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INDICAÇÃO N.º 76/2013 
Xinguara - PA, 05 de março de 2013. 

 
 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores,  

 
Nos termos regimentais desta Casa de Leis solicito a esta Mesa Diretora que, 

após a apreciação do Plenário, se aprovada, encaminhe ao Poder Executivo Municipal a 
presente indicação, destinada a sugerir ao Conselho Técnico Administrativo e de Controle 
Social do Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Xinguara – SAAEX, que realize 
urgentemente a Conferência Municipal do mesmo e a eleição dos novos Conselheiros desta 
Autarquia, importante para o Controle Social sobre o processo de implantação do Sistema 
de Abastecimento de Água e Saneamento básico pela Foz do Brasil.  

 

Justificativa: Dentre as funções do Conselho Técnico Administrativo e de 
Controle Social do SAAEX, as principais são aprovar normas sobre: instalação e prestação de 
serviços do SAAEX, bem como as penalidades a que estão sujeitos os seus infratores; 
apuração dos custos, para efeito do cálculo das tarifas de remuneração dos serviços; e 
cobrança das tarifas de remuneração dos serviços. Já a Conferência Municipal da Água e 
Saneamento Ambiental além de se constituir num Fórum Temático, realizado a cada triênio 
para debater os principais problemas de água e saneamento ambiental do Município e 
estabelecer as diretrizes gerais para solucioná-los é competente para eleger os membros do 
Conselho Técnico, Administrativo e de Controle Social e atuará de forma autônoma, 
organizada, delegada e deliberativa, com a ampla participação da sociedade. Portanto, faz-
se necessária ampla divulgação dos trabalhos do Conselho e da Conferência, propiciando a 
efetiva participação dos vereadores e da população em geral em respeito à transparência e 
democracia nas decisões de tais órgãos. 

 
Esta é a nossa indicação, salvo melhor juízo dos senhores vereadores. 

 
 

Cláudio Elias Marques 
Vereador 


