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REQUERIMENTO 002/2022 

De 14/02/2022 

AUTOR VEREADOR:  MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

Ementa: REQUER Oficializar os proprietários ou arren-

datários da Fazenda Santa Fé da Estiva, para que envie 

a esta Casa de Leis, cópia da certificação da real 

localização da referida Fazenda. 

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

 CONSIDERANDO QUE:  

   

Varias duvidas vem surgindo quanto a localização e 

qual Municipio pertencem certas propriedades Rurais de 

nossa região; 

De acordo com pesquisas realizadas junto ao setor de 

engenharia da Prefeitura Municipal de Santa Lúcia surgiu 

uma duvida de qual Municipio pertence a Fazenda Santa Fé 

da Estiva. 

A necessidade de uma certeza e para que não paire nem 

uma duvida, bem como da possibilidade de estar havendo 

perca de arrecadação de imposto como ITR (Imposto 

Territorial Rural), ICMS,  etc. 
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Diante do exposto, e tendo em vista a duvida e a ne-

cessidade de uma confirmação, MILTON CERQUEIRA LEI-

TE-TATU, vereador, investido em suas atribuições con-

feridas por Lei e depois de ouvido o douto plenário, 

REQUER Oficializar os proprietários ou arrendatários  da 

Fazenda Santa Fé da Estiva , afim de que seja enviada a 

esta Casa de Leis certificação da real localização da 

referida Fazenda. 

Tal medida visa esclarecer de uma vez por toda 

qualquer duvidas quanto a localização dequal Municipio 

pertence e posteriormente pleitear os impostos e tributos 

dela provenientes caso se confirme pertencer ao nosso 

Municipio 

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 14 de 

Fevereiro de 2022. 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU    

    VEREADOR 

 

 

 


