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JUSTIFICATIVA - PL 0674/2019 
A presente proposição tem como objetivo instituir em todo o território do Município de 

São Paulo zona livre de agrotóxicos. O projeto trata da questão que julgamos importante em 
razão do papel que os pequenos produtores têm na Produção de alimentos no Brasil, bem 
como da crescente preocupação da sociedade com os impactos das atividades humanas no 
meio ambiente. 

O Brasil é um dos países que mais consome agrotóxicos no mundo, sendo 500 
(quinhentos) mil toneladas por ano. No ranking de uso por hectare de lavoura, o Brasil ficou em 
sétimo lugar em 2017 sendo responsável pelo consumo de pelo menos 20% do total mundial, 
inclusive aqueles proibidos em países centrais, em especial os Europeus. 

Neste ano de 2019, foram liberados 325 pesticidas desde o dia 1º de janeiro, tratando-
se do maior ritmo de liberação de agrotóxicos na última década, sendo quantidades alarmantes 
do uso destas substâncias na produção de alimentos. 

Dentre os grandes desafios na concepção dos novos modelos de desenvolvimento 
sustentável propostos na atualidade, destaca-se a necessidade de fortalecer a agricultura 
familiar mediante mecanismos capazes de atender à demanda por alternativas tecnológicas 
ambientalmente apropriadas, compatíveis com os distintos sistemas culturais e levando em 
consideração as dimensões econômica e social do desenvolvimento agrícola e rural. 

Ademais, devem ser alternativas geradoras de renda e ocupações, que, ao mesmo 
tempo, assegurem melhores condições de saúde e de qualidade de vida para a população 
rural. 

Como é sabido, os sistemas produtivos de base ecológica podem atender a tais 
requisitos, oferecer ganhos econômicos para os agricultores familiares e, ao mesmo tempo, 
contribuir para a segurança alimentar e nutricional sustentável de toda a população, mediante a 
oferta de alimentos sadios, sem contaminação por agrotóxicos e de melhor qualidade biológica. 
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