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COMISSÃO DE SAÚDE 

 

Proposição: Projeto de Lei nº 246/2017 

Autor: Deputado Estadual José Esmeraldo 

Assunto: “Dispõe sobre a utilização de cartazes nas clínicas veterinárias, Pet Shops e 

outros estabelecimentos assemelhados, informando aos clientes os riscos e 

orientações da Doença de Lyme e a Febre Maculosa e dá outras 

providências.” 

RELATÓRIO 

Trata-se de projeto de lei de autoria do Deputado Estadual José 

Esmeraldo, que “Dispõe sobre a utilização de cartazes nas clínicas veterinárias, Pet 

Shops e outros estabelecimentos assemelhados, informando aos clientes os riscos e 

orientações da Doença de Lyme e a Febre Maculosa e dá outras providências”, nos 

seguintes termos: 

Art. 1º - As clínicas veterinárias, Pet Shops e 

estabelecimentos congêneres, ficam obrigados a 

afixar cartaz informando ao consumidor sobre os 

riscos da Doença de Lyme e a Febre Maculosa. 

Art. 2º - O cartaz deve ser afixado em local de fácil 

visualização, medindo 297 x 420 mm (Folha A3), 

preferencialmente, com caracteres em negrito, 

contendo as seguinte informações: 

a) A Doença de Lyme é uma infecção bacteriana 

transmitida aos humanos através dos carrapatos, 

causando uma erupção cutânea e apresentando 

sintomas semelhantes aos da gripe. 
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Procure o Posto de Saúde mais próximo ou 

consulte o seu médico. 

b) A Febre Maculosa é uma doença febril aguda, 

de gravidade variável, causada por uma bactéria e 

transmitida aos humanos através dos carrapatos, 

os sintomas ocorrem acompanhados de febre alta, 

dores de cabeça e dores musculares. Geralmente 

no quarto dia surgem manchas róseas nas 

extremidades, em torno dos punhos e tornozelos, 

tronco, face, pescoço, palmas das mãos e solas 

dos pés. Procure o Posto de Saúde mais próximo 

ou consulte o seu médico. 

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta Lei 

sujeitará o estabelecimento infrator, às seguintes 

penalidades sucessivamente: 

I - advertência, quando da primeira autuação da 

infração; e 

II - multa, quando das demais autuações. 

Art. 4º - A fixação do valor e do procedimento para 

fiscalização e aplicação da multa serão definidos 

pelo Poder Executivo Estadual. 

Parágrafo único – Os valores recolhidos através 

das cobranças de multas referidas nesta Lei, serão 

revertidas em políticas públicas de proteção e 

defesa dos animais.  
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Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a 

regulamentar esta Lei no prazo de 180 dias após 

sua publicação. 

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

publicação.  

                     O Projeto em comento passou pelo crivo da Mesa Diretora, foi 

encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação desta 

Casa de Leis, nos termos do art. 121 do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009), 

tendo recebido parecer favorável a sua tramitação. 

Posteriormente, encaminhado para a presente Comissão, o Presidente, 

Deputado Estadual Doutor Hércules, designou a Deputada que vos fala para relatar a 

presente proposição. 

É o relatório. 

PARECER DO RELATOR 

 

Compete à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, conforme exposto no regimento interno, opinar a respeito de 

proposições que tratem da matéria em questão no âmbito estadual. 

Em sua justificativa o Autor destaca que “A doença de Lyme é uma 

enfermidade causada pela Borrelia burgdorfer e é transmitida geralmente pela picada 

do carrapato infectado. No Brasil, existe uma forma similar da doença chamada de 

Borreliose humana brasileira ou Síndrome Baggio-Yoshinari. A apresentação da 

doença tem vários sintomas, podendo, em seus estágios iniciais, incluir erupção 

cutânea e sintomas parecidos com os da gripe, e então dores musculares, artríticas, 

neurológicas, psiquiátricas e cardíacas. Na maioria dos casos, os sintomas podem ser 

eliminados com antibióticos, especialmente se o tratamento é iniciado precocemente. 
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Se a doença é transmitida durante a gravidez, pode levar à infecção do feto através da 

placenta e causar possível morte fetal. O tratamento tardio ou inadequado geralmente 

desenvolve o "estágio tardio" da Doença de Lyme, que é debilitante e difícil de ser 

tratado. Assim como a Doença de Lyme, a Febre Maculosa, no Brasil, é transmitida ao 

homem através do carrapato-estrela, trata-se de uma bactéria Rickettsia ricketsii. Esse 

carrapato pode, facilmente, se alojar nos cães. A febre maculosa é uma doença 

infecciosa, febril aguda, de gravidade variável, cuja apresentação clínica pode variar 

desde as formas leves e atípicas até formas graves, com elevada taxa de letalidade. 

Tal doença caracteriza-se por ter início abrupto, com febre elevada, cefaléia e mialgia 

intensa e/ou prostração, seguida de exantema máculo-papular, predominantemente 

nas regiões palmar e plantar, que pode evoluir para petéquias, equimoses e 

hemorragias. O tratamento precoce é essencial para evitar formas mais graves da 

doença. A proposta de disseminar as informações através de afixação de cartazes nos 

estabelecimentos citados se revela como a medida mais eficaz, haja vista ter o condão 

de alertar a sociedade para os riscos das doenças, possibilitando, assim, uma atenção 

quanto aos sintomas..”.  

Destaca ainda outros termos que demonstram a importância da 

proposição para o âmbito da saúde em nosso Estado, levando maior informação e 

conscientização a nossa população de um tema tão importante. 

Isto posto, sugerimos aos nobres pares desta Comissão a adoção do 

seguinte: 

 

PARECER Nº. ________/2018 

 

A COMISSÃO DE SAÚDE, na forma do art. 41, I, do Regimento Interno, é 

pela APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 246/2017, de autoria do Excelentíssimo 

Deputado Estadual José Esmeraldo, conforme pareceres emitidos pelas citadas 

Comissões.  
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Plenário Rui Barbosa, em 26 de Novembro de 2018. 

 

 ____________________________________________ Presidente 
 

 ____________________________________________Relator 
 

 ____________________________________________ Membro 
  
 ____________________________________________ Membro 

 
____________________________________________ Membro 

 
____________________________________________ Membro 
 

____________________________________________ Membro  
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