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de nossas cidades justificam, pois, a escolha da data
indicada para as comemorações do Dia Nacional do
Guarda Municipal.
Sala das Sessões, em 09 de maio de 2007. Deputado Celso Russomanno.
(Á Comissão de Educação, Cultura e
Esporte – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 124 DE 2009
(Nº 1.753/2007 Na Casa de Origem,
do Deputado Luis Carlos Heinze)
Confere ao Município de Não-MeToque, no Estado do Rio Grande do Sul, o
título de Capital Nacional da Agricultura
de Precisão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É conferido ao Município de Não-Me-Toque,
no Estado do Rio Grande do Sul, o título de Capital
Nacional da Agricultura de Precisão.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.753, DE 2007
Confere ao Município de Não-Me-Toque, no Estado do Rio Grande do Sul, o
título de “Capital Nacional da Agricultura
de Precisão”
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É conferido ao Município de Não-MeToque, no Estado do Rio Grande do Sul, o título de
“Capital Nacional da Agricultura de Precisão”.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A agricultura de precisão é extraordinária ferramenta para o gerenciamento da produção agrícola,
possibilitando a tomada de decisões nos momentos
adequados, gerando assim significativos ganhos de
produtividade.
Trabalhando com as mais modernas tecnologias,
mediante a utilização de sinais de satélite e softwares
para interpretação de dados geoprocessados, permite identificar as áreas mais e menos produtivas e a
implementação de ações, a tempo e à hora, que aumentam o uso racional e eficiente dos insumos e sua
distribuição mais adequada na lavoura. Além disso,
favorece uma intervenção que interage melhor com o
meio ambiente, contribuindo para sua preservação e
a sustentabilidade das regiões cultivadas.
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O município gaúcho de Não-Me-Toque é pioneiro
na utilização de tais processos, sendo coroado de êxito
o Projeto Aquarius, ali desenvolvido há sete anos, com
o apoio de grandes indústrias sediadas no País, como
a Massey Ferguson, Augustin & Cia, Bunge, Stara, Cotrijal, Fazenda Ana e a Universidade Federal de Santa
Maria – UFSM. Também tem servido de fértil campo
para pesquisas científicas, desenvolvidas por pesquisadores e estudantes, em especial da UFSM.
Em Lei Municipal nº 3.343/07 Não-Me-Toque já
se reconhece como um centro da agricultura de precisão. Na Assembléia Estadual, tramitou projeto de lei
para atribuir-lhe o reconhecimento como capital estadual dessas modernas tecnologias, convertida na Lei
Estadual nº 12.744/2007.
O pioneirismo e o êxito da iniciativa nessa localidade, bem como os frutos que certamente gera para
todo o País, torna absolutamente justo que o Município
seja declarado, por lei federal, a “Capital Nacional da
Agricultura de Precisão”.
Fazenda Ana e a Universidade Federal de Santa
Maria – UFSM. Também tem servido de fértil campo
para pesquisas cientificas, desenvolvidas por pesquisadores e estudantes, em especial da UFSM”.
Nesta Comissão foi aberto o prazo para recebimento de emendas, no período de 24-9-2007 a 8-102007. Encerrado o prazo, não foram apresentadas
emendas.
É o Relatório.
II – Voto do Relator
É atribuição desta comissão analisar o mérito das
propostas que prestam homenagem a pessoas, entidades ou cidades, que dão denominação, que instituem
dia, semana ou ano. Aprovamos neste ano, o Projeto
de Lei nº 36, de 2007, que confere ao município de Imbituba, em Santa Catarina, o título de capital da Baleia
Franca e no ano de 2005, o PL que confere ao Município de Praia Grande, no Estado de Santa Catarina, a
denominação de Capital Nacional dos Canyons.
A matéria, em apreciação, confere ao Município
de Não-Me-Toque, localizado no Planalto Médio, do
Estado do Rio Grande do Sul, o título de capital nacional da agricultura de precisão.
O avanço da tecnologia tem permitido que satélites, computadores e sensores auxiliem a agricultura. Países de tecnologia avançada já desenvolvem a
agricultura de precisão desde 1980, sendo definida na
Europa como uma ferramenta inovadora para o gerenciamento da propriedade.
A expressão “agricultura de precisão” designa uma
série de técnicas e procedimentos baseados no conhecimento da posição geográfica exata do maquinário

