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PROPOSIÇÃO Nº. 107/2022 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores, 
 

O asfalto é o material mais utilizado na pavimentação de vias de tráfego, principalmente devido às 

suas características de flexibilidade e facilidade de execução. Neste tipo de pavimento, diferentemente do 

pavimento rígido, as cargas são distribuídas nas camadas subjacentes e são suportadas pela fundação. 

O asfalto é uma mistura espessa de materiais com estrutura sólida, formado por misturas complexas 

de hidrocarbonetos não voláteis de elevada massa molecular. Ele pode ser amolecido por temperaturas 

entre 150ºC e 200ºC, com propriedades isolantes e adesivas. Junto a um agregado mineral, isso funciona 

como agente de cimento, que une as partículas necessárias para transmitir a carga aplicada pela rosa dos 

veículos. Tudo isto é aplicado em espaços urbanos, num processo chamado de pavimentação asfáltica. 

Pavimentação de ruas é o processo de terraplenagem e estrutura de pavimento da base da rua ao 

revestimento, seja de concreto ou asfalto.  

Seja para a construção ou manutenção de ruas, estradas e rodovias, condomínios, estacionamentos 

e diversos outros locais, é importante o processo de pavimentação asfáltica para garantir boas condições de 

locomoção e segurança ao trafegar.  

A pavimentação de ruas proporciona maior conforto e qualidade de vida à população, melhorando 

condições de limpeza, o que contribui para uma saúde pública, minimizando problemas decorrentes de 

enchentes, aumentando a segurança, e gerando economia no transporte de pessoas e mercadorias, por 

meio de menor desgaste de veículos, ou seja, a pavimentação asfáltica é um conjunto de estruturas que tem 

como objetivo melhorar e facilitar a locomoção de veículos.  

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

Casa encaminhe expediente a Excelentíssima Prefeita Municipal, Senhora FrancinetI Maria Rodrigues 

Carvalho, solicitando a Pavimentação Asfáltica completa da Travessa João Nepomuceno, no bairro 

Algodoal, nesta cidade  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, 11 de abril de 2022. 

 

Max Willian Sousa Farias 
VEREADOR-MDB 


