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PROPOSIÇÃO Nº. 310/2022 

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, é que 

sistemas de abastecimento público de água são possíveis soluções coletivas mais 

econômicas e definitivas para o consumo de uma comunidade, visto que a cada real 

investido em água e saneamento economiza-se R$ 4,30 em saúde, esses são os dados da 

pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Recentemente a comunidade da Bacabeira (150 famílias) passaram por uma 

situação preocupante no aspecto do Saneamento, pois o abastecimento de água que é 

realizado por um poço doado pela prefeitura foi interrompido pelo fato do mesmo estar 

localizado em um terreno particular. A resolução parcial dessa situação ocorreu mediante a 

mobilização da comunidade em parceria com a classe política.  

No entanto, ainda existe um impedimento na resolução definitiva desse problema, 

pois se faz necessária a regularização da área onde está localizado o referido poço.  

  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 

11.445/2007, é que apresento o seguinte requerimento. 

Face ao exposto, REQUEIRO que, após aprovação em Plenário, a Mesa Diretora 

encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Francineti Maria 

Rodrigues Carvalho, solicitando que seja feita a regularização da área do poço da 

Bacabeira e posteriormente seja entregue à comunidade. Que da decisão da Casa se dê a 

conhecer aos moradores de nosso Município, via meios de comunicação. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 12 de 

setembro de 2022. 

Ezequiel das Campanhas 

VEREADOR – PV. 


