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Institui  a obrigação de aplicação de medidas
que impeçam o acúmulo de água em placas de
sinalização no Estado de Mato Grosso.

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 Todos os componentes das placas de sinalização instaladas no Estado de Mato Grosso, novas
e em uso, deverão ser vedados para evitar o acúmulo de água.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente proposta visa instituir a obrigação de aplicação de medidas que impeçam o acúmulo de água em
placas de sinalização no Estado de Mato Grosso.

O objetivo é contribuir para a promoção da saúde de toda população, evitando a formação de criadouros
propícios à eclosão das larvas do mosquito Aedes aegypti, que podem se desenvolver nos elementos que
formam as placas externas de sinalização, em especial nos postes metálicos tubulares de sustentação, os
quais podem acumular a água proveniente da chuva.

Atualmente a população brasileira se vê em luta contra o mosquito Aedes aegypti, que já era o vetor da
dengue e agora também transmite o zika vírus e a febre chikungunya.

A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS) vem recebendo notificações de casos
com manifestações neurológicas e histórico de doença exantemática prévia. Esses achados estão sendo
reportados em regiões com evidência de circulação dos vírus zika, dengue e/ou chikungunya, em especial
nos Estados do nordeste.

A ocorrência de síndromes neurológicas após processos infeciosos pelo vírus da dengue e chikungunya está
descrita desde a década de 1960, e com o Zika vírus desde 2007, especialmente após os surtos ocorridos na
região da Micronésia e Polinésia Francesa. Dentre as manifestações neurológicas, é sabido que a síndrome
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de Guillain-Barré (SGB) é uma das mais frequentes.

 A SGB é uma manifestação autoimune tardia que pode ser desencadeada por processos infecciosos ou não
infecciosos. Apesar da maior parte das manifestações (2/3 dos pacientes) estar relacionada a processos
infecciosos, isso não significa que seja exclusivamente por infecção relacionada à dengue, zika ou
chikungunya.

Entre janeiro e julho de 2015, alguns estados da região Nordeste notificaram à Secretaria de Vigilância em
Saúde (SVS/MS) a ocorrência de 121 casos de manifestações neurológicas e Síndrome de Guillain-Barré
com histórico de doença exantemática prévia. Investigações estão sendo conduzidas pelo Ministério da
Saúde, Secretarias de Saúde de Estados e Municípios da região e outras instituições, como o Instituo
Evandro Chagas (IEC/SVS/MS) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/MS), para subsidiar os Estados e
Municípios com orientações amparadas em evidências mais robustas.

O Ministério da Saúde confirmou, em 28 de novembro de 2015, a relação entre o vírus Zika e o surto de
microcefalia na região Nordeste. O Instituto Evandro Chagas, órgão do ministério em Belém (PA),
encaminhou o resultado de exames realizados em um bebê, nascida no Ceará, com microcefalia e outras
malformações congênitas. Em amostras de sangue e tecidos, foi identificada a presença do vírus Zika.

A soma de mortes por dengue, zika e chikungunya no Brasil em 2016, até o dia 24 de dezembro, chegou a
794: 629 por dengue, 159 por chikungunya e 6 por zika. No mesmo período de 2015, as três doenças haviam
provocado 1.001 mortes: 984 por dengue, 14 por chikungunya e 3 por zika, segundo o site G1, em 23 de
janeiro de 2017.

A eliminação dos criadouros do mosquito é a forma mais eficiente para combater as doenças e esta tarefa
precisa ser incorporada por todos os segmentos da sociedade. Somente com esta mobilização e
determinação conseguiremos superar a epidemia e proteger a saúde todos e todas, sempre com a atenção
redobrada para as nossas crianças e gestante.

A presente proposição pode colaborar no controle dessas doenças, pois estabelece obrigatoriedade de que
placas de sinalização de trânsito somente sejam instaladas com dispositivos que impeçam o acumulo de
água em quaisquer de seus componentes.

Não seria adequado que uma lei indicasse as minúcias das alterações a serem aplicadas nas placas de
sinalização, pois as especificações são mais adequadamente estabelecidas na etapa de regulamentação da
Lei.

Finalmente, é importante destacar que a iniciativa legislativa em apreço, sob o ponto de vista jurídico, se
afeiçoa ao inciso XII do artigo 24, da Constituição Federal de 1988, que outorgam aos Estados-Membros
legislar, concorrentemente, sobre proteção e defesa da saúde.

Em consonância com o art. 39 da Constituição Estadual, a iniciativa de lei que verse sobre a matéria de que
trata o projeto em tela é permitida a parlamentar.

Conforme o exposto, entendemos como de fundamental importância, submeto aos nobres pares a presente
proposta a qual solicito o devido apoio para sua análise e aprovação.     
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