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Legislando com compromisso e determinação. Responsável

OFÍCIO N.o 004 /2021 - VEREADORA - LÍVIA MENESES MAlA

Limoeiro do Norte, 26 de Abril de 2021.

A Vereadora signatária, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental em

vigor, vem respeitosamente requerer ao Exmo. Sr. LUIS EDUARDO GRANGEIRO

GIRÃO, Senador da República pelo Estado do Ceará, solicitar Emenda Parlamentar para a

aquisição de 10.000 (dez mil) filtros para cisternas, para beneficiar as famílias Rurais do Vale

do Jaguaribe com água potável.

No Nordeste semiárido, a água para consumo humano, no meio rural, mais

disponível e barata, mesmo nos anos de seca, é a captada da chuva, e armazenada em

cisternas. Esta tecnologia social já está instalada nas residências de 1,2 milhão de famílias

rurais do Nordeste.

Entretanto, pelo manejo sanitário inadequado dessas cisternas, a grande maioria

das famílias rurais consomem água contaminada por bactérias, vírus e protozoários,

provocando doenças gastrointestinais, internações hospitalares, com amento das despesas com

a saúde pública.

No Ceará, são aproximadamente, 273 mil cisternas rurais instaladas, um

equipamento imprescindível para armazenar a água da chuva e do carro pipa, quando as

chuvas são insuficientes. No Ceará, mais de um milhão de pessoas consomem água das

cisternas, média de quatro pessoas por família.
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Dados de 2018, do Instituto Trata Brasil- Painel Saneamento Brasil, informa que

as despesas com internações de pessoas, com doenças de veiculação hídrica, no Nordeste,

foram de R$ 39.455.312,55, correspondendo a R$ 362,73 por pessoa internada.

A mesma fonte indica que, no Ceará, essas despesas com internações, com

doenças decorrentes de veiculação hídrica, foram da ordem de R$ 5 milhões, ao custo de

R$365,30 por internação.

Existem filtros para cisternas, com a tecnologia de ultrafiltração, usa apenas a

gravidade para filtrar a água, dispensando o uso de energia e produtos químicos, pesando

apenas 500 gramas, é de fácil manuseio, o que facilita sua utilização em qualquer local.

Filtra 35 litros de água por hora, com capacidade total de 100 mil litros, na sua

vida útil, o que corresponde a 5.000 garrafões de 20 litros, sem precisar trocar nenhuma peça,

podendo durar até 10 anos, seguindo as recomendações do fabricante.

o mais importante é o custo beneficio do uso desse filtro, para as famílias, visto

que, uma família rural terá água potável garantida, além de ter a possibilidade de quase zerar

os riscos de contrair doenças de veiculação hídrica.

No Vale do Jaguaribe (pelo cadastro do Min da Cidadania) existem 19.177

cisternas, no caso a nossa solicitação atendera 50% (cinquenta por cento) do povo jaguaribano

ruralista.

fJ{uaCef. 'Ma{veira 2266 - Centro - fPJIiBX (88) 3423-4140/ fJIX (88) 423-3006/ ÇJIiB (88) 3423-4078
CJ{fPJ 01.836.913/0001-05 -CP,fP: 62930-000



Estado do Ceará

Câmara iMunidpai,de Limoeiro do Notte
Legislando com compromisso e determinação.

No Município de Limoeiro do Norte, a cidade que represento o numero de

cisternas é 1.845 (mil oitocentas e quarenta e cinco), por isso a minha solicitação ao Exmo.

Senador, é que a emenda parlamentar destinada venha atender a demanda de água potável, que

tem sido um problema recorrente para aqueles se utilizam das águas das cisternas para o

consumo humano.

A alocação de recursos para o Município de Limoeiro do Norte, oriundos de

emenda Parlamentar destinada pelo nobre Senador, para atender demandas de água potável

nas cisternas, deverá se alocada à SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESC, CNPJ

07.891.674/0001-72, Telefone (88) 3423-1165, E-mail semas@limoeirodonorte.ce.gov.br.

RUA CEL. SINDULFO CHAVES, N° 489 - JOÃO XXIII - CEP: 62.930-000,

Em Limoeiro do Norte, na área rural, o tratamento das águas das cisternas será

de estrema importância para os munícipes, o anseio da pópulação será atendido, pois

promoverá saúde preventiva para as famílias, principalmente para aquelas de baixa renda,

que se tiverem comprometimento com sua saúde, ficará muito difícil sustentar sua família.

Promoção da saúde é o "processo de capacitação da comunidade para atuar na

melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação no controle desse

processo".
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Na certeza do atendimento da solicitação, apresento a V. Exa. protestos de estima

e elevado apreço.

Atenciosamente,

~ua Cef. !Ma{veira 2266 - Centro - IPJlCJ3X(88) 3423-4140/ fJlX (88) 423-3006/ qJl(jj (88) 3423-4078
C:NIPJ 01.836.913/0001-05 -CP'IP: 62930-000


