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Meta para redução de consumo de água deve
valer a partir de setembro
 18/08/2016 | DESTAQUES | RAPHAEL

Foto: Camila de Almeida

Arce aprovou resolução da nova meta de redução de 20% do consumo proposta pelo

Governo do Ceará. O documento será encaminhado amanhã à Cagece e mudança deve

ser colocada em prática no prazo de 30 dias
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A proposta de aumentar para 20% a meta de redução do consumo de água em

Fortaleza e Região Metropolitana (RMF) deve começar a valer no dia 18 de setembro. A

medida foi aprovada ontem pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados

do Estado (Arce). É uma das ações anunciadas pelo governador Camilo Santana (PT),

em julho, para evitar o racionamento na Capital e RMF em meio ao cenário de crise

hídrica do Ceará, que já acumula cinco anos de estiagem. O parecer deve ser enviado

amanhã à Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

A partir daí, a companhia terá um mês para comunicar à população sobre a nova meta.

Depois, o cálculo será implantado. Segundo Adriano Costa, presidente do Conselho

Diretor da Arce, a nova meta tomará como base o consumo médio de outubro de 2014 a

setembro de 2015. Aqueles usuários que não economizarem 20% na conta em relação a

esse período terão o excedente sobretaxado em 120%.

Conforme Costa, a Arce decidiu antecipar a aprovação do parecer devido ao caráter

emergencial da ação (eles tinham o prazo de um mês). Durante a semana passada, a

Agência realizou consulta pública de revisão da meta. “Analisamos as contribuições e

já temos o texto aprovando a resolução para fazer a nova meta. Estamos aprovando

hoje (ontem) e sexta-feira (amanhã) deve ir para a Cagece”, explicou Adriano.

A Cagece informou que aguarda resolução das agências reguladoras para o cálculo da

tarifa. A companhia con�rmou que, após a autorização das agências reguladoras,

publicará comunicado informando à população sobre a nova meta de consumo e o

prazo de aplicação é de 30 dias.

Economia

O presidente do Conselho Diretor da Arce ressaltou que, independentemente da data de

implantação da tarifa, é fundamental que os usuários reduzam o consumo de água. “É

importante economizar. Mesmo sem a implantação, as pessoas precisam se

conscientizar da situação do Estado”, frisou.

Além da nova meta de redução, as ações de segurança hídrica incluem transferência de

água entre municípios e combate às perdas no abastecimento. O Estado também prevê

redução da oferta em 20% para indústrias da RMF e perfuração de mais poços. A meta

de economia de água com o plano é de 1,8 mil litros por segundo. R$ 64,1 milhões são

investidos nas ações.

A Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos de Saneamento

Ambiental (Acfor) foi procurada pelo O POVO para informar a situação do parecer no

órgão, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.
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