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Disp6e sabre a instalapao de equipamento eliminador de ar
na  tubulagao  do  sistema  de  abastecimento  de  agua  do
Nlunicipio e desconto na medigao do hidr6metro quando da
interrupgao do fornecimento de agua.

0   PREFEITO   DO   MUNIcipIO   DE   JACAREI',   USANDO   DAS

ATRiBuleoEs  QUE  LHE  SAO  cONFERiDAs  POR  LEI,   FAz

SABER    QUE    A    CAMARA    MUNICIPAL   APROVOU    E    ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.1°  Fica permitida ao consumidor a instalaeao em hidr6metros

individuals ou coletivos de aparelho eliminador de ar para liquidos, em tubulagao anterior a unidade

consumidora do sistema de abastecimento de agua do Municipio`

§  10  Fica  a  consumidor responsavel  pela  notificagao  ao  Serviap

Aut6nomo  de  Agua  e  Esgoto  -  SAAE  do  interesse  em  proceder  a  instalagao  do  aparelho  em

carater transit6rjo ou definitivo.

§ 2°  0 aparelho a ser instalado,  por meio do SAAE, devera estar

devidamente patenteado e certificado pelo lNMETRO.

§  3°    0  consumidor  podefa  a  qualquer  momento  converter  a
instala?ao provis6ria em  definitiva.

§  4°   0  consumidor  que  desejar  a  retirada  do  aparelho  podefa

solicitar,  gratuitamente,  ao SAAE.

Art.  2°    Os  hidr6metros  a  serem  instalados  ap6s  180  (cento  e

oitenta) dias da promulgaeao desta Lei deverao ter o eliminador de ar instalado conjuntamente.

Art.  3°   Ate  a  completa  instalagao  de  hidr6metros  com  aparelho

eliminador de ar para liquidos em todo o sistema de abastecimento de agua do Municipio, quando

da interrupeao do fornecimento de agua, fica o SAAE obrigado a, automaticamente, proceder para

as unidades consumidoras atingidas ao desconto de parcela correspondente ao ar passado pelo

hidr6metro.
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Proieto de Lei -DisD6e sobre a instalacao de equiDamento elimjnador de ar na tlibulacab`dbi;i5terffla
de abastecimento de edue do Municfoio e desconto rna medicao do hidr6metro auando da interruDcao
do fornecjmento de at)uaa. - Fie. 02

Paragrafo tlnico.  Para o desconto referido no capuf deste artigo,

o SAAE podera se utilizar da media de consumo de cada unidade ou de outra forma de calculo a

ser regulamentada por ato normativo.

Art. 4°   Esta  Lei entra em vigor na data de sua publicaeao`

Camara Municipal de Jacarei, 6 de junho de 2019.

VALMIR co#wur+A"^
Vereador - DC

AUTOR:  VEREADOR VALwllR DO PARQUE  MEIA LUA.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

A    presente    propositura     objetiva    que    o    ar    presente    no

encanamento de agua,  quando passe pelo hidr6metro das unidades consumidoras do Municipio,

nao seja pago.

Conforme  constantes  reclamag6es  de  consumidores  e  materias

amplamente encontradas na  Internet,  algumas delas anexadas a presente justificativa,  constata-

se que, quando da interrupgao do abastecimento de agua,  o ar existente no encanamento faz os

ponteiros  do  hidr6metro  girarem,  como  se fosse  agua,  gerando cobranga  indevida  por  recursos

nao  utilizados  pelo  consumidor.  E  ai,  al6m  da  agua,  acaba-se  pagando tamb6m  indevidamente

pelo uso da rede de esgcto, ja que a cobranea corresponde a urn  percentual do volume de agua

gasto.

Registramos  que,  em  2015,  o  Deputado  Federal  C6sar  Halum

apresentou, na Camara dos Deputados, urn projeto de lei dispondo sobre o assunto (c6pia tambem

anexa),  a qual recebeu parecer favofavel de Comiss6es da Casa,  pofem  o mesmo foi arquivado,

na forma regimental, quando do encerramento da legislatura.

