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Ata da Reunião referente á proliferação dos mosquitos causadores de doenças 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às 10h08min no Plenário da 

Câmara Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a reunião para tratar do 

conhecimento das ações a serem tomadas referentes á proliferação dos mosquitos causadores 

de diversas doenças. A presente Reunião teve como propositor o Vereador Telmo Vieira 

(PTB), conforme Requerimento verbal aprovado na Sessão Ordinária do dia 02 de fevereiro de 

2016. Estiveram presentes os Senhores Sérgio Luiz Prates de Moraes (Secretário Municipal de 

Meio Ambiente), Lucia Batista (Representando a Vigilância Sanitária), Marlise Klein 

Schermer (Médica Veterinária-Vigilância Ambiental). Presentes os Vereadores Guido Mario 

Prass Filho (PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira 

(PTB) e Telmo Vieira (PTB). Ausente os Vereadores, Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto 

dos Santos Lemos (PDT), Arleu Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch 

(PTB), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Calos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido Rangel 

(PSC), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo 

Rodrigues dos Santos (PP) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Os demais presentes 

constam na lista de presença em anexo na Ata, bem como o depoimento dos presentes na 

reunião encontra-se gravado na íntegra no arquivo digital de áudio no CD-ROM. O Vereador 

Telmo Vieira cumprimentou a todos. Disse que propôs a reunião baseado neste momento que 

estamos vivendo. Estamos passando por uma epidemia mundial. Não temos focos de aedes 

aegypti em nosso Município, mas temos que prestar informações aos questionamentos que a 

comunidade vem nos fazendo. O Secretário Sérgio Prates falou da preocupação que tem com 

os cidadãos que fazem a reciclagem clandestina, também com o cidadão que não coloca o lixo 

na lixeira e coloca no pátio.  Disse que as piscinas estão sendo todas vigiadas, e quando entram 

denúncias, o proprietário já é imediatamente notificado para regularizar tal situação. A 

Senhora Marlise Schermer disse que hoje na Vigilância Ambiental são feitas visitas nas 

armadilhas semanalmente são trinta e oito armadilhas distribuídas em todo o Município e as 

visitas quinzenais aos pontos estratégicos. Os pontos estratégicos são locais que naturalmente 

tem depósitos de água, como borracharia, cemitério, praças. Nós fizemos o recolhimento das 

larvas mandamos pro  (Laboratório Central de Saúde Pública) LACEN, e eles nos mandam o 

resultado. Até o momento não se tem notificação de presença de aedes aegypti. Além disso, os 

agentes de saúde receberam um treinamento, e quando eles fazem as visitas domiciliares 

apresentam um folder que fala dos cuidados que se deve tomar, se tiver alguma coisa que os 

agentes não conseguem resolver é passada para a Vigilância Ambiental. Além disso, estamos 

esperando o retorno para trabalhar junto com os professores, com as escolas e crianças. As 

crianças cobram muito mais e elas vão ser as multiplicadoras. O Secretário Sergio Prates disse 

que em breve vão ser retirados os pneus velhos do campo no Loteamento Olaria. Sobre os 

terrenos com descartes de lixo, o proprietário do terreno é responsável, no momento que este 

for notificado terá quinze dias para limpar a área se não o mesmo será multado com oitocentos 

e cinquenta reais e o mesmo tem que cercar o terreno. Esta é a Lei. No momento que a fiscal 

toma conhecimento do endereço o proprietário é notificado e terá quinze dias para dar respaldo 

da limpeza do terreno e fazer o cercamento se não tiver o mesmo. A Senhora Marlise 

Schermer disse que as trinta e oito armadilhas estão nos dezessete bairros dentro do perímetro 
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urbano. Explicou que as armadilhas são meios pneus onde são feitas visitas semanalmente, 

onde é verificada a presença de larvas ou não. No interior do Município não tem pontos de 

armadilha, pois os mesmos vêm da coordenadoria, são baseados nos mapas da cidade. O 

Vereador Telmo Vieira disse que fará um encaminhamento para a Coordenadoria da Saúde 

pedindo que sejam estendidos os pontos de armadilha para as áreas do interior do Município. 

O Presidente Guido Mario Prass Filho cumprimentou a todos. Disse que esta fazendo um 

estudo na Lei das placas indicativas das ruas, pois todas as placas têm os canos e não tem 

tampão e nem um buraco para a saída da água, então todas as placas de rua são criadouros de 

mosquito. Provavelmente estarei fazendo uma Emenda a Lei, pedindo que o cano seja furado 

em baixo ou que tenha um tampão em cima. Nada mais havendo a tratar, às 11h21min, o 

Vereador Telmo Vieira declarou encerrada a reunião agradecendo a presença de todos. E para 

constar, eu, Aline Sjtormowski Dorscheidt, servidora da Câmara Municipal de Taquara/RS, 

lavrei a presente Ata que segue assinada por mim e pelos Vereadores do Legislativo 

Taquarense. Sala de Sessões, 18 de fevereiro de 

2016...................................................................................................................Aline Dorscheidt. 
 

 


