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PROPOSIÇÃO Nº. 469/2022 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 

 

Dezembro marca o início do período das chuvas, que fazem bem para a natureza e 

enchem os reservatórios, mas quando o volume de água é muito grande e as ações para 

escoá-la não são eficientes, os problemas podem aparecer. Estamos falando de enxurradas, 

enchentes, inundações, alagamentos, erosões do solo etc. E é nessa hora de tanta 

necessidade que a canaleta de concreto pode ser extremamente útil. 

Realizada através de uma rede de canais abertos no solo, a drenagem de uma 

superfície consiste em disciplinar o fluxo de água para que ele siga um determinado trajeto, 

chegando a uma destinação final sem prejudicar terrenos e estruturas. Isso é essencial em 

países como o nosso, onde chove muito, pois a água não escoada deixa o piso encharcado e 

pode causar acidentes, além de provocar o deslizamento de encostas e destruir casas. 

As canaletas de concreto são um pouco mais caras por causa do modo de fabricação e 

da instalação, que pode necessitar de mão de obra especializada, porém, considerando o 

processo inteiro, a tendência é que elas tragam economia em longo prazo, graças a sua longa 

vida útil e à alta resistência. Além do encaixe perfeito, as peças de concreto possuem diversos 

tamanhos e formatos, o que dá flexibilidade ao projeto da obra. Elas podem ser instaladas à 

beira de estradas, ruas, pátios, residências e áreas externas, isto é, em qualquer lugar que 

necessite de um bom sistema de escoamento de água. 

Dessa forma, vimos por meio desta solicitar a implantação de uma canaleta para a Rua 

Siqueira Mendes esquina com a Travessa Rui Barbosa, localizada no bairro Algodoal, 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 
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Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho e a Secretaria Municipal de Obras 

(SEMOB) solicitando uma canaleta para a Rua Siqueira Mendes, esquina com a Travessa Rui 

Barbosa, localizada no bairro Algodoal, município 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: “Mario Ferreira Fonseca”, em 12 de 

dezembro de 2022. 

 

Max Willian 
VEREADOR – MDB 


