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Nos termos do artigo 177 e seguintes da consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à
Mesa Diretora, depois de ouvido o soberano Plenário, na forma regimental, que determine a realização de
Audiência Pública no dia 18 de abril de 2016, às 15 horas, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato
Grosso, no auditório Milton Figueiredo com a finalidade de debater e discutir O Lançamento da Campanha
CARTÃO VERMELHO PARA O MOSQUITO através do Rotary Clube Cuiabá - Bosque e a Federação
Matogrossense de Futebol através da Comissão Estadual de Arbitragem que entra nessa guerra contra o
mosquito AEDES AEGYPTI.

 

Essa Audiência Pública contará coma presença dos Excelentíssimos Deputados Estaduais, Federais,
Senadores, devendo ser convidados o Governador e Vice Governador do Estado, Secretários de Estado de
Saúde, Secretários Municipais de Saúde, Prefeito de Cuiabá e Várzea Grande, Vereadores de Cuiabá e
Várzea Grande.
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JUSTIFICATIVA

A preocupação com os problemas no nosso Estado com o alastramento da infestação do mosquito Aedes
Aegypti através desta Casa de Leis, vamos juntos unir forças nesta campanha para ajudar a orientação e
divulgação da campanha em questão.

O Lançamento da Campanha CARTÃO VERMELHO PARA O MOSQUITO através do Rotary Clube
Cuiabá - Bosque e a Federação Matogrossense de Futebol através da Comissão Estadual de Arbitragem
tem como objetivo a conscientização e orientação á população matogrossense no combate as doenças
transmitidas pelo mosquito (dengue, zika vírus e chikungunya).

Os casos de dengue em Mato Grosso entre 1º de janeiro e 13 de fevereiro de 2016 chegaram a 7.097,
aumento de 246,5% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram 2.048
notificações. Os dados são da Secretaria de Saúde (SES-MT). Uma morte em decorrência da doença foi
confirmada em Juína, a 737 km de Cuiabá, e uma ainda está em investigação no mesmo município.

A doença foi notificada em 118 dos 141 municípios do estado neste ano, sendo que 45 deles estão com
incidência acima de 300/100 mil habitantes, o que os classifica como de alto risco de transmissão da dengue.
Os números são da Vigilância em Saúde da SES-MT.

Em relação ao vírus zika, Mato Grosso registrou 4.053 casos suspeitos em 79 municípios do estado em 2016,
conforme os números da Secretaria de Saúde. No ano passado, foram 7.946 notificações.

A maior parte dos casos suspeitos neste ano foi notificada em Várzea Grande, região metropolitana da
capital, com 587 registros. Cuiabá tem 293 casos suspeitos e, Cáceres, distante 220 km da capital, tem 231.

Febre chikungunya em relação à doença, Mato Grosso registrou, entre 1º de janeiro e 13 de fevereiro de
2016, 192 casos suspeitos da doença. Em 2015, foram 306 casos. Os números, entretanto, podem ser
maiores por causa dos atrasos dos sistemas de informação dos municípios. Até agora, 113 dos 141
municípios não notificaram casos de febre chikungunya.

A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, por isso é importante evitar a proliferação do vetor.
Para isso, é preciso evitar o acúmulo de água em locais como vasos de plantas e pneus, entre outros
recipientes, e não deixar lixo nos quintais. O mosquito ainda é responsável por transmitir o zika vírus e a
febre chikungunya.

Por estas e outras razões e considerando que é o nosso dever como representante da nossa gente Neste
Parlamento, que solicito o apoio à aprovação desta Audiência Pública.
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