Entao, por se tratar de medida que visa evitar cobraneas indevidas

aos nossos municipes,  e que apresentamos este projeto de lei a consideragao dos nobres pares

e, certos de seu apoio para a correspondente aprovaeao, antecipadamente agradecemos.

Camara Municipal de Jacarei, 6 de junho de 2019.

VALMIR DO

Vereador - DC
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Como se nao bastasse a situapao critica mos reservat6rios de Sao Paulo, os moradores convivem

agora com outra dor de cabeea: a cobranga por ar, isso mesmo, ar. Nao sat unra gota sequer das

tomeiras, mas o hidr6metro - aquele aparelho que registra o consumo de agua, continua girando e

marcando urn gasto que nao existe. Parece ate que mos canos corre uma especie de "agua

fantasma".

Consumidores fizeram videos mostrando o hidr6metro das casas em funcionamento mesmo sem

correr agua nas tomeiras. E todos chegaram a conc]usao que estavam pagando pelo ar que passa

por dentro do encanarnento.
0 Fantistico foi testar. Na Zona Leste de Sao Paulo, fomos a casa do Abdias, que gravou urn

dos VI'deos. Ele esta pagando muito mais na conta de agua e vive passando apuro.
`.Amanhece sem fgua. Por volta de  10h30,11 h, chega. E de 17h ate  l9h acaba novamente. A

gente tinha rna media de R$ 62,80. Nests mss dejaneiro, ela deu urn salto para RS 158", conta
Abdias Almeida Alcantara, comerciante.

Na conta de fevereiro, veio urn aviso: Abdias foi multado porque excedeu a sua media de

consumo.

0 Abdias disse que antes da agua voltar, comeca a passar muito ar pela tubulapfro. 0 Fantdstico

colocou uma pequena bexiga no local para ver se passa muito ar mesmo. 0 engenheiro

hidfaulico Ant6nio Giansante acompanhou a experiencia. A bexiga encheu e estourou.
"Isso indiscutivelmente esfa mostrando que nfo ten agua. esta passando an. e que o hidr6metro

esth marcando essa passagem de ar', afirmou o engenheiro hidraulico.

Hidr@metro registra diferenqu de 3 nil litros antes da igua chegar
E ap6s o Fantdstico fechar a tomeira, o rel6gio continuou a girar.
"Quando a tomeira esfa fechadao por onde que o ar vai sair? Pela boia da caixa d'agua, em cima

da casa", explica Antonio.



Quando o Fanfastico come€ou a gravar, o hidr6metro registrava 14 I 816. E quando a agua

chegou, qirase uma hera e meia depois, o rel6gjo marcava  1421 I 2. A quanto isso equivale?    ,:.+

Cerca de 3 mil ]itros -de uma agua fantasma.                                                                                           `

Segundo a Sabesp, a Companhia de Saneamento Basico de Sao Paulo.` o Abdias nao
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necessariamente vai pagar tudo isso. A empresa diz que o ar que passa pe[o hidr6metro tanb6ri`

pode voltar e fazer o aparelho girar ao contrdrio.
`.Pode sim entrar ar e sair ar da rede'., diz Samanta Souza, gerente de relacionamento com

clientes da Sabesp.

Para o engenheiro hidraulico, o retomo do ar pode contaminar a agua: "Existe risco se a

instalapao predial estiver com algum problema". e]e exp[ica.
"N6s nao identificamos isso ate o momento, nossos nineros de reclamapdes de qualidade de

agua continuam os mesmos", afirma Samanta.

Na rua do Abdias, o Fantdstico encontrou quatro moradores que tamb6m pagam majs na conta

d'agun.
"Em agosto, o meu consumo medio era de R$ 59.04. A conta de outubro foi R$ 1.199. E, dai por

diante, todos os meses, esse valor exorbitante3`, conta uma moradora.
"A minha subiu desde agosto, de R$ 33 a R$ 50 reais. para R$ 133, R$  186", conta a aiixiliar de

escrit6rio Cintia Daniela dos Santos Ferreira.

