
Desde quinta-feira, 25/07, a concessionária responsável pelo abastecimento de Água e Esgoto Sanitário em Brasília – 
CAESB tem fornecido justificativas desencontradas para o desabastecimento de água nas quadras 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 
10 do Condomínio Ville de Montagne. 

A princípio disseram haver uma pane na bomba hidráulica da Q.I 28 do Lago Sul e que trabalhavam para a pronta 
normalidade até sexta-feira à noite. 

Descumprido este prazo, no sábado trouxeram duas equipes técnicas para identificar, diagnosticar e resolver o caso. 
As equipes divergiram quanto à causa do corte de água: uma afirmou ser entrada de ar na tubulação e que 
normalizaria até sábado à noite às 23h; outra que a causa seria erro na instalação do cano que levará água do poço 
artesiano da Quadra 15 do Ville até a caixa d’água da Portaria. 

Com este impasse técnico, no sábado pela manhã, a AMORVILLE exigiu do supervisor técnico da CAESB a 
reinstalação do canal que conduzirá água até a caixa d’água central e se verificasse a causa do problema o quanto 
antes possível. 

Neste domingo, 28/07, às 10h, trouxeram uma retroes cavadeira para reabrirem o local de conexão da adutora, 
retirarem o cano, verificarem se houve erro na instalação deste e reinstalá-lo de forma correta. 

Neste momento este serviço está sendo executado, mas, ainda não se tem um preciso diagnóstico do problema. 

Assim, a AMORVILLE tomou a iniciativa de cobrar judicialmente o pronto abastecimento de água ao Ville e contatar 
fornecedores particulares (carro pipa) para adquirir água no mercado de Brasília. Porém, esta última medida encontra 
dificuldade de operacionalização por ser final de semana e a água potável é adquirida nos reservatórios da CAESB que 
funciona de segunda a sexta-feira. 

Os registros das reclamações feitas pela administração da Associação desde quinta-feira pela manhã, são: 

AT 201307360630 

AD 201307361729 

AT 201307361759 

AT 201307361739 

Esta Diretoria não poupará esforços para cobrar administrativa e judicialmente o necessário abastecimento de água ao 
Ville. 

Brasília, domingo, 28 de julho de 2013. 

A Diretoria. 

 


