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NOTA PÚBLICA SOBRE PROJETO DE LEI APROVADO EM NOVA SANTA RITA

A Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande
do Sul – FEDERARROZ, vem, a público, por meio de seus representantes signatários,
tendo em vista seu inafastável compromisso de adotar as medidas aptas à garantir a
segurança alimentar do povo brasileiro, bem como ante à aprovação, pela Câmara de
Vereadores do município de Nova Santa Rita, do Projeto de Lei nº 037/2021, esse que
Institui a Política Estratégica de Proteção de Territórios Produtivos Sensíveis e
Agroecológicos Para Mitigar o Impacto de Agrotóxicos no Município de Nova Santa Rita,
informar que, após a análise do texto final do referido Projeto de Lei, adotará a
totalidade das medidas cabíveis, inclusive judiciais, no sentido de defender o
direito dos produtores rurais de seguirem produzindo alimentos para o
abastecimento do país.

Impende ressaltar que julgamos o Projeto de Lei incompatível com as
previsões contidas no ordenamento jurídico vigente no país, mormente na Constituição
Federal de 1988, se revelando, portanto, passível de ser considerado inconstitucional
pelo Poder Judiciário.

Vale lembrar que os produtores de arroz do Estado são responsáveis pela
segurança alimentar do Brasil, sendo que mais de 70% da produção de arroz do país é
produzido no Rio Grande do Sul.

Além disso o arroz do Estado é exportado para mais de 100 destinos ao
redor do Mundo, vez que o cereal gaúcho é de extrema qualidade, sem prejuízo do fato
de que é cultivado de forma segura e com respeito aos consumidores, aos trabalhadores
e ao meio ambiente, na medida em que fiscalizado pelas regras sanitárias, trabalhistas e
ambientais mais rigorosas do Mundo.

1

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ARROZEIROS DO RS
Rua Riachuelo, 1038/1401- Porto Alegre/RS. Tel: (51) 3211 0879

E-mail: federarroz@federarroz.com.br

Reiteramos, por fim, que apesar dos lamentáveis fatos que seguem
ocorrendo no município de Nova Santa Rita/RS, manteremos nosso inafastável
empenho na defesa da totalidade dos agricultores do Estado, independentemente de
tamanho, vez que o fortalecimento da agricultura gaúcha, seja empresarial ou orgânica,
é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

Porto Alegre/RS, 21 de julho de 2021.
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