0 segundo teste foi na Zona Sul, na casa do Jurandir.  As 5h45, a agunja comecava a voltar na

casa dele. Ao fazermos o teste da bexiga, sai ar suficiente para enche-1a.
"Em sintese enfao, eu estou pagando pelo ar?", questiona Jurandir.

"Sim. Uma parte voce esta pagando pelo ar", explica o engenheiro hidfaulico.

Consumidoi.es utilizam luva para fechar a passagem de ar dos registros

0 C]odomir, de Sao Bemardo do Campo, Regiao Metropolitana de Sfro Paulo, que enviou urn

video mostrando o funcionamento da tomeira de casa para o Fantdstico, tamb6m fez o test€ da

bexiga.

Outra moradora da Zona Oeste de Sao Paulo fez uma experiencia parecida.
"Deixar fechado n5, porque pagar vento nao da"` disse Vanessa.

i o que muita gente esta fazendo: fechando o registro. Mas para o engenheiro hidrrfulico. nao

esfa certo.
"Nao 6 o morador que precisa tomar irma providencja. i a pr6pria operadora do servigo de agua,

que tern meios, ten t5cnicas, colocando valvulas tipo ventosas na rede para evitar esse tipo de

problema que efetivamente estamos vendo que esfa acontecendo", destaca Antonio.
A Sabesp diz que ten cinco mil valvulas instaladas na Regiao Metropo]itana de Sao Paulo.

0 Ministerio Ptiblico de Sao Paulo pediu eselarecimentos a Sabesp sobre a possivel cobran¢a de

ar nos hidr6metros. E abi.iu urn inqu6rito.

Sabesp admite que o problema existe



`\O presidente de Defesa do consumidor da OAB Marco Ant6nio Arfujo diz que as pessoas   ,  :^*       u

prejudicadasdevemfilmaroproblema, paraterprovase acionaracompanhiade agua.           '`S      / t`
"Alem disso, n6s aconselhamos que ele registre uma reclamagao no procon e tambem na         \`=Tr?:r`=

`..

Agencia Nacional de Aguas, que 6 a agencia reguladora", completa Marco Ant6nio Ararijo.

A Sabesp admite que o problema existe, mas diz que sao poueos os casos.
"Os hidl.6metros s5o fabricados para traba]har em uma pressfro de estabilidade, em urn momento

de normalidade, momento pelo qunl a Sabesp nao esfa passando hoje. De 25 nil reclanap6es no

mss de janeiro, 20 clientes tinham sido impactados, em urn universo de 4,8 milh6es de ligapdes

da Regiao Metropolitana de Sao Paulo. i mais faci] voce ganhar na Quina do que voce ser

impactado na conta - fazendo uma proporg5o estatistica", a gerente da Sabesp.

A companhia afirma que revisou as contas do Abdias e do Jurandir. E que esfa analisando os

Casos.
``Eu quero que a Sabesp resolva esse problema. Nao vou pagar por uma agua que eu nao utiljzei e

nao estou utilizando", reclama Abdias.

Sabesp'

Sao Pau]o
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Texto Anterior I Pr6ximo Texto I f!±difg

CONSUMO

ABASTECIMENTO

Problema, que 6 reconhecido per empresas de
saneamento, ocorre sobretudo em locals onde 1]£
racionanento

