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REQUERIMENTO 018/2022 

De 28/03/2022 

AUTOR VEREADOR:  MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.     

 

Ementa: REQUER Oficializar ao CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, para que seja feita uma análise 

completa da qualidade das aguas nas nascentes das minas 

onde são realizadas a captação pela prefeitura e após que 

os resultados sejam enviados a esta Casa de Leis.    

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

 CONSIDERANDO QUE:  

   

Esse vereador vem a algum tempo questionando a Usina 

Santa Cruz e até mesmo a Secretaria de Agricultura do 

Estado de São Paulo, sobre os produtos (defensivos 

agrícolas ou Agrotóxicos) que estão sendo utilizados na 

pulverização aérea das lavouras de cana de açúcar dentro 

do nosso Município; 

 

Esses produtos (defensivos Agrícolas ou Agrotóxicos) 

muitos são considerados altamente cancerígenos; 

 

Tenho visto a pulverização desses produtos bem 

próximo a zona urbana do município de Santa Lúcia e 

principalmente próximo as nascentes de agua, onde são 

realizadas a captação de agua para consumo de nossa 

população; 

 

Em um estudo feito por pesquisador da UNICAMP 

(Universidade Estadual de Campinas) e publicado no Site 

ACidadeON de Araraquara/SP, em 09/05/2018, foram 

encontrados nas análises sete tipos de herbicidas e dois 

tipos de inseticidas; 

 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA 

Estado de São Paulo 

 
 
 

Rua Bento de Abreu, 460 – Centro - Fone-Fax: (16) 3396-1266 

 Santa Lúcia – SP – CEP 14825-000 
E-mail: secretaria@camarasantalucia.sp.gov.br  

 Visite Nosso Site: www.camarasantalucia.sp.gov.br  

 

 

 

Ser extremamente preocupante tal situação quanto a 

qualidade da agua que está sendo destinada ao consumo de 

nossa população. 

 

Diante do exposto, MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, 

vereador, investido em suas atribuições conferidas por 

Lei e depois de ouvido o douto plenário, REQUER 

Oficializar ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 

fazendo-o sentir a necessidade de, com a máxima urgência 

seja feita uma análise completa da qualidade das aguas 

nas nascentes das minas onde são realizadas a captação 

pela prefeitura. 

 

Tal medida visa uma melhor qualidade de vida de nossa 

população bem como tomar as devidas providencias para que 

seja proibida a pulverização aérea e até mesmo por 

maquinas próximo a zona urbana e principalmente nas 

nascentes de agua do município. 

 

REQUEIRO ainda, que copias dos resultados das 

análises sejam enviadas a essa Casa de Leis, para que 

posteriormente sejam tomadas as devidas providências, de 

até acionar o Ministério Público se necessário for.  

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 28 de 

Março de 2022. 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU 

VEREADOR 

 


