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PROPOSIÇÃO Nº. 357/2022 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

O asfalto proporciona um visual mais moderno à vizinhança. Quando olhamos para 

a história da pavimentação do mundo observamos uma valorização deste tipo de 

calçamento em detrimento ao paralelepípedo por representar o novo e o futuro.  

Deste modo, o asfalto passou a caracterizar as áreas urbanas. Principalmente em se 

tratando da movimentação de automóveis nas ruas. 

O meio fio com sarjeta é utilizado para contenção e acabamento de pisos, calçadas, 

ciclovias, estacionamentos, ruas e passeios de pedestres. Matérias prima de qualidade 

controlada confeccionada com areia limpa, pedra lavada, aço da Gerdau e cimento, 

proporcionando resistência ao material. O meio fio de concreto marca o desnível entre a 

calçada de pedestres e as ruas, onde circula o trânsito. 

Esses serviços são essenciais para ofertar acessibilidade para os moradores que 

enfrentam dificuldades para caminhar no barro e condutores de veículos que passarão a 

ter melhores condições para o trânsito. Dessa forma, vimos por meio deste expediente 

solicitar sarjeta, meio-fio e calçamento da Travessa Coração de Jesus, localizada no bairro 

Algodoal, na Cidade de Abaetetuba. 

Diante do exposto, REQUEIRO na forma regimental após decisão favorável do 

Plenário, que a Mesa Diretora da Casa Legislativa, encaminhe expediente a Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO e a Secretaria 

Municipal de Obras, solicitando a CONSTRUÇÃO DE SARJETA, MEIO-FIO E CALÇAMENTO 

NA TRAVESSA CORAÇÃO DE JESUS, LOCALIZADA NO BAIRRO ALGODOAL, na Cidade de 

Abaetetuba. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos munícipes via meios de 

comunicação de nosso município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 07 de 

outubro e 2022. 

 
Max Willian Sousa Farias – MAX FERA 

VEREADOR - MDB 