Ar em tubulacao faz conta de agua
disparar
EuncE NUNEs
FREE+ANCE PARA A FOLHA

Sua conta de agua subiu, sem mais nem menos, de urn mss
para o outro? Vde6 pods estar pagando par ar em vez de
4gua. Isso acontece quendo falta 4gua e os canos sfro
invadidos pelo ar, fazendo o hidr6metro rodar e contabilizar
esse ar como se 4gua fosse.
A intun]pg5o no abastecimento, device ao racionamento ou
para executar servigos de manutengao na reds, permite a
entrada de ar pelos canos. Nas regi6es mais altas e nas mais
afastadas dos reservat6rios, quando a demanda e muito alta,
falta 4gua e entra ar. 0 ar pode entrar tambin quando ha
bonbeanento de agua sob pressao nas redes.
Uma vez normalizado o fornecimeuto, a igua empurra o ar
que tomou conta da tubula¢o para us pantos de salda. Ao
chegar ao hidr6metro, esse ar faz o ponteiro girar para a
frente, registrando urn falso consumo. 0 problema nfro e
novo nem se restringe a Sfro Paulo. Poiem as empresas de
saneamento resistiam em admiti-lo. Hoje ja o reconhecem,
mas ainda nao o solucionaram.
0 Minist6rio Ptiblico do Estado de Sao Paulo ten em
andamento uma investigagiv, iniciade em 1994, envolvendo
a Sabesp (Companhia de Saneamento Bdsico do Estado de
S5o Paulo), responsavel pelo abastecimento em mais da
metade dos municipios paulistas.
"Nds estamos perto de fechar urn temo de compromisso em

que a companhia se obrigari a instalar equipamentos nessas
redes para eliminar o ar dos canos", diz Edgard Moreira da
Silva, promotor de Justiqu do Cousumidor,
Maria Ldcia Tiballi, superintendeute de marketing e
coordenadera de consumo domiciliar da Sabesp, admite que
o ar nos canos pode alterar a conta, mac diz que 6 pequeno o
ninero de consumidores afetados.

https:/^^un^il.folha.uol,com.hoifepfeotidlanffi708200116.htm
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"0 consumidor ten de estar atento. Saiu da media de

consumo sem razao, pega a companhia para analisar. Se n5o
for dada explicagao satisfat6ria, deve procurar os 6rgaos de
defesa do consumidor", diz Sezefredo Paz, consultor t6cnico
do Instituto Brasileiro de Defesa do Consulnidor.
A superintendente da Sabesp diz que, na capital, a
intermitencia provocada pelo aumento da demanda ocorre na
periferia e afeta basicamente casas "mos extremos das zonas
leste, sul e oeste".
Durante o racionamento, o consumidor pode se prevenir
adotando medidas simples. Conhecendo os dias e os horarios
anunciados para o corte da agua, deve deixar a caixa encher
e fechar o registro antes que a agua acabe. S6 deve reabri-lo
pelo menos meia hora ap6s a ague voltar, evitando que o ar
entre para sua casa.
Fatima Lemos, t6cnica da irea de servicos essenciais dr
Fundagao Procon de Sao Paulo, diz que, em geral, os
consumidores nao sabem do problema e nao reclamam do ar
no cano. Mas quando a discrapancia de valores entre uma
conta e outra e muito grande, depots de tentar negociar o
pagamento com a Sabesp, alguns procuram o Procon/SP.
Foi o que fez o comerciante Bun Kookyun, 60. Em maio de
2000, ele viu sua conta saltar de uma media de R$ 55 para
R$ 590 sem razao aparente. Em fevereiro deste ano, de R$
45 para R$ 390. Urn t6cnico da Sabesp concluiu nao haver
vazamento ou outro motivo para a conta ter aumentado.
"0 tecnico disse que podia ser a pressao do ar no hidr6metro.

Mas a Sabesp recusou-se a baixar o valor cobrado. S6
aceitaram devolver depois que registramos reclamagao no
Procon", diz Jang Ho Jun, 30, filho do comerciante.
0 engenheiro Wolfram Henrich, 70, no ano passado, viu seu
consumo saltar da media de 19 m3 mensais para 47 m3 .
Durante urn mss, ele anotou o vai e volta do hidr6metro.
Colocou urn apito que era acionado quando o ar comeeava a
entrar. Ele ouvia o apito e anotava a marcacao do medidor.
Quando a agua voltava, o apito avisava novamente. Ele
tomava a anotar. Descontava as distong6es provocadas pelo
ar na medicao do consumo. A media dava 600 litros por dia,
totalizando  1 8 m3 no mes.

