxicos, seus componentes e afins 
importados, exportados, produzidos, 
formulados e comercializados de acordo 
com o modelo de relatório semestral do 
Anexo VII. (grifo nosso) 

 
Conforme a Lei Federal 8.112/90, no seu Capítulo 
IV, arts. 121 a 126 e a Lei Complementar Estadual 
46/94, Capítulo IV, arts. 225 a 230, se os servidores 
públicos causarem prejuízo à administração por ação 
ou omissão, negligência, imperícia ou imprudência, 
ficarão sujeitos à responsabilidade civil, criminal e 
administrativa que deve, neste caso, ser apurada com 
rigor. 
 
Conclui-se, assim, que ainda há muito por fazer para 
alcançar a transparência exigida pela sociedade com 
relação ao uso de defensivos agrícolas, pois o assunto 
extrapola as atribuições das organizações públicas ou 
privadas. Não há hoje como prescindir do uso dos 
agrotóxicos, já que solução radical de exclusão total 
desses produtos é impossível, uma vez que os 
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mesmos são imprescindíveis tecnicamente para a 
produção em grande escala de alimentos.  
 
Vale lembrar que existem hoje no mercado vários 
produtos agrícolas vendidos sem a aplicação de 
agrotóxicos, porém ainda está longe de se conseguir 
uma produção orgânica suficientemente adequada 
para atender o anseio alimentar da população e por 
esse motivo deve existir uma política de incentivo 
voltada para o fomento desse método de produção 
agrícola. 
 
Assim, entendemos que a utilização desses produtos 
na lavoura nem sempre traz danos a saúde do 
cidadão, isso ocorre geralmente quando a aplicação é 
inadequada, cabendo, então, aos órgãos públicos 
responsáveis continuar na labuta pela fiscalização 
realmente efetiva, o que irá garantir uma melhor 
qualidade de vida para a população e sustentabilidade 
do ecossistema. 
 
Deste modo, conclamamos a participação efetiva da 
sociedade para que continue a fiscalizar e zelar pelas 
ações dos órgãos públicos, pois somente assim 
poderemos encontrar o equilíbrio entre a produção e 
o consumo, sem que haja prejuízo para a sociedade, 
no caso de nosso estado foram demonstrados os 
esforços que existem por parte do Poder Público 
Estadual, visando minimizar os possíveis danos que 
podem ser causados pelo uso inadequado destes 
produtos, com riscos a saúde humana, principalmente 
a quem aplica os produtos, portanto a manutenção e a 
ampliação destes esforços tornam-se relevantes. 
 
Ante o exposto, concluímos que a Comissão 
Parlamentar de Inquérito, CPI do Agrotóxico, criada 
pela Resolução nº 2.564/2008, exercitou plenamente 
seu direito constitucional, porquanto regularmente 
constituída pelo Poder Legislativo Estadual, 
desenvolvendo suas atividades investigatórias com a 
seriedade que os assuntos investigados mereciam e 
que, em tese, enquadraram-se nas normas tipificadas 
na legislação vigorante sobre o agrotóxico. 
 

- Propor Projeto de Indicação ao Poder 
Executivo Estadual para que a Secretaria de Estado 
da Saúde realize estudos e levantamentos estatísticos 
sobre a ocorrência de abortamentos, infertilidade, 
natimortos portando teratogenicidade e possíveis 
intoxicações por produtos agrotóxicos nas regiões 
eminentemente agrícolas do Estado, promovendo a 
ampla divulgação de seus resultados aos órgãos 
oficiais fiscalizadores, educadores, a comunidade 
envolvida e a sociedade. 
 
 

- Requerer à Mesa Diretora desta Casa de 
Leis que encaminhe cópia de todos os volumes dos 
autos ao Ministério Público Estadual, à Delegacia de 
Proteção ao Meio Ambiente e Patrimônio Cultural e 

ao Poder Executivo Estadual, por meio da Secretaria 
de Estado da Agricultura.  
 

- Requerer à Mesa Diretora desta Casa de 
Leis que encaminhe cópia do Relatório Final à 
Secretaria de Estado da Saúde, à Secretaria de Estado 
do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social, 
às secretarias municipais de agricultura, ao 
INCAPER, ao Programa PARA no Estado do 
Espírito Santo, à ANVISA, à Reitoria e ao Centro 
Tecnológico da UFES, ao Centro de Ciências 
Agrárias da UFES localizado em Alegre, à 
Associação Capixaba de Supermercados – ACAPS, 
ao CREA-ES, ao Sistema Nacional de Aprendizagem 
Rural do Espírito Santo – SENAR/ES, as sindicatos 
de produtores e trabalhadores rurais do Estado, à 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do ES – 
FETAES, à Federação da Agricultura e Pecuário do 
Estado do Espírito Santo – FAES, e aos demais 
órgãos e entidades que a Mesa Diretora julgar 
necessário. 
 
