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PROPOSIÇÃO Nº. 244/2022 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A drenagem urbana é o sistema de manejo projetado pelo poder público do município para 

coletar águas provenientes da chuva e escoá-las para galerias de águas pluviais e esgotos pluviais 

até um curso hídrico capaz de recebê-las. Sua importância se faz por meio da redução de impactos 

da chuva ao meio ambiente, como erosões e poluição de rios e lagos, redução da incidência de 

doenças de veiculação hídrica, condições razoáveis de circulação de veículos e pedestres em áreas 

urbanas, por ocasião de chuvas frequentes e/ou intensas. 

A pavimentação asfáltica é o processo de revestimento de vias urbanas como ruas, avenidas 

e rodovias com uma mistura de agregados e ligantes asfálticos. Por definição pavimento é uma 

estrutura de múltiplas camadas de espessuras finitas, construída sob a superfície final de 

terraplenagem, 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 decorrentes 

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

mercadorias, através de menor desgaste de veículos. 

Dessa forma, viemos através desta, solicitar a Drenagem e Pavimentação Asfáltica da Rua 

Oito de Dezembro, localizada no bairro do Algodoal, no Município de Abaetetuba. 

Diante ao exposto, solicito, após 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 Drenagem e Pavimentação Asfáltica da Rua 8 de Dezembro, 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, 01 de agosto de 2022. 

 

Max Willian Sousa Farias 
VEREADOR-MDB 


