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PROPOSIÇÃO Nº. 034/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 

 

O ato de pavimentar consiste, de forma geral, no revestimento de um piso ou chão com uma 

cobertura. A pavimentação apresenta base horizontal composta pela sobreposição de camadas, 

elevando a durabilidade e contribuindo para o tráfego de veículos e pedestres. 

Os pavimentos asfálticos são aqueles em que o revestimento é composto por uma mistura 

constituída basicamente de agregados e ligantes asfálticos. É formado por quatro camadas 

principais: revestimento asfáltico, base, sub-base e reforço do subleito. 

O procedimento de pavimentação asfáltica é um dos mais importantes quando falamos em 

infraestrutura das cidades e transporte viário. O bom emprego da pavimentação asfáltica aplicada de 

forma adequada possui camadas específicas que contribuem para manter o asfalto com uma 

excelente estrutura. Desse modo, ela possui base, sub-base e reforço do subleito. É importante 

salientar que, para realizar uma pavimentação asfáltica eficaz, é necessário utilizar revestimento 

eficiente. 

Assim, a pavimentação asfáltica é um conjunto de estruturas que tem como objetivo melhorar 

e facilitar a locomoção de veículos. Dessa forma, vimos solicitar a pavimentação asfáltica da Rua 

Francisco Maués Carvalho, localizada no bairro Algodoal, no município de Abaetetuba. 

Diante ao exposto, solicito, depois de ouvido o douto Plenário e dada a sua aprovação, que 

esta Casa encaminhe um expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal Senhora Francineti Maria 

Rodrigues Carvalho, solicitando a pavimentação asfáltica da Rua Francisco Maués Carvalho, 

localizada no bairro Algodoal, no município de Abaetetuba. Que da decisão desta Casa se dê a 

conhecer à Comunidade Abaetetubense e aos meios de comunicação de nosso município.  

           Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba Mário Ferreira Fonseca, 07 de fevereiro de 

2022. 

 

Max Willian Sousa Farias 
VEREADOR - MDB 