QUANTO A VENDA EXORBITANTE DE 
AGROTÓXICOS NO ESPÍRITO SANTO 
 
Concluímos que a pesquisa realizada pelo IBGE e 
que deu início a esta Comissão Parlamentar de 
Inquérito foi fruto de uma análise de dados 
repassados às autoridades públicas nos relatórios 
semestrais. Os referidos relatórios foram 
apresentados em unidades de medidas diferentes 
tornando impossível mensurá-los. 
 
A divulgação pelo Poder Público das análises e 
informações sobre o uso do agrotóxico, como as 
realizadas e pesquisadas no presente trabalho, são 
necessárias e deveriam ser adotadas com maior 
frequência por entidade de pesquisa e pelos próprios 
órgãos de controle municipal, estadual e federal. Essa 
prática permitiria enfrentar a pressão econômica dos 
fabricantes de defensivos agrícolas, oferecendo 
subsídios para o aprimoramento da legislação e para 
o desenvolvimento de uma política de registro e de 
controle destas substâncias que viesse atender aos 
anseios da população que almeja um meio ambiente 
saudável e uma melhor qualidade de vida. 
 
Diante do exposto, aguardo manifestação dos nobres 
colegas sobre o relatório ora apresentado e sua 
consequente aprovação. 
 

PARECER Nº     /2009 
 
A Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela 
Resolução nº 2.564/2008, com o objetivo de apurar 
possíveis irregularidades com danos à vida humana e 
ao meio ambiente em face do uso de produtos 
agrotóxicos comercializados por empresas privadas 
instaladas no Estado do Espírito Santo, delibera por 
unanimidade acompanhar o Relator e aprovar na 
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integra o Relatório Final bem como oficiar o 
Governador do Estado a Mesa Diretora da ALES e o 
Ministério Público para as providências cabíveis, 
com a documentação pertinente em anexo. 
 

Sala das comissões, em       de outubro de 
2009. 

JANETE DE SÁ - Presidente 
ATAYDE ARMANI - Relator 

DARY PAGUNG 
 

 
ANEXOS 

 
DECRETO Nº 4.074, DE 4 DE JANEIRO DE 2002 

 
ANEXO VII 

 
Relatório de Produção, Importação, Comercialização e Exportação 

 
1. Período da informação 
 

1.1 ano: ________ ( ) 1.2 - 1o semestre  ( ) 1.3 - 2o semestre 
 
2. Produto Técnico / Produto Formulado 
 

2.1 marca comercial  2.2 no do registro 
2.3 ingrediente ativo/agente biológico de controle 2.4 concentração 

2.5 classificação toxicológica 2.6 classificação ambiental 

 
3. Classe de uso 
 

( ) 3.1 acaricida ( ) 3.2 adjuvante ( ) 3.3 bactericida ( ) 3.4 espalhante adesivo 
( ) 3.5 feromônio ( ) 3.6 fungicida ( ) 3.7 herbicida ( ) 3.8 inseticida ( ) 3.9 nematicida 
( ) 3.10 regulador de crescimento ( ) 3.11 outra(s): ________________________________ 

 
Ingredientes que abrangem diversas classes de uso, assinalar com X a principal e citar no item "outra(s)" as demais. 
 
 
4. Origem, estoque e destino do produto técnico/produto formulado 

Quantidade (1.000 t) Origem 
Ingrediente Ativo Prod. Formulado 

4.1 Produção nacional     
4.2 Importação     

Destino   
4.3 Exportação     
4.4 Vendas a clientes     
4.5 Vendas a indústrias     

Estoque na fábrica   
4.6 Estoque inicial do semestre     
4.7 Estoque final do semestre      

 
5. Exportação de Produto Técnico / Produto Formulado (item 4.3) – Destino 
 

Quantidade (1.000 t) País 
Ingrediente Ativo Prod. Formulado 

5.1      
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5.2     
5.3     
5.4     
5.5     
5.6     
5.7     
5.8     
5.9     
5.10     
5.11     
5.12     
Total: (valor igual ao do item 4.3)     

 
 
6. Distribuição estadual do item "vendas a clientes" 
 

U. F. 
Quantidade 

1.000 toneladas de I. 
A.) 