Texto Anterior: Walter Ceneviva: Livros juridicos
Pr6ximo Texto: Legidrfao beneficia o consumidor
indice

Copyright Empress Folha da Manha S/A, Todos os direitos reservados.  E proibida a rei]roducao do conteddo desta pagjna em
qualquer meio de comunlcagao, eletr6nico ou Lmpresso, sem autonzacao escnta da Eg|beRp2§§.
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CAMARA DOS  DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N°               /2015
(Do Sr. C6sar Halum)

Disp6e     sobre     a     instalagao
equipamento   eliminador   de
tubula?5o         do         sistema
abastecimento de agua.

0 Congresso Nacional Decreta:
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Art.10.  Fica  permitida  ao  consumidor  a  instalaeao  em  hidr6metros  individuais
ou  coletivos de aparelho eliminador de ar para  liquidos,  em tubulacao posterior
ou anterior a unidade consumidora.

§  1° Fica o consumidor responsavel pela notifica?ao a empresa  concessionaria
do  interesse  em  proceder  a  instalagao  do  aparelho  em  cafater  transitorio  ou
definitivo.

§  2°  0 aparelho a  ser instalado]  as expensas da  concessionaria,  devefa  estar
devidamente patenteado e certificado pelo lNMETRO,  conforme regulamento.

§   3°   0   consumidor   podefa   a   qualquer   momento   converter   a   instalagao
provis6ria em definitjva.

§   4°   0   consumidor   que   desejar   a   retirada   do   aparelho   podefa   solicitar,
gratuitamente, a concessionaria.

Art.  20.  Os  hidr6metros  a  serem  instalados,  ap6s  a  promulga?ao  desta  Lei,
devefao ter o eljminador de ar instalado conjuntamente.

Art.   30.   Esta   Lei   entra   em   vigor   90   (noventa)   dias   ap6s   a   data   de   sua

publicaeao.

J U S T I F I C AT I VA
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Mat6ria    publicada    recentemente    pela    imprensa    denunciou;,\fa._:._..

existencia  de  prejul'zos  aos  consumidores  de  agua  do  Estado  de  Sao  Pau|6```fty,^-:.,t'-`u,4i--`

que,  mesmo  com  as  tornejras  vazias  em  face  da  crise  hi'drica  que  o  Estado

vein enfrentando, tiveram suas faturas aumentadas. A explica9ao dos tecnicos

foi  a existencia de ar nas tubulae6es que fazem os ponteiros girarem,  como se

agua  fosse,  gerando  cobranpe  por recursos  nao  utilizados  pelo  consumidor.  0

presente  projeto  de  lei  pretende  permitir  que,   em   urn  primeiro  momento,   a

criterio do consumidor,  possa  instalar os chamados "aparelhos eliminadores de

ar"   que   evitam   essa   cobranca    indevida.   0   projeto   tamb6m   permite   ao

consumidor  a  possibilidade  de  verificar a  conveniencia  de  instalar o  aparelho,

de   forma   provis6ria   ou   permanente.   Todavia,   com   a   publicagao   da   lei,   a

instalaeao desses aparelhos passafa  a ser obrigat6ria.  Nesse sentido solicito o

apoio dos nobres  pares  para essa  iniciativa que trara justiga aos consumidores

de agua.

Brasilia ,                 de

Deputado CESAR HALUM
(PRBITO)

de 2015.
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Comissao aprova instala€5o de eliminador de ar na tubula€5o de
a8ua
A Comissao de Trabalho, de Administracao e Servico Ptiblico aprovou o Projeto de Lei 527/15,
que permite ao consumidor a instalacao, provis6ria ou definitiva, de aparelho eliminador de ar
na tubulaeao do sistema de abastecimento de agua.

0 projeto, do deputado C6sar Halum (PRB-TO), tambem obriga os hidr6metl.os instalados
ap6s a promulgagao da lei, se aprovada, a terem o eliminador de ar instalado conjuntamente.

Parecer de Lelo Coimbra destaca necessidade de atuacao estatal

proativa

Segundo o autor, o ar presente no
encanamento de igua ten elevado o
valor das faturas, pois faz os ponteiros
girarem, como se agua fosse, gerando
cobranca por recursos nao uti]izados pelo
consumidor

De acordo com o texto, os aparelhos
deverao ser certificados pelo Instfuto
Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro), e os custos da
instalapao serao da concessionaria. A
instalapao e a retirada do aparelho
deverao ser solicitadas a concessionaria
de agua da regiao.

