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PROPOSIÇÃO Nº. 464/2022 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 

 

As obras de saneamento básico provocam um acréscimo na vida média da população 

servida, numa diminuição da mortalidade em geral e, em particular, na infantil.  

O homem tem necessidade de água de qualidade adequada e em quantidade 

suficiente para todas as suas necessidades, não só para proteção de sua saúde, como 

também para o seu desenvolvimento econômico. Assim, a importância do abastecimento de 

água deve ser encarada sob os aspectos sanitário e econômico. 

A importância sanitária é devida a uma rápida e sensível melhoria na saúde e nas 

condições de vida de uma comunidade que a implantação ou melhoria dos serviços de 

abastecimento trazem, principalmente por meio do controle e prevenção de doenças e 

promoção de hábitos higiênicos, dado que a implantação do sistema de abastecimento provoca 

a diminuição sensível na incidência de doenças relacionadas à água.  

Face ao exposto, requeiro na forma regimental, depois de ouvir o douto Plenário que 

esta Casa encaminhe expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues 

Carvalho – Prefeita Municipal, e ao Secretário Municipal de Agricultura – Fernando Zacarias, 

solicitando que seja realizado, em caráter de urgência, a construção de um micro sistema de 

abastecimento de água, (Projeto Salta Z), às proximidades da Escola São Benedito, 

Comunidade Nossa Senhora das Graças – Localidade Rio Ajuaizinho, para atender todas as 

famílias residentes na comunidade. Que da decisão da Casa se dê a conhecer aos moradores 

da Comunidade mencionada e aos munícipes de modo geral via meios de comunicação do 

Município de Abaetetuba. 

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

dezembro de 2022. 

Aluísio Correa 
VEREADOR – PSDB 


