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INDICO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja 
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de 
Mato Grosso do Sul, REINALDO AZAMBUJA e ao Ilustríssimo Senhor 
WALTER BENEDITO CARNEIRO JUNIOR, Diretor Presidente da SANESUL - 
Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul, para que a empresa 
fornecedora dos serviços públicos de água tratada e esgoto prorroguem por mais 
90 (noventa) dias, a suspensão no corte do fornecimento, tendo em conta a crise 
econômica decorrente da pandemia referente ao Coronavírus (COVID-19), que se 
agrava a cada dia, com o aumento dos casos positivos, em Mato Grosso do Sul.
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 09 de junho de 2020.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA       

 Vice-Presidente da AL/MS      

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
 
A pandemia que assola o planeta, cujos casos aumentam progressivamente no
Estado, vem causando prejuízos irreparáveis a toda a sociedade, notadamente a
paralisação de várias atividades produtivas consideradas não essenciais, inclusive
com a suspensão das aulas em instituições de ensino públicas e particulares,
visando prevenir a propagação do vírus por meio do isolamento social.
 
Diante dessa realidade inegável, a empresa pública fornecedora de água tratada e
esgoto, assim como as concessionárias desses e outros serviços públicos,
espontaneamente ou a pedido desta Casa de Leis, prontamente concordaram em
não mais suspender esses serviços públicos essenciais, evitando sofrimento ainda
maior para a população, sobretudo da mais carente, que, além de perder emprego e
renda, teriam que suportar o isolamento social sem contar sequer com água tratada
em sua torneira.
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Ocorre que, o prazo inicialmente ajustado entre as fornecedoras e os demais órgãos
públicos, acaba de encerrar-se, sendo certo que desde ontem, a SANESUL vem
efetuando o corte nos serviços relativamente aos fornecedores inadimplentes, que
são milhares em todo o Estado.
 
Ora, se quando da possibilidade de instauração de crise econômica e do início dos
casos confirmados de COVID-19 no Estado, já havia a concordância das
fornecedoras da necessidade de não se efetuar a suspensão dos serviços, muito
mais agora, em que a crise econômica se efetivou, gerando o fechamento de
milhares de postos de trabalhos, bem como da perda completa da renda do
trabalhador informal.
 
Ademais, o aumento dos casos confirmados de COVID-19, sobretudo no interior
do Estado, inclusive com fechamento do comércio, das empresas e indústrias,
corroboram a urgente necessidade de prorrogação do prazo de suspensão no corte
dos serviços, visando não agravar ainda mais o sofrimento da população sul-mato-
grossense.
 
 
Diante do exposto, rogo aos nobres Pares a aprovação desta proposição.


