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"MQJTERJMENTO Nº ;42,8 /2021" Tauá/CE, 21 de outubro de 2021. 

Vereador Fúlvio Emerson Gonçalves Cavalcante 

EMENTA: Após ouvido o Plenário, solicita envio de Oficio para 
CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Ceará para que remeta, na 
máxima urgência, equipe técnica responsável pela correção de vazamento 
em via pública na rede de abastecimento de água da Rua 100,. CO![AB, 
neste município, bem como solicita informar a esta Casa Legislativa o 
motivo do vazamento e data da correção pela concessionária. 

-+ REQUERIMENTOS 1 

Nos termos regimentais da Câmara Municipal de Tauá/CE (art. 100), 
o Vereador signatário abaixo, após ouvido o Plenário, solicita envio de Ofício para 
CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Ceará para que remeta, na máxima 
urgência, equipe técnica responsável pela correção de vazamento em via pública na 
rede de abastecimento de água da Rua 100, COHAB, neste município, bem como 
solicita informar o motivo do vazamento e data da correção pela concessionária. 

-+ JUSTIFICATIVA 1 

A proposição visa contribuir no controle e redução de perdas de água 
no sistema de distribuição, ou seja, preocupa moradores em relação ao desperdício de 
água. Também deseja a normalização do trânsito de pedestres que passam no local. 

A Cagece já foi acionada para solucionar a demanda no seu posto de 
atendimento local, através da Central de Atendimento por meio do telefone 0800 275 
0195 e através do aplicativo Cagece Mobile, mas até agora sem êxito. 

- CONSIDERAÇÕES FINAIS I 

Ante o exposto, ROGA pelas respostas ao requerimento em apreço, 
instruindo-as com a prova documental pertinente para deliberações das matérias em 
plenário dos atos posteriores, tudo em fiel observância à robusta fundamentação 
supra, a qual passa a integrar o presente tópico como se nele estivesse transcrito. 

Sem mais e na expectativa do imediato atendimento, coloco-me à 
disposição para dirimir eventuais dúvidas, se por ventura existirem. 
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Apresento protestos de alta estima e distinta consideração. 
FULVIO EMERSON 

j- ----~,iJ,4:~11--- - - FÚLVIO EMERSON GONÇALVES CAVALCANTE 
VEREADOR 
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