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Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2015. 

 

Ilmo. Senhor 

João Alziro Herz da Jornada 

MD.Presidente 

Instituto Nacional de Metrologia,Qualidade e Tecnologia 

presi@inmetro.gov.br 

 

Ilustríssimo Senhor Presidente 

 

A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental realizou no Rio de Janeiro, entre 04 e 08 de outubro 

de 2015, o 28º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Mais de quatro mil profissionais 

técnicos e universitários militantes nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, resíduos 

sólidos, recursos hídricos e meio ambiente participaram do evento e tiveram a oportunidade de, durante as 

diversas sessões de discussões políticas,  técnicas e institucionais, propor Moções dirigidas à Sociedade Brasileira, 

através das esferas de governo federal e estaduais que a representam, bem como à própria ABES. 

 

As Moções são aprovadas por maioria em Sessão Especial e constituem um democrático e significativo resultado 

do Congresso. Permitem assim aos congressistas o acesso a entidades públicas e a chance de posicionar seus 

pleitos e considerações sobre questões ligadas ao Setor de Saneamento Ambiental. 

 

Cumprindo compromisso firmado junto aos participantes do 28º Congresso, encaminhamos aos seus cuidados  a 

Moção que foi dirigida ao INMETRO, com a expectativa de receber em prazo que melhor lhe convier, 

posicionamento sobre as considerações apresentadas e informações sobre eventuais providências tomadas a 

respeito. 

 

 

Nº      

4 Considerando 

 Que a tarifa de esgoto é determinada por correspondência ao volume 

hidrometrado, e que nem sempre esta prática é justa entre o cliente e a 

concessionária, a exemplo daquele cliente que utiliza fonte alternativa de 

água e lança seu esgoto na rede pública sem pagar por este serviço; 

  Proposta 

Ao INMETRO,para que proceda à criação de regulamento técnico metrológico para 

que medidores de vazão de esgotos possam ser homologados, dando andamento no 

regulamento metrológico colocado em consulta pública em 05/2011, que se 

encontra no momento paralisado. 

 

 

 

Em nome dos participantes do 28º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, agradecemos o 

pronto retorno e a atenção de que somos alvo. 

 

Atenciosamente, 

 
Dante Ragazzi Pauli 

Presidente Nacional da ABES 
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