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PROPOSIÇÃO Nº. 075/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 

É sabido pela população a importância que a água tem para a vida, sendo essencial a 

manutenção de nossa saúde, higiene e demais tarefas do dia a dia. Nas escolas, a água é 

fundamental para o preparo da merenda escolar, limpeza dos espaços educativos, utensílios e 

para o consumo. Sendo importante a manutenção e limpeza periódica das fontes de água que 

abastecem as escolas. 

A realidade do município de Abaetetuba nos mostra que a maioria das escolas das ilhas e 

estradas depende da água oriunda de poços e caixas de água para os afazeres diários. Quando 

os poços e caixas d’água deixam de ser limpas periodicamente, a sujeira acumulada pode 

comprometer a qualidade da água.  

Portanto, para garantir a qualidade da água utilizada por alunos, professores e demais 

servidores da escola Nossa Senhora Auxiliadora do ramal Itacupé é que solicitamos a limpeza e 

manutenção do poço que abastece a escola, visto que sem água a volta às aulas fica 

comprometida. 

Ante o exposto, requeiro que após aprovação em plenário, seja encaminhado expediente a 

Sua Excelência a Prefeita Municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, para que encaminhe ao 

setor competente de seu governo a tomar providências necessárias e urgentes para a “Limpeza e 

manutenção do poço e da caixa d’água que abastece a escola Nossa Senhora Auxiliadora do 

Ramal Itacupé” que vise a melhorar a qualidade e fornecimento da água para a comunidade 

escolar. Que da decisão seja dado conhecer a Comunidade, ao Conselho Municipal de Educação, 

ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais - STTR, Paróquia das Ilhas, Z-14 Colônia de Pescadores, 

MORIVA, Rádio Comunitária Guarany FM, Rádio Miriti FM, Rádio Conceição e meios de 

comunicação em geral. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 28 de março de 

2022. 

Edileuza Viégas Muniz 
VEREADORA – PT 

 


