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Ao Exmo. Senhor Governador do Estado, Pedro
Taques,  com cópia  aos  Senhores  Secretários
Estaduais de Meio Ambiente, Carlos Henrique
Fávaro, de Saúde, João Batista da Silva e de
Cidades, Wilson Santos, indicando fiscalização
pontual  em  estabelecimentos  comerciais
destinados  a  deposito,  compra  e  venda  de
ferros  velhos,  plásticos,  garrafas,  pneus  e
sucatas.

Conforme disciplina o artigo 160, II do Regimento Interno deste Parlamento Estadual e usando das
prerrogativas constitucionais e regimentais a mim atribuídas, solicito a Mesa Diretora, depois de ouvido o
Soberano Plenário, seja enviado ao Exmo. Senhor Governador do Estado, com cópia aos Senhores
Secretários Estaduais de Meio Ambiente, de Saúde e de Cidades, expediente indicando a fiscalização
pontual em estabelecimentos comerciais destinados a deposito, compra e venda de ferros velhos, plásticos,
garrafas, pneus e sucatas.

O maior risco da proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chicungunha segundo se tem
constatado, tem sido o descaso no descarte do lixo e na guarda e acondicionamento nos estabelecimentos
que desenvolvem atividades de comércio de materiais em ferros velhos, plásticos, garrafas, pneus e demais
sucatas. Para se evitar o caos, com resultados imensuráveis, todo cuidado é, e sempre será pouco.
Necessário intensificar as ações de prevenção e combate ao vetor dessas doenças, o mosquito Aedes
Aegypti, em todas as frentes e em todas as esferas (Municipal, Estadual e Federal).
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JUSTIFICATIVA

LEI Nº 9.698, DE 16 DE MARÇO DE 2012 –“Dispõe sobre medidas de controle da
proliferação de mosquitos transmissores da dengue e dá outras providências”.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista
o que dispõe o Art. 42 da Constituição estadual, aprova e o governador do Estado
sanciona a seguinte lei: 
Art. 1º A pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que desenvolva atividade
que resulte em acúmulo de material ou em outra condição propícia à proliferação
de mosquito transmissor da dengue adotará as medidas para seu controle
estabelecidas pelo órgão competente, sem prejuízo do disposto na Lei n° 7.110, de
10 de fevereiro de 1999, que dispõe sobre a promoção, proteção e preservação da
saúde individual e coletiva no Estado de Mato Grosso e dá outras providências

O transmissor da dengue, da zika e da chicungunha - o Aedes aegypti-, é um mosquito que se adaptou às
áreas urbanas das cidades e pode se proliferar em qualquer lugar que acumule água limpa. A fêmea é
atraída por recipientes escuros ou sombreados onde deposita seus ovos. Prefere recipiente com água limpa,
cristalina, sem cor e parada, ao invés de água suja ou poluída. Os ovos podem resistir até mais de um ano
nas paredes secas dos recipientes, até que tenham contato com a água e se transformem em larvas, e
posteriormente, em mosquitos. As altas temperaturas favorecem a reprodução mais rápida e
conseqüentemente o aumento da quantidade de mosquitos.

É preciso identificar objetos e locais que possam se transformar em criadouros do Aedes aegypti e a
fiscalização pontual em estabelecimentos comerciais destinados a deposito compra e venda de ferros velhos,
plásticos, garrafas, pneus e sucatas, se faz necessária e urgente diante das previsões catastróficas de
epidemias destas doenças em nosso Estado.

Ações de fiscalização e combate ao aedes aegypti são inerentes ao poder de policia da Administração
Pública e devem se constituir em pratica constante, eficiente e preventiva. Diante do exposto e, ainda, ao
que disciplina nossa Carta Magna em seus artigos: nº 196 –“ A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”;
 nº 225.- “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá- lo para as presentes e futuras gerações” e nº 37 – “A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...].

Apresentamos esta indicação contando com o apoio dos demais membros desta Casa de Leis em seu
regular tramite e efetiva aprovação.
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