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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 942 /2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental requerer a 

Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal- Luiz Barbosa de 

Deus, solicitando a realização de uma operação Tapa-Buracos, no Bairro: Cardeal-Brandão 

Vilela/BTN, no Município de Paulo Afonso/Ba, nas seguintes ruas: 

Santa-Clara; 

Santa-Izabel; 

Santa-Terezinha; 

JUSTIFICATIVA 

Os buracos são problemas constantes nas ruas citada acima. Além de aumentar o risco de acidentes, 

eles podem atrapalhar o trânsito de carros e pedestres, trazendo prejuízos aos proprietários de veículos, 

colocando em risco a segurança, nos dias de chuva a situação é ainda pior: o alagamento de alguns 

trechos esconde as deficiências das vias. 

O contribuinte que paga seus impostos, dentre eles o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, 

merece chegar à sua residência e não encontrar um buraco em sua ou na frente de sua casa, destruindo seu 

carro ou dificultando sua saída a pé. 

.Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 24 de maio de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL MUNICIPAL DE PAULO AF• SO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°.  945  / 2021. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma regimental 

requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

— Luiz Barbosa de Deus, solicitando a realização de uma Operação Tapa-buraco, na rua: 

Sindae, Bairro: Santa Ines/BTN, Município de Paulo Afonso MA. 

JUSTIFICATIVA . Os buracos são problemas constantes nas ruas citada acima e conforme os 

anexos abaixo. 

Além de aumentar o risco de acidentes, eles podem atrapalhar o trânsito de carros e pedestres, 

trazendo prejuízos aos proprietários de veículos, colocando em risco a segurança, nos dias de 

chuva a situação é ainda pior: o alagamento de alguns trechos esconde as deficiências das vias. 

O contribuinte que paga seus impostos, dentre eles o Imposto Predial e Territorial 

Urbano - IPTU, merece chegar à sua residência e não encontrar um buraco em sua ou na 

frente de sua casa, destruindo seu carro ou dificultando sua saída a pé. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 26 de Maio de 2021. 
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ANEXO: 

Foto tirada no Dia: 26 de Maio de 2021 ás 13:35 
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