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ESTADO DO PARÁ 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
GABINETE DO VEREADOR: JOSÉ FRANCISCO AMARAL PAVÃO. 

iNDICAÇÃO N2  	/2020. 

PROTOCOLO 
Câmara Municipal de Parauapebas 

Diretoria Legislativa 
Data. 	Cs'Cì 	0,6 

Assinattwa 

INDICO: Ao Poder Executiva a 
necessidade de Instalação e 
implantução de uma Unidade 
de Sistema de Abastecimento 
de Agua Potável, para o uso e 
consumo de todas as Empresas 
e Ind•Jstrias que estão 
desempenhando 	 suas 
atividades no Distrito Industrial 
desta Cdade de Parauapebas-
Pa. 

A Câmara Municipal de -Vereadores na função de 
Assessoramento, atravt':,, de seu Membro, infra-ass!nado, no exercício regular 
de seu Mandato, coe-, fluxo no art. 44, inciso 1' da Lei Orgânica deste 
Município, e arts. 199 a 201 do Regime Interno, INDICO que, depois de 
cumprido o Rito Regimental e ouvido o soberano Plenário desta Casa, 
encaminhe expediem e ao Exmo. Senhor Nefeito Municipal, de 
Parauapebas, Darci Jo ,,é Lerem, com cópia para a SAEP, juntamente com a 
Secretário Municipal d, . Obras, Instalação e implantação de uma Unidade de 
Sistema de AbastecimcAto de Agua Potável, para o Uso e consumo de todas 
as Empresas e Industrias que estão def;empenhivido suas atividades no 
Distrito Industrial desta Cidale de Parauapebas-r.:à. 

JUSTIFICATIVA:  

Os Empresário:, e proprários de empresas e 
industrias do Distrito industrial deste Município de Parauapebas — Pa, vem 
enfrentando bastantes dificuldades com a falta de agua, e isso tem trazido 
grandes constrangime;,,tos a todos. O sistema de abastecimento de água 
consiste no conjunto cie obras, equipamentos e serviços com o objetivo de 
levar água potável paul uso e consumo das empresas e Industria, entre 
outros. Esse sistema 	alguns objetivos especUicos definidos em dois, 
aspectos. 
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1 - Aspectos sanitário e social: Controlar e prevenir 
doenças; implantar hábitos higiênicos em todas as áreas das empresas; 
facilitar a limpeza bem como a utilizoção de todo rnaquinários; facilitar as 
práticas de todo tipo de serviço e profissão de cada trabalhador; propiciar 
conforto, bem-estar e segurança. 

2 - Aspectos econômicos: Aumentar a vida média 
pela redução da mortalidade; aumentar a vida produtiva do indivíduo, por 
meio do aumento da vida média ou pela redução do tempo perdido com 
doença; facilitar novas instalações de indústrias; facilitar a proteção dos 
mananciais; facilitar a supervisão do sistema; facilitar o controle da qualidade 
da água e por fim, facilitar a economia de escala. 

Mediante o exposto, solicitamos a Instalação e 
implantação de uma Unidade de Sistema de Abastecimento de Agua Potável, 
para o uso e consumo de todas as Empresas e Industrias que estão 
desempenhando suas atividades no Distrito Industrial desta Cidade de 
Parauapebas-Pa. 

Na certeza de podermos contar com a vossa 
costumeira atenção, desde já peço e agradeço aos nobres vereadores e 
vereadoras a aprovação da presente indicação. 

Parauapebas-Pa, 29 de junho de 2020. 
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