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PROPOSIÇÃO Nº. 243/2021 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 

 

A terraplanagem, quando bem realizada, é a certeza que a obra a ser construída não sofrerá 

a cessão ou movimentação do solo, uma vez que as etapas dessa tarefa garantem um ambiente 

adequado para receber as construções planejadas. 

Os primeiros a utilizar a terraplenagem para grandes construções foram os egípcios e 

babilônios, mas hoje em dia as coisas estão bem normalizadas. A execução da terraplenagem deve 

sempre seguir um projeto específico, que determina o caimento e a declividade de todas as ruas, 

assim como onde nelas serão feitos cortes e onde será necessário fazer aterros. Este projeto deve 

respeitar a legislação local, que indica as declividades máximas das ruas. 

Podemos definir o que é terraplenagem como uma das principais técnicas da engenharia civil, 

ajudando na criação de obras de engenharia de solo (como estradas de ferro, rodovias, barragens, 

canais e valas), no nivelamento de áreas em desenvolvimento para a construção, na abertura de 

depósitos de minerais e na fundação para edifícios e estruturas erguidas a partir de outros materiais.  

Dessa forma, vimos através desta, solicitar terraplenagem e capina para a Rua Carmem 

Cardoso, localizada no bairro São Sebastião, nesta cidade 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 terraplenagem e capina para a Rua Carmem Cardoso, localizada no 

bairro São Sebastião, 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, 23 de agosto de 2021. 

 

Max Willian Sousa Farias 
VEREADOR - MDB 


