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1. Trata-se de processo instaurado em face da CEDAE, a partir de reclamação,
[1]

 datada de 08/01/2020,

sobre falta d'água em imóvel situado na Rua Honório Gurgel, n° 13, bairro Vila do Tinguá, Queimados/RJ.
 

2 . Em contato com a Ouvidoria desta agência,
[2]

 o reclamante informou que está sem abastecimento

adequado há mais de 1 (um) ano, bem como não tem como armazenar água em razão da baixa pressão.

Informou, ainda, que a CEDAE compareceu inúmeras vezes em sua residência para constatar a problemática

e que prometeram realizar manobra de agregação de água, bem como perfuraram a sua calçada para checar

a ligação, sem contar que não solucionaram o problema. Por fim, informou que todas as vezes que entra em

contato a AGENERSA, a Companhia melhora o abastecimento, porém o abastecimento não é normalizado

de modo que se torne estável e constante.
 

3. Em 17/09/2020, mediante vistoria conjunta realizada pela Câmara Técnica de Saneamento conjuntamente

com a CEDAE
[3]

 no logradouro em questão, restou constatado que existe um problema de fornecimento de

água na região em que a água não consegue chegar com pressão suficiente às residências. Na sequência,

restou apurado qie a Companhia realizou uma obra provendo a instalação de novas tubulações diretas na

Av. Dr. Pedro Jorge (foto 1) e que foi construída uma Casa Bomba na Rua Haddock Lobo (foto – 02) que irá

recalcar toda água para as partes mais altas do bairro, embora ainda falta a instalação de medidor de energia

elétrica para início das operações. Por fim, a CASAN concluiu que os problemas com a falta de

abastecimento de água estão sendo resolvidos gradativamente e que a CEDAE está trabalhando para

solucionar a problemática, ressaltando, ainda, que solicitará a CEDAE, por meio de ofício
[4]

, a instalação de

medidor elétrico na Casa Bomba o mais breve possível.
 
4. Tendo sido notificada a se manifestar sobre a instalação do medidor de energia elétrica na Casa Bomba, a

CEDAE protocolou ofício,
[5]

 no dia 13/01/2021, informando que a unidade Elevatória Haddock Lobo está em

processo de ligação nova, bem como informou que o pedido foi documentado junto a LIGHT no dia

06/01/2021 para a devida energização da unidade.
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5 . Retornados os autos à CASAN para instrução do feito, em 17/02/2021, protocolou ofício
[6]

 à CEDAE

requerendo a data para o início das operações da casa bomba na unidade Elevatória Haddock Lobo.
 

6. Em resposta, a CEDAE protocolou ofício
[7]

, em 19/03/2021, informando que, após os trâmites técnicos, a

LIGHT estabeleceu o prazo para o dia 19/02/2021. No entanto, posteriormente, a Companhia foi informada

que a energização não foi realizada pela LIGHT devido ao equívoco do endereço da unidade Elevatória

Haddock Lobo. Ato contínuo, a Companhia realizou nova solicitação junto a LIGHT e o prazo de atendimento

foi definido para o dia 03/03/2021 e que a elevatória supracitada se encontra em operação desde 12/03/2021.
 

7 . Tendo sido informado pela CEDAE,
[8]

 em 18/03/2021, que o abastecimento tinha sido normalizado, o

reclamante em resposta por meio da Ouvidoria, em 19/03/2021
[9]

, alegou que foi informado que a bomba

seria ligada às segundas, quintas e sexta-feiras, porém não obteve água nos dias citados. Diante desse

cenário, ressaltou que não traria vantagens a instalação da bomba caso não seja ligada para suprir a

necessidade da área, bem como solicitou que a AGENERSA oficiasse a CEDAE para informar quais dias e

horários a bomba será ligada.
 

8. Em resposta ao reclamante, no dia 19/03/2021, a CEDAE
[10]

 informou que no dia 18/03/2021, dia de

abastecer a região, ocorreu uma paralisação no sistema Guandu que afetou o abastecimento no local, bem

como informou que no dia 19/03/2021 a represa voltou a operar e o sistema Guandu começou a entrar em

carga. No mais, a Companhia informou que o abastecimento da cidade está retomando gradativamente e

que acionaram a bomba da Haddock Lobo para abastecer a Rua Honório Gurgel.
 