0 parecer do relator, deputado Lelo Coimbra (PMDB-ES) -lido pelo relator substituto,
deputado Lucas Vergilio (SD-GO) -, foi favoravel a proposta. Ele destaca "a necessidade
atua?ao proativa estatal no sentido de obrigar as concessionarias a incorporal. aparelhos
eliminadores de ar mos hidr6metros, como forma de proteger os usudrios de cobrancas
irregulares".

Tramitaeao
0 projeto, de cafater .€.9.p.c.|u.S+iy.Q, sera analisado agora pelas comiss6es de Defesa do
Consumidor; e de Coustituicao e Justi€a e de Cidadania.

fNTEGRA DA PROPOSTA:•E-
Reportagem - Lara Haje
Edicao - Ge6rgia Moraes

A reproducao das noticias 6 autorizada desde que contenha a assinatura '4g§±£ia£§±a=g
Noticias'

https:/^^Mw2.camara.leg.br/camaranoticlas/noticiastcoNSUMIDOFV550217J30MISSAO-APROVA-lNSTALACAO-DE-ELIMINADOR-DE-AR-NA-...1/2



06/06/2019                   Defesa do consumidor aprova  instalagao de equipamento para elimlnar ar da tubulagao de agua -Noticias -Portal da  camara do..
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08/06#018 - 13h37

Defesa do Consumidor aprova instala€ao de equipamento para
eliminar ar da tubula€ao de agua
A Comissao de Defesa do Consumidor da Camara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei
F52!,l'5,que permite ao consumidor a instalacao, provis6ria ou definitiva, de aparelho
eliminador de ar na tubulapao do sistema de abastecimento de agua.

Irmao I.azaro ressalta que a proposta pode evitar cobrancas
indevidas

0 projeto, do deputado C6sar Halum
(PRB-TO), tamb6m obriga os
hidr6metros instalados ap6s a
promulgacao da lei, se aprovada, a terem
o eliminador de ar instalado
conjuntamente.

Segundo o autor, o ar presente no
encanamento de agua tern elevado o
valor das faturas, pois faz os ponteiros
girarem, como se fosse agua, gerando
cobranca por recursos nao utilizados pelo
consumidor.

De acordo com o texto, os aparelhos
deverao ser certificados pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e

Tecnologia (Inmetro), e os custos da instalacao serao da concessionaria. A instalacao e a
retirada do aparelho deverao ser solicitadas a concessionaria de agua da regiao.

0 relator na comissao, deputado Irmao Lazaro (PSC-BA), defendeu a proposta. Segundo
especialista citado pelo relator,1abol`at6rios de varias regi6es do Pals ja comprovaram a
presenca de ar nas redes de distribuicao, o pode gerar movimenta€ao do hidr6metro e medicao
exagerada.

Tramita€ao
0 projeto, que tramita emcarater conclusivo,ja foi a rovado eta Comissao de
Trabalho, de Administracao e Servico Pdblico. Ainda sera analisado pela Comiss5o de
Constituicao e Justiqu e de Cidadania.

I'NTEGRA DA PROPOSTA:•P-
Reportagem - Ralph Machado
Edicao -Natalia Doederlein
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COMENTARIOS

Igor Monteil.o Correia da Silva I 13/o6/2ol8 - 21h23
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Ja estava Tmais do que na hora de lsso acohtece[   Isso acontec€ a quant(rs anos, que as empresas de fomerimento de igira ganhao dmheiro com vet`tD pago pelo con§ulTildoTP Outra coisa a se
fazer, € calocar om medidor n@ rode de e8gcto tamb€m

Marcos Rog6rio Portes I 11/o6/2oi8 - i7h2i
Mcrvi uns apilo contar a SANEPAR (Cia de Aguas do I'R) pars essa fiual`dade e obtive gaJibo de causa

Vpr tiiHn<  a<  camiaritsnn<
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