
INDICAÇÃO Nº 005440/2021

Indicamos à Mesa, ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja
enviado um veemente apelo ao Exmo. Sr. Rogério Simonetti Marinho, Ministro do
Desenvolvimento Regional, ao Exmo. Sr. Fernando Azevedo e Silva, Ministro da Defesa do
Brasil, ao Exmo. Sr. Paulo Henrique Saraiva Câmara, Governador do Estado de Pernambuco,
ao Ilmo. Sr. José Neto, Secretário da Casa Civil do Estado de Pernambuco, à Ilma. Sra.
Fernandha Batista, Secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Estado de
Pernambuco, e à Exma. Sra. Manuela Marinho, Diretora Presidente da Companhia
Pernambucana de Saneamento (COMPESA), no sentido de reforçar o abastecimento de água
potável via Operação Carro-Pipa , nos municípios pernambucanos que estejam em estado de
emergência devido à estiagem.

Da decisão desta Casa, e do inteiro teor desta proposição, dê-se conhecimento

Exmo. Sr. Rogério Simonetti Marinho, Ministro do Desenvolvimento Regional; Exmo. Sr.
Fernando Azevedo e Silva, Ministro da Defesa do Brasil; Exmo. Sr. Paulo Henrique Saraiva
Câmara, Governador do Estado de Pernambuco; Ilmo. Sr. José Neto, Secretário da Casa Civil
do Estado de Pernambuco; Ilma. Sra. Fernandha Batista, Secretária de Infraestrutura e
Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco; Ilma. Sra. Manuela Marinho, Diretora
Presidente da COMPESA; Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras
Familiares de Pernambuco - FETAPE, Entidade Sindical.

Justificativa

     Atualmente, 109 municípios do Agreste e do Sertão pernambucanos estão em estado de
emergência em decorrência da estiagem.

     Trata-se de milhões de pessoas sofrendo, diariamente, as consequências da falta de chuva e
de água potável para atender, de forma minimamente digna, suas necessidades básicas, tanto
nos centros urbanos como nas áreas rurais.

     Esse cenário, interfere diretamente no bem-estar e na qualidade de vida da população, bem
como dos animais, sendo importante destacar que, dentre os afetados, estão crianças, idosos e
pessoas com algum tipo de deficiência. Tudo isso, em plena pandemia de COVID-19, quando
se fazem ainda mais necessários os hábitos de higiene e, mais ainda, assegurar a
disponibilidade de água potável para o consumo humano e animal, sendo imperativo que
medidas sejam tomadas com o fim de minimizar os danos causados por essa escassez de água.



     Nesse sentido, vale ressaltar que a Operação Carro-Pipa , uma ação conjunta e cooperativa
entre diferentes entes públicos, nas diferentes esferas do poder, tem como objetivo a
realização de ações complementares de apoio às atividades de distribuição de água potável às
populações atingidas por estiagens e seca na Região do Semiárido Nordestino , contribuindo
de forma efetiva para a convivência de milhões de pessoas com as adversidades impostas pela
estiagem prolongada.

     Entretanto, as atividades da Operação Carro-Pipa foram declaradas suspensas por falta de
repasse de recursos do Ministério da Economia, deixando de atender milhões de brasileiros
atingidos pelas prolongadas secas. 

     Diante disso, solicitamos das autoridades supracitadas, que tomem providências no sentido
de ofertar água de qualidade à população afetada, assegirando acesso à esse bem essencial a
todos os cidadãos pernambucanos, restando-nos contar com o apoio de nossos ilustres pares
para a aprovação desta indicação em plenário.

Sala das Reuniões, em 24 de Março de 2021.

DORIEL BARROS
Deputado


