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PROPOSIÇÃO  Nº. 216/2021 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Senhoras Vereadoras,  

 

O Projeto de um Sistema de Abastecimento de Água é elaborado com base em 

estimativas populacionais, visto que o volume de água produzido nesses sistemas tem que 

superar em no mínimo 20% da média nacional de consumo per capita, no entanto o último 

projeto de expansão realizado para o município de Abaetetuba foi realizado a pelo menos 

10 anos atrás o que acarreta em um déficit considerável. 

Vale lembrar ainda que a execução do projeto de água em Abaetetuba teve muitas 

falhas, como por exemplo, algumas das fontes de captação que contribuiria na produção de 

água foram desativadas e outras tiveram perdas de rendimento em mais de 50% ao longo 

dos últimos anos. De forma mais especifica o projeto (Água para Todos/ PAC1, PAC2) 

estimava uma produção média de 800 m3/h, porém hoje a Companhia de Saneamento do 

Pará-COSANPA produz uma média de 300 m3/h o que é insuficiente para abastecer a 

nossa cidade, pois se fizermos uma análise com cálculos a partir de dados técnicos da 

COSANPA, bem como a estimativa populacional do IBGE, considerando 60% (90.600 

habitantes) da população se encontram na cidade, constatamos que o volume médio de 

água distribuído por habitantes é de 52,5 litros o que está muito abaixo da média estadual 

que é de 153 litros por habitante, além do que a produção  tem que ser superior a 20 % 

dessa média devido as perdas. No entanto esse cenário deixa muita gente sem acesso a 

esse liquido tão essencial à vida. 

Nesse contexto, como água é um dever dos nossos governantes, um direito de 

todos e analisando também quanto à população da cidade de Abaetetuba clama por água 

de qualidade, é que solicito a viabilização da ampliação e modernização do Sistema de 

Abastecimento de Água da cidade de Abaetetuba, transformando-o em um sistema mais 

completo, mais eficiente e com produção adequada aos moradores desta cidade. 

Reconhecemos que o sistema mais adequado seria a partir da captação de água do rio 

(fonte superficial), o qual iria demandar uma quantidade maior de água, além do que nesse 
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sistema seria necessário o cumprimento de todas as etapas de tratamento como 

floculação, decantação, filtração, desinfecção, entre outros, contemplando assim o objetivo 

maior que é solucionar definitivamente a escassez e a qualidade de água no nosso 

município.  

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 

e definido pela lei 11445/2007, é que apresento o seguinte requerimento: 

REQUEIRO, na forma regimental que, após decisão favorável do Plenário, que a 

Mesa Executiva da Câmara envie expediente ao Excelentíssimo Sr. Helder Barbalho - 

Governador do Estado, Solicitando a Ampliação e Modernização do Sistema de 

Abastecimento de Água da cidade de Abaetetuba, transformando-o em um Sistema 

de Captação de Água do Rio. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos nossos 

munícipes através dos Meios de Comunicação de nossa cidade. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 09 de 

agosto de 2021. 

 

Ezequiel das Campanhas 
VEREADOR – PV 


