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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A ONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°.  180  / 2022 

Considerando que em Paulo Afonso o clima é quente a maior parte do 
ano, com isso a quantidade de insetos, principalmente de pernil.)ngos, aumenta de 
forma descontrolada. 

Considerando que alguns bairros são mais atingidos, onde os munícipes 
já não conseguem conviver com o problema. A situação fica ainda pior onde há 
terrenos baldios. 

Considerando que o carro fumacê é uma das formas de combater o 
Aedes aegypti, mosquito que transmite as doenças da Dengue, Zica e Chikungunya. 

O vereador que o presente subscreve após ouvido o plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais INDICA: Ao Ilmo. Sr Pedro 
Alcântara de Souza coordenador regional da 10a DIRES. Que interceda junto ao setor 
competente, a fim de disponibilizar para o nosso município o conhecido carro "fumacê", 
para realização do trabalho de pulverização em combate a pro iferação do aedes 
aegypt, mosquito transmissor da dengue no nosso município de Paulo Afonso Ba. 

Sala das Sessões 20 de maio de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 	12022 

Considerando que em Paulo Afonso o Núcleo de Zoonose, presta um 
relevante serviço a nossa sociedade; 

Considerando que em muitas circunstâncias ainda existe dificuldade com 
relação ao transporte para locomoções dos trabalhadores da Zoonose; 

Considerando que a destinação de um veículo que atenderá aquele 
Núcleo, será de grande valia para as execuções de suas tarefas. 

O vereador que o presente subscreve após ouvido o plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais INDICA: ao Exmct. Senhor Deputado 
Federal Otto Alencar Filho — a aquisição de um veiculo para ser C 3stinado ao Núcleo 
de Zoonose de Paulo Afonso, Ba., através de Emenda Parlamentar. 

Sala das Sessões 20 de maio de 2022. 
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