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Abaetetuba – Pará 

PROPOSIÇÃO Nº. 258/2022 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar as condições do meio ambiente com 

a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde. No Brasil, o saneamento básico é um direito 

assegurado pela Constituição e definido pela Lei nº. 11.445/2007, como  o conjunto dos serviços, 

infraestrutura e Instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Dessa forma, garantir o bem-estar de seus habitantes é prioridade legal do Poder Público, 

entretanto, há locais no município de Abaetetuba como a área da Bacabeira, que não dispõem do 

mínimo necessário de condições básicas de saneamento. Nesse local, os moradores, além de 

estarem sofrendo com a precariedade no abastecimento de água, também padecem por 

circunstância do carro do lixo não entrar para coletar o lixo doméstico nas alamedas da referida área, 

o que têm colocado os moradores em condições vulneráveis de saúde. 

Nesse cenário, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram na 

área da Bacabeira, vislumbro que a instalação de Containers em locais estratégicos, para 

armazenamento do lixo produzido, seria uma solução mitigadora para essa problemática, visto que já 

existem outros encaminhamentos no que tange a melhorias no abastecimento de água. Ressalto que 

esses Containers, elemento de saneamento básico, por serem importantes componentes de 

prevenção de doenças, sem dúvida garantiriam melhores condições de saúde e qualidade de vida a 

essa população. 

Diante do que foi relatado e depois de obedecidas as normas regimentais desta Casa de Leis 

e com a aprovação do Plenário, requeiro que a Mesa Executiva da Câmara envie expediente a 

Excelentíssima Senhora Francinetti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, 

para que direcione ao setor competente de sua administração fornecimento de Containers para 

armazenamento do lixo, para a área da Bacabeira, Bairro Aviação. Que da decisão da Casa se dê a 

conhecer aos meios de comunicação de nosso Município e aos moradores da citada área. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 08 de agosto de 

2022. 

 

Ezequiel das Campanhas 
VEREADOR – PV 

 


