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PROPOSIÇÃO Nº. 377/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhoras Vereadoras, 

Senhores Vereadores, 

 

A água é uma substância única e fundamental para o desenvolvimento de qualquer 

atividade humana. “Nomunicípio de Abaetetuba há bastante água”, entretanto ela não está 

distribuída com igualdade, alguns lugares possuem em abundância e outros lugareshá 

precariedade.Desse modo o município de Abaetetuba ao longo de vários meses vem sofrendo com 

a escassez de água potável de qualidade adequada e em quantidade suficiente para atender as 

suas necessidades básicas, caracterizadas por atividades higiênicas necessárias à manutenção da 

vida. 

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 uma possível solução mitigadora para essa problemática, seria a 

realização de um serviço de limpeza na rede de distribuição de água que alimentao município. Esse 

tipo de serviço sem dúvida poderia desobstruir a passagem da água que na maioria é conduzida 

por rede de 60 mm, o que, portanto,melhoraria a distribuição de água. 

Assim diante do exposto, REQUEIRO na forma regimental, após decisão favorável do 

Plenário, que a Mesa Executiva envie expediente a Companhia de Saneamento do Pará 

(COSANPA), solicitando que seja viabilizado em caráter de urgência o SERVIÇO DE LIMPEZA DA 

REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COSANPA COM HIDROJATEADOR, EM ALGUNS 

PONTOS DO NOSSO MUNICÍPIO, para então minimizar a escassez de água e melhorar o 

abastecimento da cidade. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de 

nosso município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 17 de outubro 

de 2022. 

 

Ezequiel das Campanhas 
VEREADOR – PV 