U. F. Quantidade 
1.000 toneladas de I. A.) 

6.1 Acre   6.15 Paraná   
6.2 Alagoas   6.16 Pará   
6.3 Amapá   6.17 Pernambuco   
6.4 Amazonas   6.18 Piauí   
6.5 Bahia   6.19 Rio de Janeiro   
6.6 Ceará   6.20 Rio Grande do 

Norte 
  

6.7 Distrito Federal   6.21 Rio Grande do 
Sul 

  

6.8 Espírito Santo   6.22 Rondônia   
6.9 Goiás   6.23 Roraima   
6.10 Maranhão   6.24 Santa Catarina   
6.11 Mato Grosso   6.25 São Paulo   
6.12 Mato Grosso do Sul   6.26 Sergipe   
6.13 Minas Gerais   6.27 Tocantins   
6.14 Paraíba   6.28 Total   

 
____________________ , ___ de ________________ de 2____. 

________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Responsável(eis) 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

PARANÁ 
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 462/2008 
 

DECRETA: 
 
 Art. 1º Institui no âmbito do sistema estadual 
de ensino fundamental e médio a merenda escolar 
orgânica. 

 Parágrafo único. Entende-se por merenda 
escolar orgânica a merenda escolar certificada, 
conforme legislação federal pertinente. Assim, entre 
outras especificações da legislação, os alimentos 
fornecidos na merenda escolar não poderão conter 
agrotóxicos em toda a cadeia produtiva de todos os 
seus itens e componentes. 
 
 Art. 2º A implantação desta lei será feita de 
modo gradativo, de acordo com as condições e 
cronogramas elaborados pela Secretaria de Estado da 
Educação - SEED, até que 100% (cem por cento) do 
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sistema de ensino público do estado do Paraná 
garantam a seus alunos o direito à merenda escolar 
orgânica. 
 
 Art. 3º O Poder Executivo preverá na 
legislação orçamentária as condições e as escalas de 
aplicação da presente lei. 
 
 Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta 
lei em até 180 (cento e oitenta) dias a contar da data 
de sua publicação. 
 
 Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 Sala das Sessões, em 29/10/08. 

 
(aa) LUIZ EDUARDO CHEIDA 

ELTON WELTER 
LUCIANA RAFAGNIN 

 
JUSTIFICATIVA: 
 
Na infância e na adolescência o corpo humano se 
forma. Todos os nossos órgãos, como os rins, 
fígados, pulmões, tiram de nossa alimentação e de 
nossos hábitos de vida os nutrientes e as condições 
para toda a vida. Quanto melhor as condições neste 
período de vida, melhor será nossa saúde na vida 
adulta e principalmente na velhice. 
Inúmeros estudos clínicos e científicos demonstram 
que uma nutrição de baixa qualidade ou que contenha 
inúmeras substâncias tóxicas, repletas de aditivos 
químicos e hormônios sintéticos propiciam ou 
estimulam o aparecimento de doenças degenerativas. 
O consumo de carnes com hormônios e antibióticos 
em excesso já é considerado um fator de risco para o 
aparecimento de neoplasias (cânceres). 
Atualmente, apesar dos esforços meritórios das 
Secretarias de Estado da Educação e do Meio 
Ambiente, a merenda escolar continua sendo ofertada 
com agrotóxicos, antibióticos, hormônios, etc. A 
Secretaria de Estado da Saúde já despende enormes 
quantias para o tratamento de doenças degenerativas, 
que com certeza poderiam ser evitadas, ou ao menos 
minimizadas, caso a população não consumisse 
alimentos contaminados. 
O único argumento que poderia ser contrário à 
merenda orgânica seria a comparação do preço do 
alimento orgânico em relação ao convencional. 
Entretanto, com a elevação do consumo deste tipo de 
produto, e o conseqüente aumento da demanda, seus 
preços irão baixar e certamente deverão se aproximar 
dos produtos convencionais.  
No entanto, em que pese a superficial argumentação 
atinente ao preço, questiona-se: quanto vale investir 
na promoção da saúde de nossos filhos? Quanto custa 
para o estado do Paraná os inúmeros casos de 
intoxicação por agrotóxicos? Quanto custa ao estado 
do Paraná as inúmeras doenças decorrentes do uso 
dos agrotóxicos? 

