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Ofício DPES/NUDAM nº 63 de 2021 

 Vitória, 23 de abril de 2021 

 

À COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN) 

Ao Exmo. Sr. Diretor Presidente 

Avenida Governador Bley, Edifício BEMGE, 3º Andar, Centro, Vitória, ES – CEP 

29.010.150, e-mail: gabinete@cesan.com.br ou karla.ponzo@cesan.com.br; 

 

Da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo 

Núcleo de Defesa Agrária e Moradia – NUDAM 

Rua Pedro Palácios, nº 60, sala 104, Edifício João XXIII, Cidade Alta, Centro, 

Vitória/ES. CEP 29.015-160, telefone: (27) 3222-7781, e-mail: 

nudam@defensoria.es.def.br; 

 

Assunto: Solicitação de informações acerca da falta de abastecimento de água 

no Território do Bem 

 

O Núcleo de Defesa Agrária e Moradia (Nudam) é um núcleo especializado 

da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que atua preponderantemente na 

tutela dos interesses de grandes adensamentos populacionais, notadamente 

daqueles que possuem baixo índice de desenvolvimento urbano no Estado do Espírito 

Santo. Assim, ele possui como uma de suas atribuições promover, em conjunto ou 

isoladamente, as ações no âmbito estadual que tratam dos interesses difusos, 

coletivos ou individuais homogêneos que visem tutelar direitos afetos ao direito à 

moradia e das cidades (Art. 43, III, do Ato Normativo nº 450, de 16 de junho 2015, do 

Defensor Público Geral do Espírito Santo). 
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No dia 22 de abril de 2021, o Nudam realizou o atendimento de mais de 20 

(vinte) famílias que residem no Território do Bem, as quais relataram a falta de acesso 

a água na região, em especial nas áreas mais elevadas dos bairros São Benedito e 

do Bairro da Penha. Com base nas informações dos moradores o problema de 

abastecimento de água na região é antigo, as casas não são abastecidas diariamente 

e grande parte delas tem água em apenas um período do dia, sendo muitas vezes de 

madrugada.  Todavia, foi apontado que desde o final do ano passado o acesso a água 

tem sido cada vez mais escasso, sendo fornecido em intervalos de dias maiores e 

ficando longos intervalos de dias sem abastecimento. Alguns moradores relataram 

que há duas semanas não tiveram nenhum acesso à água. 

De acordo com os moradores, em várias residências a Cesan fez a apenas 

ligação, mas não instalou os hidrômetros e apenas aceita a reclamação das casas 

que possuem matrícula. Ao realizaram as reclamações, os moradores receberam 

como resposta da Cesan de que a falta de água se deve à incapacidade de 

bombeamento de água para as partes mais altas dos bairros. A Companhia em várias 

oportunidades ficou de enviar um técnico ao local para fazer a vistoria da situação, 

mas na prática nada foi feito. 

Em relação a esse problema de bombeamento, os moradores esclareceram 

que, há cerca de 08 anos, o Município de Vitória, no escopo do Projeto Terra, elaborou 

um projeto para a implementação de um sistema de abastecimento de água nos 

bairros do Território do Bem, captou recursos para a implementação do projeto, gastou 

uma grande quantidade de dinheiro para a construção de caixas d’água em Jaburu e 

outros bairros, porém até hoje não conclui as obras. A este respeito, eles reclamam 

da falta de diálogo e de transparência do Município de Vitória com a comunidade. 

A partir dos relatos dos moradores, é notória a situação indigna que estão 

vivendo, uma vez que famílias inteiras, algumas delas compostas por várias crianças, 

idosos, pessoas doentes e pessoas com deficiência, estão ficando dias com um 

acesso à água muito precário. Essa situação é ainda mais crítica no contexto de 

pandemia do novo coronavírus (Covid-19) que estamos vivendo, uma vez que a 
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prevenção à contaminação pelo vírus exige a higienização adequada.  

O acesso a água é um direito fundamental, uma vez que é essencial para a 

garantia da dignidade da pessoa humana e dos direitos à vida, à saúde, e à moradia 

(arts. 1º, III, 5º, caput, 6º, da Constituição Federal de 1988).  

Com base no Comentário Geral nº 15 do Comitê de Direitos Econômicos, 

Sociais e Cultuais da ONU (2002): “O direito humano à água assegura a todos a água 

suficiente, potável, aceitável, disponível e acessível para uso pessoal e doméstico. 

Uma quantidade adequada de água potável é necessária para evitar a morte por 

desidratação, para reduzir o risco de doenças relacionadas à água e para suprir a 

necessidade de consumo, a culinária e as necessidades de higiene pessoal e 

doméstica”. 

De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano, do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, do ano de 2006, “a água, a essência 

da vida é um direito humano básico, encontra-se no cerne de uma crise diária que 

afeta vários milhões das pessoas mais vulneráveis do mundo – uma crise que ameaça 

a vida e destrói os meios de subsistência a uma escala arrasadora” (RDH, 2006, p. 

1)1; 

Por sua vez, a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Ministério da Saúde 

e a Secretaria de Estado da Saúde realizaram uma série de recomendações e 

orientações para fins de evitar a contaminação em massa pelo vírus do COVID-19, 

entre as quais se inserem medidas mínimas de higiene pessoal que, fatalmente, 

implicam o uso de água, como a lavagem regular das mãos; 

Por esses motivos, mais do que nunca, é dever do poder público, bem como 

das suas concessionárias, oferecer o serviço de saneamento básico de modo 

contínuo e regular a todos os cidadãos. 

Dessa forma, por se tratar de uma questão humanitária e considerando que 

 
1 Disponível em: https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-de-desenvolvimento-
humano/relatorio-do-desenvolvimento-humano-20006.html 
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uma das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública é o poder de requerimento 

a autoridades públicas ou agentes externos, na forma do art. 128, X da Lei 

Complementar nº 80 de 1994, requeremos, respeitosamente, o esclarecimento 

dos seguintes questionamentos: 

I. Existem casas no Território do Bem que não são abastecidas por 

água todos os dias da semana e durante todos os períodos do dia? 

II. Esse problema é geral no Território do Bem ou apenas acontece 

em alguns bairros e áreas? Quais seriam esses bairros e áreas? 

III. Nos últimos meses o acesso a água se tornou ainda mais escasso 

no Território do Bem? As residências estão ficando períodos mais 

longos sem acesso a água? 

IV. Quais os motivos do problema de acesso a água no Território do 

Bem e do seu agravamento nos últimos meses? 

V. Quais as soluções que podem ser buscadas para a solução desse 

problema de falta de água no Território do Bem? 

VI. Quais as providências que a Cesan tem tomado neste sentido? 

Desde já, solicitamos, em medida de urgência, o agendamento de uma 

reunião, com a participação das lideranças comunitárias, para discutir 

sobre o problema de falta de acesso à água do Território do Bem. 

Diante do contexto de pandemia do Covid-19 e da urgência do problema 

relatado, solicitamos que a resposta seja enviada a este Núcleo Especializado, 

através do seguinte endereço eletrônico: nudam@defensoria.es.def.br, em prazo 

não superior a 05 (cinco) dias, findo o qual entenderemos como não respondido.  

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, estando de portas 

abertas para estabelecer um canal de diálogo como forma de facilitar o intercâmbio 

entre as instituições.  

Cordialmente, 
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Vinícius Lamego de Paula 

Defensor Público Estadual 

 

Marina Dalcolmo da Silva 

Defensora Pública Estadual 
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