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PROPOSIÇÃO Nº. 261/2021 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

CONSIDERANDO que a água é um elemento essencial para a manutenção da vida e 

dos ecossistemas do planeta e a falta desta tem um impacto gigante na vida das pessoas, 

afetando sua saúde e seu desenvolvimento, além de ser um bem precioso para a 

humanidade, precisamos que esse bem esteja disponível em várias ocasiões, horários e 

imprescindivelmente no período que estamos vivendo, em plena pandemia onde, manter a 

higiene é primordial para a prevenção do contágio da Covid-19. 

CONSIDERANDO que a Comunidade da Chicolândia, é uma área expandida do 

município de Abaetetuba e, por isso, não abastecida pela Companhia de Saneamento do 

Pará (COSANPA). 

CONSIDERANDO que a falta de água é uma ameaça para a nossa subsistência, uma 

vez que ela é fonte de vida, é que me reporto acerca das mais de 5.000 (Cinco mil) famílias, 

residentes na Comunidade da Chicolândia, que sofrem diariamente sem poder realizar suas 

atividades básicas devido à falta de água. Portanto, diante dos fatos apresentados é que 

apresento o seguinte requerimento:  

REQUEIRO, que depois de obedecidas as formalidades regimentais da Casa, e 

obtida aprovação favorável do Plenário, que a mesa Diretora da Câmara encaminhe 

expediente ao Governo do Estado do Pará, a fim de direcionar o pedido ao setor competente 

de sua administração, sendo ele a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), para 

que haja a viabilização da Ampliação no Sistema de Abastecimento de água para a 

Comunidade da Chicolândia, bairro do Algodoal, na cidade de Abaetetuba, que da decisão 

da Casa se dê a conhecer aos órgãos de comunicação em geral.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mario Ferreira Fonseca”, em 30 de 

agosto de 2021.  
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