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REGIÃO METROPOLITANA

Racionamento: plano só será entregue em
julho
O documento devia ser apresentado hoje às agências reguladoras, mas a Cagece pediu ampliação do prazo
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 NACIONAL : (/CADERNOS/NACIONAL)  Serra concede passaportes diplomáticos ao pastor R. R. Soares e esposa (/cadernos/nacional/online/serra-concede-passaportes-diplomaticos-ao-pastor-r-r-soares-e-esposa-1.1575314)
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Enquanto o plano não é apresentado, uma empresa privada
contratada pelo Governo do Estado segue perfurando poços na
Capital. A ação teve início, na semana passada, no Morro de
Santa Terezinha, no Vicente Pinzón ( Foto: Fernanda Siebra )

00:00 · 30.06.2016 por Thatiany Nascimento - Repórter

O Plano de Contingência que irá especificar como funcionará o racionamento de água em
Fortaleza e em outros quatro municípios da Região Metropolitana (RM) será
apresentando somente na segunda quinzena de julho. O documento deveria ser entregue
às agências regulamentadoras hoje, mas a Companhia de Água e Esgoto do Ceará
(Cagece) pediu adiamento do prazo. Enquanto isto, o Governo segue com a perfuração
de poços na Capital. Um terreno da Cagece localizado no Pici é o próximo local a receber
a abertura.

A Cagece alega, em nota, que pediu a ampliação do prazo "em virtude da complexidade
envolvida na elaboração do Plano". Conforme a Companhia, a Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do Ceará (Arce) e a Autarquia de Regularização,
Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento (Acfor) foram informadas
ontem sobre a mudança de data.

O Plano de Contingência é uma das medidas cotadas pelo Governo para reduzir o
consumo de água no Ceará. A meta, de acordo com a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), é reduzir 20% da demanda. A previsão é que o
racionamento, que além da Capital incluirá Caucaia, Maracanaú, Eusébio e Aquiraz, vigore em agosto. Mas, conforme o coordenador de
saneamento básico da Arce, Geraldo Basílio, o Plano pode vigorar a partir do dia que for apresentando às agências, sem carecer de
autorização das mesmas para ter validade. "A Cagece não tem que esperar a Arce autorizar. A Arce só se manifestará se houver alguma
irregularidade e avaliará se o documento está de acordo com as normas já estabelecidas na Resolução 206, que fala sobre racionamento",
revela Geraldo.

Ele acrescenta que o Conselho Diretor da Arce foi notificado do adiamento do prazo e diz que "não há uma data definida para a Agência

AS
SI

N
E 

Di
ár

io
 d

o 
N

or
de

st
e

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/classificados
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios
http://centraldoassinante.diariodonordeste.com.br/
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/tvdn
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/ultima-hora
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/polopoly_fs/1.1575122!/image/image.jpg
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/jogada
http://centraldoassinante.diariodonordeste.com.br/assinar/6-dias---imp--e-dig-/76
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/nacional/online/serra-concede-passaportes-diplomaticos-ao-pastor-r-r-soares-e-esposa-1.1575314
javascript:fbShare('http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidaderacionamento-plano-so-sera-entregue-em-julho-1.1575123', 'Racionamento: plano s%C3%B3 ser%C3%A1 entregue em julho ', 'O documento devia ser apresentado hoje %C3%A0s ag%C3%AAncias reguladoras, mas a Cagece pediu amplia%C3%A7%C3%A3o do prazo', 'http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/img/diario/logo_dn_facebook.jpg', 520, 350)
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/politica
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvJrQqiQJS-DikMDFNDyjHAoKZOG2wt4igbZMODVJGY3DVX0hWAi2E7OBMAJNRVq6hfVVpN2Nznio12kuStgCI3ZsI274pNbqqoHVdUa3xuKxS-4zEsRmN5GsrKEMcf9I-LNBxBgpk-2XxE2f5qwRv82-qUdkzhUaHgnrzL1SgBVV17fAKB2Kjn6OFa3KbV2QGu2ndi83hinpy6OyE9FBvnC7GWF0cBD3aflUBVqfMSMVCXXFt8&sai=AMfl-YQpKiVZPhm-c3xwNfIxF87jXMUqSRwIwiRx4Ru4-HpdDNxz7o8E1eyX3N4K746erAKAyXLehmyQZQ&sig=Cg0ArKJSzAuvTwsS4X-S&adurl=http://megastore.motamachado.com.br/%3Futm_medium%3DDiario%26keyword%3DSuperLeaderboard-Negocios%26utm_campaign%3DMegaStore2016&nm=4
http://twitter.com/share?url=http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidaderacionamento-plano-so-sera-entregue-em-julho-1.1575123%27&via=diarioonline&text=+Racionamento:%20plano%20s%C3%B3%20ser%C3%A1%20entregue%20em%20julho
https://plus.google.com/share?url=http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidaderacionamento-plano-so-sera-entregue-em-julho-1.1575123
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/entretenimento
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/racionamento-plano-so-sera-entregue-em-julho-1.1575123
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/nacional


Reguladora se manifestar após receber o documento". Ja a Acfor informou, em nota, que recebeu o pedido de adiamento do prazo e o
mesmo seguiu, ontem, "para a avaliação da diretoria responsável".

Em relação à abertura de poços na Capital e na RM - iniciada na semana passada como medida para tentar amenizar os efeitos do possível
racionamento -, o proprietário de uma das empresas executora das perfurações, Valdoir Portela, diz que foi informado pelo Governo do
Estado que irá escavar 66 poços. O trabalho teve início no Morro de Santa Terezinha. Ainda nesta semana outros poços devem ser
perfurados, segundo ele, no terreno da Cagece no bairro Pici.
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Ex-ministro Paulo Bernardo é preso na 31ª fase da Operação Lava Jato (/cadernos/nacional/online/ex-ministro-paulo-bernardo-e-preso-
na-31-fase-da-operacao-lava-jato-1.1571382)

Força Nacional deixa CE e surpreende o governo, que usará PM nos presídios (/cadernos/policia/online/forca-nacional-deixa-ce-e-
surpreende-o-governo-que-usara-pm-nos-presidios-1.1574092)

Diretor de empreiteira no Ceará é alvo de operação da PF (/cadernos/nacional/online/diretor-de-empreiteira-no-ceara-e-alvo-de-
operacao-da-pf-1.1575344)

O preço do sucesso (/cadernos/jogada/o-preco-do-sucesso-1.1575170)
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