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PROPOSIÇÃO Nº. 048/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A terraplenagem é uma técnica que consiste em cortar e retirar o excesso de terra de um 

ambiente a fim de deixar a região nivelada. Nesse método, o material retirado é, muitas vezes, 

utilizado para cobrir outros espaços mais vazios de forma a deixar tudo plano. A técnica 

da terraplenagem consiste em deixar a área nivelada, pronta para receber a estrutura da construção. 

Esse resultado é obtido por meio da realização de cortes e retiradas do excesso de terra do solo, 

sendo depois reutilizado para preencher espaços íngremes, deixando toda a região plana e firme. 

A pavimentação asfáltica diz respeito ao processo mais utilizado para o revestimento de 

estradas, rodovias e vias urbanas em geral, tanto na construção quanto na recuperação. Isso porque 

é a opção mais vantajosa em questão de durabilidade, segurança e resistência. Formada por 

camadas de materiais diferentes, como a base asfáltica, sub-base, base e reforço de subleito, por 

exemplo, o sistema de pavimentação é feito de acordo com um projeto elaborado por profissionais 

da engenharia rodoviária que levam em consideração, como exposição climática, intensidade do 

tráfego e porte dos veículos que circularão pelo local, para que, assim, sejam utilizados os materiais 

adequados e garantidas as boas condições de uso. 

Ambos os serviços, são essenciais para a nossa população. Dessa forma, vimos através 

desta, solicitar terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rua Raimundo da Conceição Pinheiro, 

localizada no bairro São Sebastião, no município 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 pavimentação asfáltica na Rua Raimundo da 

Conceição Pinheiro, 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, 14 de março de 2022. 

__________________________ 
Max Willian Sousa Farias 

VEREADOR - MDB 


