
MOÇÃO DE PROTESTO N°01/2019 

Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores,  

O Vereador que abaixo subscreve, nos termos do art.160 do Regimento Interno 
desta casa, submete à apreciação da Câmara Municipal de Colombo a seguinte 
proposição: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

AGÊNCIA REGULADORA DO PARANÁ – AGEPAR; E 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR 

 

 ASSUNTO: 

 
Requeiro nos termos regimentais, que seja 

encaminhada às Presidências da Companhia 

Paranaense de Saneamento – SANEPAR e da 

Agência Reguladora do Paraná - AGEPAR, Moção 

de protesto contra o reajuste tarifário de 12,13% 

para o ano de 2019. 

 

 Justificativa 

 
A Agência Reguladora do Paraná - AGEPAR autorizou a Companhia Paranaense de 

Saneamento - Sanepar a aumentar a tarifa de água no estado em 12,13%. Como 

pode ser observado no registro da ata da reunião realizada no último dia último dia 

15, o voto favorável se deu levando em consideração o cálculo feito pela própria 

AGEPAR, que assinalou a percentagem de reajuste acima referida. 

 



 

 

 

 

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE), a Sanepar é responsável por um reajuste de 111,25% entre 2012 e 2018.  

Os aumentos nas Taxas de Água e de Esgoto no Paraná estão muito acima da média 

do país entre 2012 a 2018. Enquanto no Brasil o aumento ficou em 78,53%, 

contabilizando 19,13%acima da inflação, no Paraná a política de preços reajustou em 

111,25%, sendo 40,96% acima da inflação no mesmo período. 

 

Um fato bastante relevante para entendermos o posicionamento dos gestores da 

empresa, é que em 2011 o Governo do Paraná dobrou o lucro para os acionistas, 

passando de 25% para 50% o montante de dividendos a serem repassados. A partir 

de então, os aumentos na tarifa foram constantes, o que viola os princípios de uma 

empresa estatal, que passou a pesar os custos no povo paranaense, enquanto 

alimenta o capital de acionistas. 

 

Desta forma, é urgente a revogação deste reajuste, e ainda mais, repensar a política 

de distribuição dos lucros, uma vez que o reajuste do salário mínimo nacional foi de 

4,61%, o do piso paranaense foi de 4,73% a 4,76% e ainda, que sequer os servidores 

da própria Sanepar tiveram reajustes próximos ao da tarifa, não podemos aceitar o 

desvio da função social da SANEPAR. 

 

Colombo, 30 de abril de 2019.  
 

 

ANDERSON FERREIRA DA SILVA (Anderson Prego) 
Vereador 

 


