
Alinhamento dos Democratas da Câmara pela Proibição do Corte de Água  

1º de fevereiro de 2021 às 5h 

Legislação apresentada na Câmara dos Representantes na semana passada direcionaria US$ 1,5 bilhão 

aos estados para financiar a água para famílias de baixa renda - mas apenas se o estado ou governos locais 

garantirem que nenhum serviço de água doméstico seja desconectado ou interrompido durante e após a 

pandemia. 

Apresentado pela deputada Rashida Tlaib1 (D-Mich.) e endossado por mais de 70 democratas da Câmara, 

o projeto de Lei “Água em Emergência é uma Lei de Direito Humano” (H.R. 6162) propõe dividir US $ 1,5 bilhão 

entre os estados para garantir a continuidade do serviço de água para famílias de baixa renda. O financiamento 

só seria disponibilizado para entidades que implementam ou mantêm políticas que impeçam desconexões ou 

interrupções do serviço de água durante períodos de emergência de saúde pública declarada pelo 

Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Mas esta linguagem é tão ampla que não se limita apenas ao 

COVID-19. Pode proibir a interrupção do serviço de água durante qualquer emergência de saúde pública 

declarada. 

A Lei H.R. 616 é baseada na legislação que foi originalmente oferecida no ano passado, mas que não foi 

incluída no pacote de alívio à COVID-19 apresentado em dezembro/2020, após rejeição3 à moratória de 

desconexão da AMWA (Association of Metropolitan Water Agencies) e outros acionistas do setor de água. Em 

vez disso, o pacote de dezembro forneceu US $ 638 milhões para um programa de atendimento de água e esgoto 

a famílias de baixa renda, não estando condicionado à adesão à proibição de suspensão do fornecimento dos 

serviços. 

Em uma declaração4, a deputada Tlaib disse que o projeto ajudaria a garantir “que a água é um direito 

humano que não é negado a ninguém.” Conforme os democratas da Câmara começam a montar seu próximo 

projeto de lei de ações relacionadas à COVID-19, esta legislação provavelmente será discutida como uma a ser 

incluída no pacote. 

 

 
1 https://tlaib.house.gov/media/press-releases/tlaib-dingell-lead-71-memberscongress-introducing-federal-ban-water-
shutoffs 
2 https://tlaib.house.gov/sites/tlaib.house.gov/files/EmergencyWaterisAHumanRightAct.pdf 
3 https://www.amwa.net/article/amwa-suggests-parameters-federal-water-shutoffmoratorium 
4 https://tlaib.house.gov/media/press-releases/tlaib-dingell-lead-71-memberscongress-introducing-federal-ban-water-
shutoffs  
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