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PROPOSIÇÃO Nº. 067/2021
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores,
O abastecimento de água visa fundamentalmente implantar hábitos higiênicos com o
objetivo principal de controlar e prevenir doenças na população como, por exemplo, o ato de
lavagem das mãos, o banho, a lavagem dos alimentos, a limpeza dos utensílios e a limpeza
pública, principalmente nesse período de crise sanitária em que estamos vivenciando. Todas
essas ações propiciam aos usuários conforto e bem estar, entretanto,isso só é possível
quando se tem água em quantidade e qualidade.
Nesse cenário, como o fornecimento de água potável é um dever dos nossos
governantes, um direito de todos e analisando o quanto à população de Abaetetuba clama por
água de qualidade, é que solicito junto a COSANPA a manutenção corretiva dos
equipamentos do poço 03 do setor Francilândia, pelo fato do mesmo estar parado a bastante
tempo, o que tem diminuído significativamente a produção e volume de distribuição de água
em Abaetetuba. Reconhecemos que a realização do referido serviço é extremamente
importante para suprir a grande necessidade dos moradores da cidade.
Assim, visando à saúde e o bem estar dos moradores da cidade de Abaetetuba e
considerando que no Brasil o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição
Federal e definido pela lei nº.11.445/2007, solicito através desta proposição, na forma
regimental que, após decisão favorável do Plenário a Mesa Executiva da Câmara envie
expediente a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), solicitando a manutenção e
reativação do Poço 03 (três) do Setor Francilândia da cidade de Abaetetuba. Que da
decisão da Casa se dê a conhecer, através dos Meios de Comunicação de nossa cidade.
Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 05 de abril
de 2021.

