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PROPOSIÇÃO Nº. 352/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

CONSIDERANDO que a estrutura do elevado da caixa d`água da Comunidade do 

Ramal do Curuperé Miri está comprometida com risco iminente de desabamento. Torna-

se prioritário fazer este trabalho para prevenção de acidentes, consequentemente para 

evitar onerar mais gastos ao Poder Público e poupar transtornos sociais e econômicos à 

população. 

CONSIDERANDO que representantes e líderes, assim como os demais 

comunitários do Ramal do Curuperé Miri estão fazendo a solicitação há um bom tempo, 

pois, os mesmos estão preocupados com os riscos de acidentes, além de que, em caso 

de desabamento da caixa d`água o sistema de distribuição de água ficará suspenso, o 

que seria um grande prejuízo a todos os envolvidos das crianças, quanto à população em 

geral. 

CONSIDERANDO, que a água, quando bem tratada e distribuída, traz diversos 

benefícios à saúde pública, uma vez que é indispensável no preparo de alimentos, na 

hidratação, e ainda possibilita a higienização de ambientes entre outros usos. Ademais a 

distribuição de água tratada traz conforto e bem estar à todos. 

Portanto, é imprescindível que o Poder Executivo acate a presente indicação, a 

qual é necessária e imediata, por ser de muita relevância para atender aos anseios do 

povo. 

REQUEIRO, na forma regimental que após decisão favorável do Plenário, a Mesa 

Executiva da Casa, envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria 

Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor 

competente de sua administração, solicitando “A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA 

ESTRUTURA (ELEVADO) DA CAIXA D`ÁGUA DA COMUNIDADE CURUPERÉ MIRI, 

ZONA RURAL. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos munícipes via meios de 

comunicação. 

 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mário Ferreira Fonseca”, em 03 de 

outubro de 2022. 

 

CRISTIANO SILVA LOPES 

VEREADOR – PSD 

 


