
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

OF. Nº 355 /2022                                           Guaíba, 25 de Março de 2022.

Senhor Presidente, 

Honra-nos  cumprimentá-lo,  na  oportunidade  em  que

respondemos  ao  Ofício  nº  018/2022,  desta  Casa  Legislativa,  que  nos

encaminhou o Requerimento nº  055/2022  apresentado pelo  Vereador

Ernani Chacrinha e João Caldas – MDB e PT.

O referido Requerimento traz os seguintes questionamentos:

Qual  a  possibilidade  de  utilização  de  produto  com  composição

orgânica, não prejudicial a saúde humana, para eliminar a proliferação

de mosquitos no Bairro Parque 35 e Chácara das Paineiras , bem como

nos demais bairros da cidade de Guaíba? 

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos por

meio deste, informar que a proliferação de mosquitos em Guaíba é um problema

de décadas no município. Devido a isso nos vamos encontrar uma solução através

de um pano de ação continuo para que o município não sofra mais nos períodos

mais quentes com a proliferação de mosquitos. 

Foi identificado a proliferações de mosquitos em diversos bairros da cidade,

mas Cohab e Santa Rita é o bairro de maior proliferação, onde a nossa equipe

técnica também encontrou mais larvas do mosquito (Culex) . 
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Importante destacar que nossa equipe técnica de Biólogos com o apoio dos

agentes de endemias, realizaram coletas de larvas em toda cidade. Foi constatado

que trata-se do mosquito Culex.  Esse mosquito não transmite febre amarela,

dengue ou outras doenças.

Identificamos  também  que  aplicar  o  larvicida  não  vai  acabar  com  o

problema, vai ser apenas uma ação momentânea. A questão é que precisamos

atacar o problema na sua raíz ou seja conscientizar a população para o não

descarte de lixo irregular nos arroios e valões da cidade, não deixar água parada

nas casas e terrenos baldios, precisamos de uma ação com toda população para

acabarmos de fato com a proliferação dos mosquitos que vem de muitos anos em

nossa cidade. 

Para enfrentarmos o problema vamos ter uma grande ação de campanha

municipal  de  educação  ambiental.  Vai  ser  distribuído  cartilhas  nas  escolas

municipais  para  os  alunos  e  pais,  também vamos  ter  uma comunicação nas

comunidades  com carro de som,  distribuição de panfletos desta campanha na

cidade, vamos divulgar nas nossas redes sociais, vai ser uma grande campanha

de conscientização ambiental para mostrar que o problema vai muito além do uso

do larvicida. Também criamos um plano de ação com um cronograma junto a

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de desassoreamento e limpeza

dos valões para retirada de lixos e entulhos, dentre outras ações que vamos fazer

ao longo dos anos contra a proliferação de mosquitos na cidade. Com esta grande

campanha municipal de conscientização nós vamos atacar de fato o problema da

proliferação de mosquitos em nossa cidade. 
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Quanto a utilização do larvicida biológico, informamos que o município já

adquiriu o produto, mas até o momento a sua utilização não esta permitida, pois

foi encontrado uma grande quantidade de vida animal nos leitos e próximos ao

valões da cidade como por exemplo Jacarés,  Tartarugas, lontras,  Capivara,  e

diversas aves e pássaros que residem nos valões ou próximos a ele. Desta forma

a  município  precisa  de  uma  licença  da  FEPAM  para  utilização  do  larvicida

biológico, visto essa grande quantidade de vida animal que foi encontrada na

região dos valões na cidade. Tivemos uma reunião com a FEPAM no dia 21 de

março, onde foi exigido todo este nosso plano de ação no enfrentamento do

mosquito e também um protocolo de uso do larvicida. Esse relatório esta sendo

construido pela equipe técnica e será enviado a Fepam. A Fepam após a análise

pede um prazo de pelo menos um mês para que possa emitir a licença de uso do

larvicida biológico. 

Contando  com  a  costumeira  atenção  e  colaboração.  Ficamos  à

disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

                                                                          Marcelo Soares Reinaldo
                                                                                 Prefeito Municipal 

Ao  
Exmo. Srº, 
Marcos Sidney Silva de Oliveira  
M. D. Presidente da Câmara Municipal – Guaíba/RS
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