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Requerimento nº__/2021 
Senhor Presidente, 
 
Na forma regimental requeiro de vossa excelência que, depois de ouvido o plenário, seja 
encaminhado expediente ao senhor prefeito municipal de Bacabal, Edvan Brandão de Farias, 
solicitando o calçamento, com a utilização de bloquetes de cimento, das ruas que mais sofram 
com problemas de alagamento nos bairros, Tresidela, Vila Almiro Paiva, Vila da Paz (Almas) e 
Pantanal, neste Município. 
 
Salas das sessões da Câmara Municipal de Bacabal, Estado do Maranhão, em 27 de Setembro 

de 2021 
 

Justificativa 
 
Senhor presidente, 
O bloquete de concreto reúne inúmeras vantagens, como seu fácil assentamento, variedade 
de cores, fácil acesso às redes subterrâneas com ferramentas simples em caso de manutenção 
ou reparos, não sofre desgastes com agentes agressivos naturais, não gera poças d’água, não 
cria limo, não escorrega, oferece maior visibilidade noturna. Além de ser de muito bom gosto, 
pois o bloquete de concreto deixa o local bonito e agradável. 
O uso de bloquetes na pavimentação de ruas de médio e pequeno porte propicia economia, 
rapidez e versatilidade na manutenção, além de contribuir com o aspecto climático por irradiar 
menos calor do que o sistema tradicional com asfalto. Isso por causa de sua composição 
cimentícia de cor clara e porosa, o que possibilita a capacidade de refletir. 
As vantagens da utilização desse material como pavimento é que com rejuntamento simples 
de areia, possibilita-se a infiltração no solo condicionando uma absorção média diminuindo o 
escoamento superficial causador de enxurradas que leva transtorno a população, além de na 
necessidade de se dar manutenção nas redes de água e esgoto, podem ser retirados. 
Assim conto com o apoio dos demais vereadores no segmento desta proposição.   
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