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Estado do Ceará – Arce realizará no próximo dia 6 de Maio, às 8h no Auditório da Escola Estadual de

Ensino Profissionalizante Padre João Bosco de Lima, a segunda  audiência pública, sobre o Plano

Municipal de Saneamento Básico. Nesse segundo momento, será apresentado o Prognóstico do Plano

Municipal de Saneamento Básico do nosso município.

A audiência tem como objetivo principal, a apresentação à população, do Prognóstico do Plano

Municipal de Saneamento Básico (PMSB), de água e esgoto do Município, diante os resultados já

obtidos por estudos realizados e que serão fundamentais, para colocar em prática, as obras de

construção de todo o saneamento do município e demais abastecimentos de água.

Serão apresentados os objetivos e as metas de curto, médio e longo prazo para a universalização do

acesso ao Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no município (incluindo distritos e

localidades das áreas; urbana e rural).

Também serão elencados os programas, projetos e as ações necessárias para alcançá-los. A audiência

abordará ainda, as ações emergenciais e contingenciais para o saneamento, os mecanismos e

procedimentos para avaliação da eficiência e eficácia das ações programadas, visando  à melhoria e

qualidade de vida da população.

Para o prefeito Evanildo Simão, trata-se de mais um passo consolidado, no tocante a construção de

todo o saneamento básico de Mauriti, cujo valor ultrapassa a monta de R$ 16 milhões, que foram

assegurados em sua gestão, o que certamente, oportunizará a melhoria de vida da população,

trabalhando também a saúde preventiva e o respeito ao meio ambiente.

Vale ressaltar que o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) foi viabilizado através do

convênio de cooperação técnica entre o município de Mauriti, a Cagece e a Arce.
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