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                  I N D I C A Ç Ã O    Nº  271/2021.

INDICA  AO  PODER  EXECUTIVO  MUNICIPAL  NA 

PESSOA  DO  EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  PREFEITO, 

DARCI  JOSÉ  LERMEN,  A  OBRA  DE  REFORMA  E 

AMPLIAÇÃO  DA  ESTAÇÃO  DE  TRATAMENTO  DE 

ESGOTO  DO  BAIRRO  APOEMA  NO  MUNICÍPIO  DE 

PARAUAPEBAS/PA. 

                            

                  

Senhor Presidente, 

          A Câmara Municipal de Vereadores na sua função de assessoria e eu, membro 

desta casa, no exercício regular do mandato a mim conferido, com o fundamento no Art.  44, 

Inciso II da Lei Orgânica do Município e nos Arts. 199 a 201 do Regimento Interno, INDICO ao 

Executivo Municipal na Pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito de Parauapebas, Darci José 

Lermen, ouvido o plenário desta Augusta Casa a obra de reforma e ampliação da estação de  

tratamento de esgoto localizada no bairro Apoema, que atende as demandas de grande parte 

deste município. 
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JUSTIFICATIVA

           O saneamento básico é um direito do cidadão garantido pela Constituição Federal. A  

qualidade da água assim como o tratamento do esgoto está diretamente ligado a qualidade de  

vida e saúde. 

As ações de melhoria dos programas hidrossanitários são cada vez mais incentivados por  

organismos  institucionais.  Nosso  município  atualmente  recebe  muitas  obras  de  melhoria  de 

infraestrutura e saneamento.

Com crescimento populacional e expansão do município há a necessidade urgente de obra 

de reforma e ampliação da ETE para restauração da capacidade operacional de suas lagoas, que 

atualmente estão com mais de 80% de sua capacidade comprometida devido ao assoreamento 

decorrente da utilização diversa do plano inicial. 

Em razão da necessidade de adequações as normas ambientais o descarte dos efluentes  

provenientes de fossas esgotadas por caminhões são direcionados a ETE em questão, o que 

sobrecarregou o sistema. A urgente obra visa adequar as estruturas do sistema ao quadro atual 

de necessidades observando o aumento de volume e variações nas características dos efluentes,  

garantindo o atendimento aos padrões de qualidade no tratamento.

Desse modo precisamos fortalecer as políticas públicas no sentindo de garantir a qualidade 

de vida e saúde de todos. Assim, a presente indicação busca atrair olhares do Poder Executivo  

para uma questão urgente no município, o tratamento de esgoto é de extrema relevância visto os 

grandes esforços para tornar Parauapebas um exemplo em gestão ambiental  e qualidade da 

água. 

Com o escopo de mudar a situação do saneamento básico no Brasil, o governo brasileiro 

instituiu o Plansab (Plano Nacional de Saneamento Básico), que consiste em um conjunto de 

metas  e  objetivos  para  transformar  a  realidade  desse  setor  no  país.  Entre  essas  metas,  

encontram-se alguns dos Objetivos do Milênio,  implantados pela ONU, que são:  reduzir  pela 
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metade,  a  proporção  de  habitantes  sem acesso  à  água  e  ao  saneamento  básico;  melhorar 

significativamente as condições de vida de pessoas que vivem em bairros degradados.

Além disso,  outra  meta  estipulada  é  a  de  atingir  a  universalização  das  estruturas  de 

saneamento básico em todo o país até o ano de 2033. Contudo, mais importante sobre essa 

questão, além da intensificação dos investimentos públicos em nível federal, estadual e municipal,  

é  a  participação  da  popular  pela  democratização  dos  serviços  sanitários.  Com  a  união  de 

esforços da sociedade organizada e entes federados teremos uma realidade prospera.

Com base nessas razões e fundamentos, ciente do comprometimento e compromisso do 

Poder Executivo apresento a indicação e aguardo acolhimento.

Parauapebas, 03 de maio de 2021.

----------------------------------------------------------------

Elias Ferreira de Almeida Filho

Vereador do PSB
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