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14 localidades cearenses terão qualidade da água
analisada

POSTADO EM 4 DE JUNHO DE 2018 POR REDAÇÃO CEARÁ AGORA

Técnicos da coordenadoria de saneamento da Agência Reguladora do Estado
do Ceará (Arce) �scalizarão, a partir de hoje, os sistemas de abastecimento de
água de 14 localidades cearenses. A ação, que vai até o dia 22, veri�cará os
serviços ofertados pela Cagece, visando à qualidade do fornecimento de
água e pontos referentes ao esgotamento sanitário, incluindo a adequação
às leis ambientais.
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Neste mês, passarão pelo crivo dos analistas os municípios de Aracoiaba (e
localidades de Arraial Santa Isabel, Baixio, Capivara, Encosta, Ideal,
Jenipapeiro, Lagoa de São João e Vazantes), Caridade (e localidade de Campos
Belos) e Quixadá (e localidades de Juatama e Tapuiará). Em Quixadá, também
serão vistoriados os sistemas de esgotamento sanitário, além da qualidade
da água.

De 04 a 08 de junho, as vistorias acontecerão em Aracoiaba e seus oito
distritos. Já na semana que vai do dia 18 ao dia 22, os técnicos da Arce
�scalizarão as sedes de Caridade e Quixadá, e suas respectivas localidades.
Finalizadas as atividades, cabe à Agência Reguladora expedir relatório sobre
os serviços prestados à população, inclusive nos âmbitos comercial e de
atendimento, tudo em conformidade com as prescrições constantes nas leis,
normas e regulamentos especí�cos do setor.
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