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Cagece manda nota para o Blog
confirmando racionamento d’água em
Iracema

Sobre a postagem “MP instaura inquérito para apurar sobre racionamento de água em Iracema”, a
assessoria de imprensa da Cagece mandou a seguinte nota para o Blog. Confira:

Caro Eliomar de Lima,

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informa que a cidade de Iracema está entre as cidades
que passam por medidas de contingência no abastecimento devido à escassez hídrica. O município está
na lista das 40 cidades e localidades que tiveram plano de racionamento de água formalizados juntos à
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce).

Diante disso, a Cagece tem empreendido esforços no sentido de garantir e melhorar o abastecimento de
água no município. Para isso, a companhia tem implementado ações para evitar que o município fique
desabastecido.

A Companhia esclarece ainda que irá responder, dentro do prazo estipulado pelo Ministério Público do
Estado do Ceará (MPCE), aos questionamentos enviados pelo órgão.

Assessoria de Comunicação da Cagece.
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