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PROPOSIÇÃO Nº. 457/2022 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

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

humana, sendo que o acesso a esse recurso natural está entre os direitos fundamentais estabelecidos 

pela constituição.  

O abastecimento de água visa fundamentalmente implantar hábitos higiênicos com o objetivo 

principal de controlar e prevenir doenças na população, portanto cabe as concessionárias de 

abastecimento de água garantir que esse líquido precioso chegue até aos usuários, entretanto, o 

município de Abaetetuba, especialmente o bairro Algodoal historicamente vem sofrendo com 

precariedade no abastecimento público de água, já que em vários pontos desse mesmo bairro a água 

não chega às torneiras, e mais recentemente essa situação piorou por circunstância do poço que 

abastece o bairro ter perdido produção, levando a uma maior escassez na distribuição de água. Desse 

modo, uma possível solução mitigadora, seria a realização urgente de manutenção e limpeza do 

referido poço, uma vez que a realização dessa melhoria garantiria aos usuários seus direitos, bem como 

conforto e bem estar.  

Assim, visando à saúde e o bem estar dos moradores da cidade de Abaetetuba e considerando 

que no Brasil o saneamento básico é um direito assegurado pela constituição e definido pela lei 

11445/2007, solicito por meio desta proposição na forma regimental que, após decisão favorável do 

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

(COSANPA), solicitando a Limpeza do Poço do Algodoal na cidade de Abaetetuba. Que da decisão da 

Casa se dê a conhecer aos munícipes via meios de Comunicação de nossa cidade. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 25 de novembro de 

2022. 

 
Ezequiel das Campanhas 

VEREADOR – PV 
 


