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PROPOSIÇÃO Nº. 159/2022 

 

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, visto que 

segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) cada real investido em água e 

saneamento economiza-se 4,3 reais em saúde.  

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. 

Nessa perspectiva além do grande crescimento da cidade, atrelado ao aumento 

significativo na demanda por água, vivenciamos também um momento crítico no 

abastecimento de água realizado pela Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) ao 

qual alguns poços perderam produção e precisaram ser parados para manutenção e limpeza 

e isso tem acarretado uma certa precarização no abastecimento de água da cidade. 

Portanto, vemos que há uma necessidade urgente de melhoramento no sistema de 

abastecimento público de água, em virtude da problemática levantada. 

Uma possível solução seria a perfuração de novos poços de capitação de água. 

Nesse sentido é importante salientar que a COSANPA detém de um espaço localizado na 

Rua Santos Dumont ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que atualmente está 

ocioso, servindo de criadouro de insetos e caramujos e que poderia ser bem melhor utilizado 

para fins de abastecimento de água. 
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Neste cenário, reivindico que a concessionária de água juntamente com a 

administração do Estado utilize o citado espaço, para providenciar a perfuração de dois 

novos poços, a fim exclusivamente de melhorar o abastecimento de água, visto que já existe 

barrilete e tubulação para conduzir a água do local dos poços até a Estação de Tratamento 

de água de Abaetetuba. 

Assim, visando à saúde e o bem estar das comunidades 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 à Mesa Diretora que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Governador 

do Estado do Pará e ao Presidente da Cosanpa solicitando que seja providenciado em 

caráter de urgência a perfuração de dois novos poços no Terreno ao lado UPA, tal qual 

pertence a COSANPA. Esses poços serão fundamentais para minimizar o déficit no 

abastecimento de água no Município. Que da decisão da Casa se dê conhecimento à 

população via meios de comunicação sediados no município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 16 de 

maio de 2022. 

 

Ezequiel das Campanhas 
VEREADOR – PV 