9. Em 22/04/2021, o reclamante, por meio da Ouvidoria
[11],

informou que após a ligação elétrica da bomba o

abastecimento está sendo satisfatório e teve uma melhora significativa, bem como foi informado pela CEDAE

que a bomba funcionará três vezes na semana. Diante desse cenário, afirmou que sua única preocupação é

a manobra está sendo feita manualmente dependendo, portanto, do operacional da Companhia. Por fim,

solicitou que a CEDAE futuramente considere providenciar o abastecimento da bomba de forma

automatizada.
 

10. Remetidos os autos à CASAN para elaboração de parecer técnico
[12]

, em 27/04/2021, após breve relato

do caso concluiu que não tem mais a acrescentar encerrando, assim, o parecer.
 

11. Em despacho de 09/06/2021,
[13]

 com fundamento na Resolução AGENERSA CODIR nº 772/2021, o

processo foi redistribuído a este Conselheiro.

12. Remetidos os autos à Procuradoria para análise e parecer conclusivo,
[14]

 o jurídico, em promoção de

12/07/2021, corroborou integralmente com o parecer técnico exarado pela CASAN no sentido da Companhia

ter de fato resolvido de forma gradativa os problemas de abastecimento no local. Ressaltou, ainda, que a

solução definitiva foi alcançada após a ligação elétrica da bomba de CEDAE. Por fim, concluiu que a

Companhia está cumprindo adequadamente o Decreto n° 45.344/2015
[15]

.
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13. Em 19/08/2021, o reclamante por meio da Ouvidoria
[16]

 informou que estava sem abastecimento algum

na região. Em contrapartida, no dia 20/08/2021, o reclamante informou que coincidentemente o

abastecimento voltou ao normal. Ressaltou, ainda, que em condições normais não possui água diariamente e

que nos dias estabelecidos para abastecimento é atendido. Por fim, afirmou que seria viável a companhia

disponibilizar um canal mais direto com o líder da equipe no local a fim de melhorar a comunicação.
 

14. Remetidos novamente os autos à CASAN
[17]

 para manifestação acerca da a realização de nova vistoria

no local, em 16/02/2022, a câmara técnica, após breve relato do caso, concluiu que o abastecimento está ́

normalizado e atendendo a todos os usuários da localidade.
 

15. Intimada a se manifestar, a CEDAE em 25/04/2022, protocolou ofício
[18]

 informando que além de atuar

paulatinamente para melhoria do abastecimento não se recusou em tempo algum na prestação das

informações solicitadas nos autos. No mais, concordou com o parecer exarado pela Procuradoria, bem como

requereu o encerramento do feito e, posteriormente, seu arquivamento.
 

16. Em Razões Finais
[19]

, protocoladas em 16/03/2023, a CEDAE ratificou o posicionamento emitido pela

CASAN e pela Procuradoria, requerendo o encerramento do feito.
 

É o relatório.
 

 
Rafael Penna Franca
Conselheiro Relator
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[15]
 Art. 3º- Fica obrigada a CEDAE, sem prejuízo das demais obrigações previstas neste Decreto, a:

I - prestar serviço adequado, visando sempre a expandi-lo, utilizando tecnologia apropriada, considerando a capacidade de
pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas.
[16]

 Doc. 21205041.
[17]

 Doc. 28819020.
[18]

 SEI-20031-902/000075/2022.
[19]

 Doc. 47895425.
Rio de Janeiro, 24 março de 2023

Documento assinado eletronicamente por Rafael Augusto Penna Franca, Conselheiro, em 24/03/2023,
às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº
46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 49174852 e
o código CRC CBF52C0C.

Referência: Processo nº SEI-220007/001333/2020 SEI nº 49174852

Av. Treze de Maio nº 23, 23ª andar- Edifício DARKE - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20035902
Telefone: 2332-6496   
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