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o pelo tema dos agrotóxicos e 

alimentação saudável, bem como a reincidência de casos de contaminação de 

comunidades Brasil afora por pulverização aérea, por uso de agrotóxicos, se faz 

necessária a aprovação do presente projeto de Lei. 

Em resumo, os agrotóxicos são substâncias químicas sintéticas 

utilizadas para matar pragas, insetos, bactérias, fungos e outras plantas. Uma vez 

que utilizados nas plantações, podem permanecer nos alimentos, mesmo depois 

de lavados e esterilizados. Inclusive o consumo contínuo desses produtos acarreta 

distúrbios e diversas doenças, das quais se destacam: 

• Câncer; 

• Paralisia; 

• Problemas neurológicos; 

• Dificuldades respiratórias; 

• Irritações na pele; 

• Alergias; 

• Aborto e má formação do feto. 

Assegurados pela Lei Federal de n° 7.802/1989, que garante aos 

municípios a possibilidade de legislarem sobre práticas relacionadas aos 

agrotóxicos. In verbis: 

"Art. 11. Cabe ao Município legislar supletivamente sobre o uso e 

armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins". 

A proibição da pulverização aérea possui ainda amparo na 

Constituição Federal e Lei de Segurança Alimentar e Nutricional n° 11.346/2006. 
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Estudos divulgados com frequência comprovam os malefícios 

causados pelos agrotóxicos, tanto para os trabalhadores que realizam o manuseio, 

quanto para o consumidor final. 

Diversos Estados e Municípios têm aprovado leis semelhantes, a 

exemplo do Estado do Ceará que sancionou, em 2019, a Lei 16.820/19, de 

proibição de pulverização aérea no estado, Municípios como Boa Esperança (ES), 

Jataí (GO), Lagoa da Prata (MG) Abelardo Luz (SC). Cascavel (PR), Florianópolis 

(SC), entre tantos outros. 

Assim, esperamos contar com apoio dos demais Vereadores a 

aprovação da presente Lei, garantindo maior proteção a nossa população dos 

malefícios dos agrotóxicos. 
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PROJETO DE LEI N° /2020 

- 003 

(Dispõe sobre uso e aplicação de 
agrotóxicos, dentro do perímetro urbano 
de Mogi das Cruzes na forma que 
específica) 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES DECRETA: 

Art. 1° É vedado o uso e aplicação de qualquer tipo de agrotóxico nas proximidades 

dos seguintes estabelecimentos dentro do perímetro do Município de Mogi das 

Cruzes. 

I - Escolas e Colégios; 

II - Centros Municipais de Educação Infantil, Creches e demais Instituições de 

Ensino; 

III - Unidades Básicas de Saúde - UBS; 

IV - Núcleos residenciais da área Rural e Urbana. 

§ 1° Fica definida uma distância de 300 (trezentos) metros dos adjacentes dos 

estabelecimentos previstos nos incisos I, II, III e IV deste artigo, a proibição para 

uso e aplicação de agrotóxicos. 

§ 2° A distância de que trata o § 1° deste artigo, será reduzida para 50 (cinquenta) 

metros, caso o proprietário implante em seu imóvel uma barreira verde no perímetro 

de divisa com os locais e estabelecimentos constantes dos Incisos I, II, III e IV deste 

artigo. 
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§ 3° A barreira verde deverá ser composta por no mínimo duas linhas próximas com 

espécies não frutíferas, sendo uma de crescimento rápido e arbóreo e outra por 

arbustos, preferencialmente nativas. 

Art. 2° - Fica vedado no Município de Mogi das Cruzes, a utilização de agrotóxicos 

da classe dos herbicidas para fins de limpeza das vias públicas e terrenos baldios, 

processo denominado "capina química". 

Art. 3°. Fica proibido o lançamento de agrotóxicos e de outros produtos 

congêneres e seus componentes, através de aeronaves, nas lavouras cultivadas 

em imóveis rurais situados na área territorial do Município de Mogi das Cruzes. 

Ad. 4° Para os efeitos desta lei as definições de agrotóxicos e de produtos 

congêneres, bem como seus componentes são as descrita no art. 2° e seus incisos 

I e II , da Lei Federal n°. 7.802/89 e no art. 1° do Decreto Federal n°. 4.074/2002. 

Art. 5° As Pessoas Físicas e Jurídicas, proprietárias ou possuidores, que infringirem 

as proibições impostas desta Lei, incorrerão nas seguintes penalidades: 

I - advertência para cessar o uso e aplicação; 

II - em não cumprindo a determinação de advertência, multa de 30 Unidades Fiscais 

do Município - UFM, aplicada em dobro em caso de reincidência; 

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Plenário "Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda", 10 de Fevereiro de 2020 

ERODRIGO 
VEREADOR 

SANTANA 
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COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Ref. Projeto de Lei n° 17/2020 — Processo n°25/2020. 
Autoria: Jorge Rodrigo Valverde Santana 
Assunto: Uso e aplicação de agrotóxicos dentro do perímetro urbano do município. 

À Procuradoria Jurídica, 

• 

Nos termos do §1°, inciso I, do artigo 38 da Resolução n° 
05/2001 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes), com redação 
dada pela Resolução n° 34, de 11 de julho de 2019, exarar parecer no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, com relação às questões jurídicas apresentadas na propositura legislativa. 

C.P.J.R., em 21 maio 20. 

MAURO LU 1 INO DE ARAÚJO 
Presidente d issão de Justiça e Redação 
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