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Ementa: Solicita informações  sobre a 

viabilidade técnica da obra da  adutora (em 

construção) que vai interligar a cidade de 

Lagoa de Roça as cidades de Areial e 

Montadas, bem como a adoção, por parte 

da CAGEPA , de providências que evitem  

racionamento de água na cidade de Lagoa 

de Roça. 

 

Senhor(a) Presidente:  

 
                     O vereador  abaixo subscrito, requer  na forma regimental , que após ouvido o plenário, o 

presente requerimento seja encaminhado ao Ilmo. Sr. Gerente Regional da Borborema da Companhia 

de Agua e Esgotos da Paraíba-CAGEPA,  Sr. Lucílio José Vieira, solicitando informações, no prazo de  15 

(quinze) dias,  sobre a viabilidade técnica da obra da adutora (em construção) que vai interligar a cidade 

de Lagoa de Roça  as cidades de Areial e Montadas, bem como a adoção, por parte da CAGEPA,  de 

providências que evitem  racionamento de água na cidade de Lagoa de Roça. 

 

                   JUSTIFICATIVA 

 

                    O presente requerimento tem por finalidade atender ao receio dos moradores da cidade de 

Lagoa de Roça-PB, em relação a  adutora acima citada, tendo em vista o risco de racionamento no 

abastecimento de água da nossa cidade.  

                    A cidade de Lagoa de Roça que por muitos anos sofreu com   interrupção de abastecimento 

de água, foi contemplada em 2012 com uma adutora que trouxe água do açude de Boqueirão, a partir 

da cidade de Lagoa Seca-PB e, desde então, tem o seu abastecimento de água regularizado. Esse fato 



trouxe inúmeros benefícios para a nossa comuna, especialmente na área da saúde, visto que 

praticamente zerou a ocorrência de doenças causadas pelo mosquito aedes aegypti, além de propiciar 

um grande crescimento da cidade.  

                 O fato é que a adutora que trouxe agua para Lagoa de Roça do açude de Boqueirão não foi 

dimensionada para abastecer  outras cidades e  já funciona no limite. É fácil concluir que, quando a 

adutora em questão começar a funcionar, o sistema de abastecimento de água da cidade de Lagoa de 

Roça  irá colapsar e a população vai sofrer com racionamento de água. Para reforçar a minha hipótese, 

exibo a seguir uma tabela que contem dados sobre a população das cidades de Lagoa de Roça, Areial e 

Montadas, extraídas do site: www.cidades.ibge.gov.br : 

 

Municípios População 

Municipal  (censo 

2010) 

População 

municipal 

estimada em  2020 

População 

Urbana (censo 

de 2010) 

População Urbana 

estimada em 2020 

Lagoa de Roça 11.041 11.728 4.659 4.925 (42%) 

Areial 6.470 7.027 4.600 4.989 (71%) 

Montadas 4.990 5.738 3.156 3.614 (63%) 

 

                  A partir desta tabela é possível concluir que a adutora que trouxe água para a cidade  Lagoa de 

Roça  em 2012, foi dimensionada para atender  a uma população de aproximadamente 4.659 

habitantes. A indagação que se faz necessária no momento é, esta adutora terá capacidade de assistir as 

três cidades, que juntas possuem uma população estimada em 2020 de  13.528 habitantes? A resposta é 

evidentemente NÃO, pois a população das três cidade representa praticamente o triplo da população da 

cidade de Lagoa de Roça, na época da construção da adutora em 2012, além do fato da citada adutora 

hoje trabalhar no limite  para abastecer só a cidade de Lagoa de Roça. 

 

                  Gostaria de ressaltar que reconheço o legítimo direito dos moradores das cidades de Areial e 

Montadas a um sistema de abastecimento de água eficiente, mas fica evidente que mesmo com  o 

funcionamento da adutora em construção, os mesmo continuarão sofrendo com o racionamento de 

água. Também deve-se ressaltar que  a obra em execução irá prejudicar os moradores da cidade de 

Lagoa de Roça, que fatalmente irão sofrer com o racionamento de água, sendo portando prejudicados e 

violados no seu direito básico a um abastecimento de água regular. 

                  Conforme informação obtidas  junto aos  servidores da CAGEPA, o plano da empresa é impor 

um racionamento de água nas  três cidades. Esse plano,  por si só, já comprova a inviabilidade de técnica 

da obra e irá acarretar  sérios prejuízos a cidade de Lagoa de Roça, especialmente no  setor da saúde, 

tendo em vista que , além de se preocupar com a COVID-19, o já sacrificado sistema de saúde municipal 

terá que lidar também com a ocorrência de Dengue, Zika e Chikungunya.   

                  Diante do exposto,  e com o intuído de responder aos reclamos dos moradores desta cidade, 

solicito autoridade supra citada as informações sobre a viabilidade ´técnica da obra em apreço, no prazo 

de 15 (quinze) dias,  e a adoção de medidas, por parte da CAGEPA, que garantam a regularidade do 

abastecimento de água da cidade de Lagoa de Roça. 

                  Nestes termos , peço a aprovação e subscrição do presente  Requerimento.                 

 

                   Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 2021. 

. 

Fabio Santos Almeida 

Vereador 

 

 

 

http://www.cidades.ibge.gov.br/

