Ofício 09/2021
Jundiaí, 17 de março de 2021

Excelentíssimo
Luiz Fernando Machado
Prefeito de Jundiaí

Senhor Prefeito,

Em anúncio nesta quarta-feira, 17 de março, o Governador João Doria determinou
a suspensão de cortes nos serviços de saneamento e gás canalizado para clientes comerciais
da Sabesp, Comgás, Naturgy e Gás Brasiliano Distribuidora até o dia 30 de abril.
O benefício vale para estabelecimentos com consumo de até 100 m³ mensais de água
e de até 150 m³ por mês de gás. Pela medida do Estado, os clientes também não serão
negativados por débitos registrados entre os dias 18 de fevereiro e 30 de abril. Os
estabelecimentos negativados por débitos durante a pandemia poderão repactuar acordos e
renegociar estes débitos mediante correção monetária, sem multas e juros, com prazo de
parcelamento de 12 meses.
Em nosso entendimento, pelo anúncio do Governo do Estado os estabelecimentos
comerciais de Jundiaí não serão atendidos na medida referente à suspensão do corte de água
uma vez que a DAE Jundiaí é quem presta os serviços de saneamento no município e não a
Sabesp.
Sabemos que a DAE é uma empresa de economia mista que tem a Prefeitura de
Jundiaí como sua principal acionista e, diante disso, e em nome de nossos associados e da
classe empresarial, que precisam urgentemente de medidas de apoio que garantam a
sobrevivência das empresas neste período, solicitamos:



Suspensão de cortes nos serviços de saneamento nas economias atendidas pela DAE
Jundiaí;
Que os estabelecimentos negativados por débitos durante a pandemia também
possam repactuar acordos e renegociar débitos mediante correção monetária, sem
multas e juros, com prazo para parcelamento de 12 meses.

Diante da fase emergencial em que se encontra o Estado de São Paulo por conta do aumento
de casos de Covid-19 e pela indefinição do cenário futuro, pedimos especial atenção às micro
e pequenas empresas que estão cada vez mais fragilizadas frente à crise.

