
 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento de tarifa agiliza discussão sobre Agência Reguladora 

Usando como justificativa o fato de que a Sabesp - empresa que distribui água em 200 

municípios paulistas - estaria investindo na melhoria de seus serviços, a Agência 

Reguladora do Estado de São Paulo propõe um aumento das nossas tarifas de água e 

esgoto.  Contrário ao reajuste, o presidente da Câmara de Guarujá, José Carlos 

Rodriguez (DEM) retoma a proposta da criação de uma Agência Reguladora Municipal, 

órgão com autonomia para fiscalizar serviços, analisar contratos de concessão, 

elaborar normas disciplinadoras e principalmente, ser o porta-voz da população na 

defesa de seus direitos. 

Comissão - Reunida no final de julho, a Comissão de Assuntos Relevantes que trata do 

assunto, presidida pelo Chefe do Legislativo, José Carlos Rodriguez, e pelos 

Vereadores, Arnaldo do Nascimento (PDT),  Antonio Addis Filho (PV) e Marcelo 

Mariano (PMDB), decidiu marcar para 4 de setembro, às 19h, no Plenário da Casa, 

nova audiência pública para discutir a necessidade do Executivo apresentar um projeto 

para criação da Agência Reguladora Municipal, a exemplo das já existentes em várias 

cidades, inclusive no ABC paulista. 

“Com a criação da Agência, empresas prestadoras de serviços públicos contratadas 

pela cidade - como de coleta de lixo, energia elétrica e saneamento básico -, passariam 

a ser acompanhadas em todos os seus atos. Isso evitaria as constantes surpresas com 

aumento de tarifas e negligência no cumprimento dos deveres tratados.”, explica 

Rodriguez.  

“A Câmara tem demonstrado responsabilidade na fiscalização dos serviços de caráter 

público, só que em determinados momentos é limitada. Porém, tem todo direito e 

dever, sobretudo, de abrir os olhos quer do Executivo, quer da sociedade de que 

existem outras maneiras para fiscalizar as empresas que prestam serviço em nossa 

cidade. A população precisa  comparecer maciçamente ao encontro para discutir o 

tema”, finaliza.                                                                                                      
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