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PROPOSIÇÃO Nº. 131/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Considerando a importância que a água tem na vida dos seres humanos, e que 

este líquido precioso, deve ser tratado, para que possa ter qualidade e ser consumido, 

dessa forma é que sistemas de abastecimento público de água são possíveis soluções 

coletivas mais econômicas e definitivas para o abastecimento de água de uma 

comunidade, em virtude de que em cada real investido em água e saneamento 

economiza-se R$ 4,30 em saúde, pesquisa esta realizada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS). 

O abastecimento de água visa fundamentalmente controlar e prevenir doenças, 

implantar hábitos higiênicos na população como, por exemplo, a lavagem das mãos e 

dos alimentos, o banho e a limpeza dos utensílios; facilitar a limpeza pública e 

principalmente propiciar conforto e bem estar à população. 

Em pesquisa e visitas realizadas no Município de Abaetetuba identificamos um 

grande déficit no abastecimento de água, pois na zona urbana somente 60% da 

população tem acesso à água potável e nas ilhas e colônias esse déficit é ainda maior, 

o que leva os habitantes do mesmo a condições vulneráveis de saúde (doenças), sendo 

muitas delas de veiculação hídrica. 

Na Localidade Rio Quianduba, foi implantado um micro sistema de abastecimento 

de água, porém a captação das águas do rio através do sistema não se tornou 

apropriada para o consumo, e como todos nós sabemos da importância desse líquido 

precioso e indispensável ao nosso dia-a-dia, é que apresento o seguinte requerimento: 

REQUEIRO, que depois de obedecidas as normas regimentais desta douta Casa 

de Leis e com a aprovação do Plenário, a Mesa Executiva da Câmara envie expediente 



 

a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal de 

Abaetetuba, e o Secretário Municipal de Educação, senhor Jefferson Felgueiras, 

solicitando serviços de tratamento da água do poço artesiano, que já está perfurado na 

Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da Localidade Rio Quianduba, porém, sem 

uso pelo fato da água não ser tratada, sendo que, a Comunidade citada já dispõe da 

bomba e caixas d’água, faltando apenas o tratamento, para que possa atender a 

demanda das atividades escolares, bem como a necessidade de alunos e funcionários. 

Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso 

Município e à direção da Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no Rio 

Quianduba. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 25 de 

abril de 2022. 

 

Aluísio Monteiro Corrêa 
VEREADOR – PSDB 


