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PROPOSIÇÃO Nº. 117/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A pavimentação asfáltica diz respeito ao processo mais utilizado para o revestimento 

de estradas, rodovias e vias urbanas em geral, tanto na construção quanto na recuperação. 

Isso porque é a opção mais vantajosa em questão de durabilidade, segurança e resistência. 

Formada por camadas de materiais diferentes, como a base asfáltica, sub-base, base e 

reforço de subleito, por exemplo, o sistema de pavimentação é feito de acordo com um projeto 

elaborado por profissionais da engenharia rodoviária que levam em consideração, como 

exposição climática, intensidade do tráfego e porte dos veículos que circularão pelo local, 

para que, assim, sejam utilizados os materiais adequados e garantidas as boas condições de 

uso. 

Para que a pavimentação asfáltica seja realizada da forma correta, é necessário ter 

materiais adequados e de qualidade, profissionais qualificados e maquinários específicos, 

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.  

Dessa forma, vimos por meio desta, solicitar a pavimentação asfáltica da Rua Nazaré, 

localizada no bairro Mutirão, no município de Abaetetuba. 

Diante ao exposto, solicito, após 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 Nazaré, localizada 

no bairro Mutirão, 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, 18 de abril de 

2022.  

Max Willian Sousa Farias 
VEREADOR-MDB 


