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Ao  EXMO.  SENHOR  Governador  do  Estado,
Pedro  Taques,  com  cópia  aos  Senhores
Secretários Estaduais de Fazenda, Rogério Luiz
Gallo e de Meio Ambiente, Andre Luis Torres
Baby,  e  ainda,  a  Coordenadora de  Vigilância
Sanitária do Estado, Senhora Juliana Almeida
Silva  Fernandes  indicando  observância  á
sumula  vinculante  (obrigatória  em  todo  o
território  nacional)  do  Supremo  Tribunal
Federal  (STF)  que  proibiu  a  extração,
industrialização,  comercialização  e  a
distribuição do uso do amianto na variedade
crisotila em todo o País.

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 de Fazenda e de Meio Ambiente bem como a Senhora Coordenadora Estadual de Vigilância
Sanitária, expediente indicando total observância da Sumula Vinculante com efeito erga omnes do Supremo
Tribunal Federal (STF) que proibiu a extração, industrialização, comercialização e a distribuição do uso do
amianto na variedade crisotila em todo o País. A decisão foi tomada em plenário, por maioria de votos, no dia
29 de novembro de 2017.

A fibra do amianto, devido a sua alta periculosidade para a saúde, já foi banida de 49 Países. Dados da
Organização Internacional do Trabalho (OIT), apontam que, todos os anos, cem mil trabalhadores morrem
vitimas do amianto. 

JUSTIFICATIVA

Sim Nobres Pares, possuímos uma legislação estadual referente ao tema! A Lei nº9583 proíbe o uso, no
Estado de Mato Grosso de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou
asbesto ou outros materiais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição, sancionada
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em 04 de julho de 2011 foi regulamenta através do Decreto nº 68 de 16 de abril de 2015.

No artigo 3º de referido Decreto fica liberada a circulação dos produtos tratados na norma (Lei nº 9583/2011)
desde que o consumidor final ou revendedor não seja sediado no Estado de Mato Grosso. Ainda consta no
texto que a circulação do material, em nosso Estado, fica sujeita ao controle da Secretaria de Estado de
Fazenda e sua autorização parte da Vigilância Sanitária do Estado bem como da Secretaria Estadual de
Maio Ambiente.

Porem, em um momento histórico, o STF (Supremo Tribunal Federal), no dia 29 de novembro de 2017, em
decisão plenária, por maioria de votos proibiu o uso do amianto crisotila em todo o País. Importante registrar
que os Ministros do STF deram a decisão efeito vinculante (obrigatório em todo o território nacional) com
efeito erga ommes (vale para todos).

O amianto começou a ser extraído no Brasil em uma mina de Poções, na Bahia, a partir de 1940. Nas
ultimas décadas, a extração se dava apenas e uma única mina, na cidade de Minaçu, Estado de Goiás. A
associação do amianto com neoplasias malignas é antiga (em 1955 o epidemiologista britânico Richard Doll
fez, de forma definitiva, tal associação.). O banimento do amianto, uma recomendação da Organização
Mundial da Saúde (OMS), em todo o País, é comemorado por varias instituições de defesa da saúde
publica. 

Por todo o exposto, em defesa da saúde publica e para que seja feito o controle austero da entrada,
circulação e permanência do amianto em nosso Estado, ratificando que o produto foi banido em todo o País,
apresento a Indicação em epigrafe esperando contar com o apoio dos demais Membros deste Parlamento
Estadual para seu regular trâmite, efetiva aprovação e ulterior providencias a quem couber.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Fevereiro de 2018

 

Mauro Savi
Deputado Estadual
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