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Indica  ao  Exmo.  Prefeito  do  Município  de
Cuiabá  Senhor  Mauro  Mendes  Ferreira,  com
cópias  ao  Exmo.  Vereador  Presidente  da
Câmara  Municipal  de  Cuiabá  Senhor  João
Emanuel Moreira Lima, sobre a necessidade de
se adotar medidas junto a empresa CAB Cuiabá,
concessionária  responsável  pelos  serviços  de
distribuição  de  água  potável,  coleta  e
tratamento  de  esgoto  de  Cuiabá,  quando
houver  falta  de  fornecimento  de  água  nos
bairros  da  capital,  nos  moldes  do  que  foi
adotado recentemente pela Prefeitura de Itu-SP
(anexo).

Com fulcro no artigo 160 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
requeiro a Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que seja enviado expediente indicatório ao Exmo.
Prefeito do Município de Cuiabá Senhor Mauro Mendes Ferreira, com cópias ao Exmo. Vereador Presidente
da Câmara Municipal de Cuiabá Senhor João Emanuel Moreira Lima, sobre a necessidade de se adotar
medidas junto a empresa CAB Cuiabá, concessionária responsável pelos serviços de distribuição de água
potável, coleta e tratamento de esgoto de Cuiabá, quando houver falta de fornecimento de água nos bairros
da capital, nos moldes do que foi adotado recentemente pela Prefeitura de Itu-SP (anexo).
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JUSTIFICATIVA

A empresa CAB Cuiabá, concessionária responsável pelos serviços de distribuição de água potável, coleta e
tratamento de esgoto de Cuiabá, faz parte da Companhia de Águas do Brasil (CAB ambiental), integrante do
Grupo Galvão – uma das dez maiores empresas de infraestrutura do país.

Entretanto, quanto ao fornecimento de água em diversos bairros do Município de Cuiabá tem deixado a
desejar. Diversos bairros tem sofrido com a falta de água, por várias semanas e até mesmo, meses.
Comumente a mídia veicula matérias contendo reclamações da população.

É papel do Prefeito de Cuiabá, Exmo. Senhor Mauro Mendes adotar medidas assecuratórias para que a CAB
Cuiabá garanta o fornecimento de água com qualidade em todos os bairros da capital. Cabe a Câmara de
Vereadores fiscalizar e cobrar o Chefe do Executivo nessa missão.

Conforme matéria veiculada pela mídia, cujo material acompanham em anexo a presente Indicação, a
Prefeitura de Itu-SP editou um decreto obrigando a concessionária de água daquele Município a conceder
5% de desconto na conta mensal de água para os consumidores, quando houvesse a falta do fornecimento
de água. O desconto irá ocorrer mensalmente até que os problemas de fornecimento sejam resolvidos. Isso
ocorreu em razão do grande número de queixas sobre a qualidade do serviço, situação similar ao que vem
ocorrendo em Cuiabá.

Não vejo obstáculos para que o Exmo. Prefeito Mauro Mendes adote essa medida em Cuiabá, editando um
decreto similar, dispondo o desconto para os bairros que sofrem com a falta do fornecimento de água.

Ademais, não existe impedimento legal para a edição desse decreto. Mesmo porque a Prefeitura de Itu-SP
motivou a decisão para edição desse decreto de acordo com Código de Defesa do Consumidor, que
preceitua acerca do serviço público, que tem que ser de qualidade e, se for essencial, não pode haver
irregularidades.

Assim sendo, conclamo meus pares nesta Casa de Leis, para aprovação da presente Indicação Legislativa,
contando com a adoção dessa medida pelo Poder Executivo do Município de Cuiabá, em prol de toda a
população da capital.
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