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PROPOSIÇÃO Nº. 203/2022 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 

Um dos fatores mais importantes de uma cidade moderna é o seu caráter estético, bem 

como a sua mobilidade. Grande parte das maiores cidades do mundo aposta em componentes 

esteticamente agradáveis e o asfalto faz parte disso. É inegável que, para quem olha, o asfalto é 

muito mais admirável que outros tipos de revestimento para estradas e rodovias.  

Assim, não é só por este motivo que pavimentar é fundamental para a infraestrutura 

urbana, pois são os serviços básicos para o funcionamento de uma sociedade que fazem parte 

da infraestrutura urbana. Quando consideramos cidades grandes, poucas coisas são tão 

importantes quanto o deslocamento de um local para o outro, feito com a utilização das ruas e 

rodovias. Para que isso seja feito com mais facilidade, é preciso que elas tenham a capacidade 

de suportar as cargas que serão exercidas pelos veículos. 

Logo, a outra grande principal vantagem da pavimentação asfáltica para a infraestrutura 

urbana não diz respeito às estradas em si, mas sim aos motoristas que as utilizam. Ela melhora 

as condições de rolamento, o que traz segurança e comodidade para os veículos, além de 

melhorar e muito a performance e a mobilidade de todos os sistemas modais compartilhados 

sobre esta rodovia pavimentada. Dessa forma, vimos por meio desta solicitar a Pavimentação 

Asfáltica da Rua Manoel Pedro Ferreira, 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 Manoel Pedro 

Ferreira, localizada no bairro  Algodoal, 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, 06 de junho de 

2022. 

       Max Willian Sousa Farias 
VEREADOR-MDB 


