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Ata da Reunião referente á “Criação de uma Campanha de Combate ao Mosquito 

Borrachudo e Mosquito da Dengue” 

Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às 09h25min no Plenário da Câmara 

Municipal de Vereadores de Taquara, foi realizada a reunião para tratar da viabilidade da 

criação de uma campanha de combate ao mosquito borrachudo e mosquito da dengue. A 

presente Reunião teve como propositor o Vereador Telmo Vieira (PTB), conforme 

Requerimento verbal aprovado na Sessão Ordinária do dia 29 de setembro de 2015. Estiveram 

presentes os Senhores Mario Ataíde Pires (Secretário Distrital de Padilha), Roberto Machado 

Pacheco (Assistente Administrativo EMATER/RS-ASCAR), Sérgio Luiz Prates de Moraes 

(Secretário Municipal de Meio Ambiente), Vanderlei Vili Petry (Diretor da Secretária 

Municipal da Saúde), Marlise Klein Schermer (Médica Veterinária-Vigilância Ambiental). 

Presentes os Vereadores Telmo Vieira (PTB). Ausente os Vereadores Ausente os Vereadores, 
Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu Machado de 

Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), 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), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira 

(PTB) 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 e seguiu falando da importância da reunião. Disse que não viu ações de 

eficácia que fossem tomadas a essa praga, do mosquito borrachudo. Tempos atrás conversou 

com o Diretor Petry e o mesmo falou em fazer uma parceria com os gestores de Municípios 

vizinhos, pois se sabe que tudo é afluente para a entrada do mosquito. Como representante da 

comunidade Taquarense disse que devemos nos cercar de todas as ferramentas necessárias 

para zelar pela saúde e pelo bem estar do cidadão. Devemos sair em campanha com alguma 

resolução tomada aqui hoje, pra nós termos um enfrentamento ali na frente bem positivo. O 

Senhor Vanderlei Petry cumprimentou a todos disse que é bastante oportuna á reunião, 

precisamos juntar forças com todos os departamentos de nosso Município. Já conversamos 

com o Município de São Francisco de Paula, muitas nascentes dos arroios estão lá, então o fato 

de firmar esta parceria com São Francisco de Paula que inclusive se colocou a disposição para 

aplicar o BTI (Bacillus thuringiensis israelenses). Mais que São Francisco de Paula temos que 

trazer a nossa comunidade pra perto, nós não temos pessoas, por exemplo, para estar aplicando 

BTI em todos os nossos arroios. Temos aproximadamente setenta litros de BTI e acreditamos 

que de para passar todo o verão, o litro custa em torno de trezentos a quatrocentos reais. A 

Senhora Marlise Klein Schermer disse que teve uma reunião em São Francisco com o 

Secretário, com funcionários e com a população. Em Mata Olho e Saquarema, o Paulo que é 

funcionário da Prefeitura faria a aplicação nestes arroios desde que mandássemos o BTI, não 

conseguimos mandar o BTI ainda devido ás chuvas, tem que esperar baixar a vasão. Quanto a 

dengue o serviço continua sendo feito. O Município não é considerável infestado, nós temos 

armadilhas que são revistadas semanalmente e os pontos estratégicos quinzenalmente. Teve 

uma capacitação com os Agentes de Saúde para os mesmos poderem trabalhar, e vai ter mais 
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uma onde uma menina da Feevale que é bióloga vai dar essa orientação para os Agentes de 

Saúde sobre Dengue, já que eles estão todos os dias na rua é a maneira que encontramos de os 

Agentes passarem as informações para a comunidade. Senhor Sérgio Luiz Prates de Moraes 

cumprimentou a todos, falou da importância da reunião, disse que recentemente foi feito uma 

parceria para desratizar, o trabalho foi feito entre Saúde e Meio Ambiente funcionou 

perfeitamente sobre a coordenação da Vigilância onde teve o apoio da Saúde e do Meio 

Ambiente. Foi contratada uma empresa para colocar o veneno nos pontos certos. Vereador 

Telmo Vieira disse que o intuito desta reunião é sair já para ações posteriores, para tomar uma 

contundência neste assunto.  A Senhora Marlise Klein Schermer disse ainda que a aplicação do 

BTI para ter uma eficácia ela deve ser feita três vezes com intervalos de quinze dias, dentro de 

um período de quarenta e cinco dias, só que para isso não pode ter pedras nem árvores caídas 

dentro dos arroios porque dai não funciona, o BTI para ali. Senhor Mario Ataíde Pires saudou 

a todos. Disse que as partes altas do interior são as mais atingidas pelo mosquito. Propôs fazer 

reuniões nos interiores de nosso Município com a comunidade para orienta-los de como usar o 

produto BTI. Vereador Telmo Vieira disse que foi muito interessante esta primeira reunião, o 

intuito aqui é fazer uma campanha. Vamos providenciar estas reuniões o mais breve possível 

nas comunidades. Nada mais havendo a tratar, às 10h37min, 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, 

09 de outubro de 

2015...................................................................................................................Aline Dorscheidt. 
 