De acordo com o Manual da Saúde de Populações 
Expostas a Agrotóxicos da Organização Pan-
Americana da Saúde1[1], a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estima que ocorram no mundo cerca de 
três milhões de intoxicações agudas por agrotóxicos, 
com 220 mil mortes por ano. Dessas, cerca de 70% 
ocorrem em países do chamado terceiro mundo. 
Além da intoxicação de trabalhadores que têm 
contato direto ou indireto com esses produtos, a 
contaminação de alimentos tem elevado a grande 
número de intoxicações e mortes.  
Conforme o Centro de Epidemiologia (CEPI) da 
Secretaria de Estado da Saúde do Paraná 
(SESA/PR), os agrotóxicos aparecem em 2º lugar 
como causa de intoxicação humana. Nos anos de 
1993 e 1994 foram registrados 1 mil e 141 e 1 mil 
e 059 casos, respectivamente. A circunstância 
profissional aparece em primeiro lugar, 
correspondendo a 53,4% dos casos em 1993, e a 
63,2% em 1994. Em seguida aparece o suicídio 
com 25,6% e 21,2% dos casos, respectivamente. A 
circunstância acidental aparece em terceiro lugar, 
com 19,2% e 11,8% dos casos, respectivamente. 
Os primeiros sintomas da intoxicação por agrotó-
xicos são dores de cabeça, tonturas, náuseas, 
vômitos, dificuldades respiratórias, paralisias, 
dermatites de contato, formação de catarata e 
atrofia do nervo óptico, lesões cerebrais 
irreversíveis, pancitopenia (redução das células 
sanguíneas), neurites periféricas (inflamação dos 
nervos), diplopias (visão dupla), tremores, aumento 
da pressão arterial, pendências ao suicídio, tumores 
malignos, morte fetal, hemorragias, coma e a 
morte. 
Não bastasse o forte argumento de economia que o 
estado terá evitando problemas causados à Saúde 
Pública, também se economizará devido ao fato de 
os produtos serem adquiridos diretamente dos 
produtores orgânicos locais. 
Segundo o Departamento de Economia Rural, da 
Secretaria da Agricultura - SEAB, existem no 
Paraná 5 mil e 300 produtores de orgânicos no 
estado. A safra de 2006/2007 foi de 107 mil e 230 
toneladas, sendo que na safra de 1996/1997 foram 
produzidas 4 mil toneladas, ou seja, houve o 
aumento de 103 mil e 230 toneladas em dez anos! 
Seguindo-se esta projeção, o estado do Paraná 
poderá ter aumento, nos próximos 10 anos, de 
2.680,75% a mais de produtos orgânicos no ano de 
2016, chegando a produzir 2.980.994 toneladas de 
produtos orgânicos! 
O presente projeto de lei beneficiará em sua pleni-
tude 2 mil e 110 escolas estaduais, mais de meio 
milhão de pessoas. Mas isso ocorrerá de forma 

                                                           
1[1] Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde, disponível em 
http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/ livro2.pdf. Consulta em 
21/10/2008. 
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gradual, para que não haja impacto financeiro no 
Orçamento do Estado. 
A Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1998, em seu artigo 24, aduz que é competência 
concorrente da união, dos estados e do Distrito 
federal legislar sobre produção e consumo; 
conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção do meio ambiente e 
controle da poluição; responsabilidade por dano ao 
meio ambiente, ao consumidor; educação e cultura. 
Assim, não há que se falar em incompetência legis-
lativa para a proposição do presente projeto de lei. 
Ademais, o artigo 225 da Constituição da Repú-
blica preconiza que: todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações; e o texto da Constituição do Estado 
do Paraná, em seu artigo 207, complementa o texto 
constitucional, incluindo a: garantia à proteção dos 
ecossistemas e o uso racional dos recursos 
ambientais. 
Está nas mãos da Assembleia Legislativa do Estado 
do Paraná dizer sim à saúde de nossas crianças, dizer 
não às intoxicações e às inúmeras mortes decorrentes 
dos agrotóxicos e proteger o meio ambiente para uma 
vida futura com qualidade para todos. Conto com o 
apoio dos nobres Pares para dizer sim à vida! 
 

____________________________ 
1[1] Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde, disponível em 
http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/ livro2.pdf. Consulta em 
21/10/2008. 
 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 
 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
 

2. CONTRATADO: VICTOR SANTOS 
OLIVEIRA 
 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 
 

4. VIGÊNCIA: 27.11.2009 a 26.11.2010
 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 320,00 (trezentos e 
vinte reais). 
 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

 
3.3.90.36.00 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
23 de novembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 
1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 
 

2. CONTRATADO: LUCAS DUARTE 
BERTULANI 
 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL – 
Ensino Médio 
 

4. VIGÊNCIA: 23.11.2009 a 22.11.2010
 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 270,00 (duzentos e 
setenta reais). 
 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

 
3.3.90.36.00 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
20 de novembro de 2009. 
 

JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
RESCISÃO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

Fica rescindido, a partir de 17.11.2009, de 
acordo com a cláusula Décima Primeira “c” do 
Contrato de Complementação Educacional, 
firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo e a estagiária do Ensino Superior, 
FALENA FLORES RIOS GRAÇA 
RODRIGUES. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
03 de novembro de 2009. 

 
JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA 

Diretor-Geral da Secretaria 


