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Senhor Subsecretãrio

/

Trata o presente de manifestaçao' desta Pasta a
Indicacão n° 1285, de 2020, de autoria da nobre Deputada Estadual

Alessandra Monteiro, que indica ao ExcelentIssimo Senhor Governador

do Estado de São Paulo, providéncias urgentes e necessãrias visando a
concessão de isencao do pagamento de ãgua/ esgoto e energia elétrica

para Microempreendedores Individuais (MEl) e autOnomos pelo perIodo

de 90 (noventa) dias.

Vale ressaltar que, o Governo do Estado de São

Paulo vem tomando todas as medidas necessãrias ao enfrentamento do

Covid- 19.

Dessa forma, a Companhia de Saneamento Básico

do Estado São Paulo - SABESP, diante do compromisso e respeito aos

seus clientes e sociedade, vém adotando diversas medidas para o

enfrentamento da crise causada pela pandemia do Covid-19. Dentre as

p ncipais medidas, destacamos:

Isencão da cobranca das contas de ãgua/esgoto

sumidores das categorias de uso Residencial Social e
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Residencial Favela, pelo periodo de 01/04/2020 a 15/08/2020, bern

como a suspensao do corte pelo mesmo perlodo, abrangendo todos os

municIpios operados pela Companhia, o que corresponde a 2,5 milhöes

de pessoas de baixa renda.

A distribuicao de caixas de ãgua para famIlias

residentes em areas de alta vulnerabilidade social e nao possuern

reservatOrio em suas moradias.

0 apoio na limpeza e desinfeccao de areas mais

suscetjveis a contaminacão, como por exemplo, o entomb de hospitais e

areas pUblicas corn grande circulaçao de pessoas..

Para as demais categorias de clientes, que

porventura tenham dificuldades no pagamento das contas de consumo,

a Sabesp disponibilizou em seus canals digitais, Agéncia Virtual, App.

Sabesp Mobile, a possibilidade de negociaçao de conta em aberto, nos

quais o cliente podera parcelar o débito em ate 10 (dez) parcelas.

Cabe informar que no dia 14/08/2020 foi

anunciada, na pãgina do Governo do Estado de São Paulo

(https: IIwww. saopaulo.sp . gov.br /noticias-coronavirus / govemno-de-sp-

Drorroa-isencao-do-oaamento-de-aua-Dara-familias-de-baixa-

renda/), a terceira prorrogacao da isencão no pagãrnento da tarifa e do

abastecimento ininterrupto de ãgua para clientes de baixa renda

atendidos pela Sabesp, passando a valer ate 15 de setembro.

Em relacao a concessão da isenção dos servicos
de energia elétrica, cabe esciarecer que a competéncia é do ãmbito

feierai, da Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, conforme

estabelece a Lei Federal n° 9.427/1996.
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Aproveito a oportunidade para apresentar

protestos de estima e consideracao.

¯ \L/' (. \"
MARCOS RODRIGU P iIDO

Secretário de Estado de In raestrutura e
Meio Ambiente

IlustrIssimo Senhor
EVERALDO TEIXEIRA DOURADO JUNIOR
Subsecretârio de Assuntos Parlamentares da Casa Civil
Palácio dos Bandeirantes -

São Paulo - SP
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