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RESUMO 

 
 

Neste artigo, realizado a partir de um estudo de caso, avaliamos a amplitude da participação 
social – analisando mecanismos legais: ouvidoria, conselho, audiência pública e consulta 
pública –, existentes na Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo 
(Arsesp), durante o período da crise hídrica paulista, de 2014 a 2016. Para isso apresentamos a 
importância do saneamento básico e sua essencialidade como política pública e o papel das 
agências reguladoras após a Reforma do Estado, ocorrida em 1995. A partir dessas bases, 
analisamos cada um dos mecanismos ao longo do período estabelecido, mensuramos a 
participação da sociedade e o quanto esteve envolvida nas discussões e decisões da Arsesp 
durante a fase de escassez de recursos hídricos. Toda esta discussão invoca também outras 
discussões: a da autonomia da agência em relação ao governo do estado de São Paulo e o 
possível surgimento de novas formas de participação social. 

 
Palavras-chave: participação social; saneamento básico; agência reguladora; Arsesp; recursos 
hídricos. 

 
 

  



 

 

 

ABSTRACT 
 

 

In this article, based on a case study, we evaluate the extent of social participation – analyzing 
legal mechanisms: ombudsman, council, public hearing and public consultation – which exists 
in the Sanitation and Energy Regulatory Agency of São Paulo (Arsesp), during the State’s water 
crisis, from 2014 to 2016. In order to do this we present the importance of basic sanitation and 
its essentialness as a public policy, as well as the role played by regulatory agencies after the 
State Reform in 1995. From this basis, we analyze each one of the long-term mechanism during 
this period, measuring social participation and how much society was involved in Arsesp’s 
discussions and decisions during the water shortage phase. All this discussion brings to mind 
other discussions: that of the agency’s autonomy realtive to the state government and the 
possible emergence of new forms of social participation. 
 
Keywords: social participation; basic sanitation; regulatory agency; Arsesp; water resources. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os autores Marcos Pó e Fernando Abrucio (2002, p. 682) nos apresentam as bases da 

criação das agências reguladoras no Brasil:  

A primeira grande reforma administrativa do período democrático recente foi 
formulada durante o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. O 
Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, preparado pelo então 
Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado (Mare), 
declarava como propósitos alterar as bases do Estado brasileiro, a fim de 
melhorar seu desempenho e democratizá-lo. Para isso atividades que não 
fossem consideradas essenciais deveriam ser repassadas à iniciativa privada e 
reguladas pelo Estado, ao mesmo tempo em que se implantaria a 
‘administração pública gerencial’. Nessa lógica destacavam-se a criação de 
agências autônomas, divididas em reguladoras e executivas. 

Apresentadas essas bases, o Estado brasileiro avançou com a regulação em diversos 

sentidos. Nesse artigo nos interessa o avanço na direção das concessões relacionadas ao setor 

de saneamento básico. Setor cujo marco regulatório ocorreu no ano de 2007, com a aprovação 

da “Lei do Saneamento”, terminologia que adotaremos neste artigo para denominar a Lei 

Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 20071. 

O desafio colocado para o setor de saneamento básico, tão sensível para a melhoria dos 

indicadores sociais – como os de saúde –, consiste em alcançar o desenvolvimento, cumprindo 

metas ousadas de universalização dos serviços de abastecimento de água e de coleta e 

tratamento de esgotamento sanitário. Um avanço rumo à universalização que exige altos 

investimentos e pressupõe, de acordo com esse modelo de Estado gerencial, a participação de 

setores privados da economia. 

Mas como garantir que esse desenvolvimento ocorra num ambiente democrático e 

garanta a participação social, especialmente daquela população mais vulnerável, a qual dispõe 

de menor capacidade de pagamento e está mais exposta à falta do saneamento básico?  

                                                             

1 Lei Federal 11.445/2007, estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de 
saneamento básico. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.htm>. 
Acesso em: 29 jul. 2017. 
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Assim, a proposta de nosso artigo reside em verificar a amplitude da participação social, 

avaliando o funcionamento dos mecanismos existentes na Agência Reguladora de Saneamento 

e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp), quais sejam: ouvidoria, Conselho de Saneamento 

Básico (COSB), audiência pública e consulta pública. Abordaremos o período da crise hídrica, 

entre os anos de 2014 a 2016, que atingiu mais fortemente a Região Metropolitana de São Paulo, 

e cujos sistemas municipais2 de saneamento básico (água e esgotamento sanitário) são 

majoritariamente operados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(SABESP) – uma empresa de economia mista, cujo principal acionista é o governo do estado 

de São Paulo.  

Estruturamos o artigo da seguinte forma: iniciaremos com algumas definições sobre 

participação social, discutindo sua relevância no contexto das agências reguladoras; 

apresentaremos a metodologia; abordaremos o cenário do saneamento básico no Brasil, a partir 

da perspectiva de seu alcance social e de seus marcos legais; definiremos e discutiremos a crise 

hídrica; apresentaremos a Arsesp, abordando sua atuação nos setores de saneamento básico, 

analisando os mecanismos de participação social da agência bem como a atividade desses 

mecanismos durante o período de crise hídrica; a análise anterior nos possibilitará indicar 

resultados e observações e, na conclusão, problematizar os principais aspectos. 

 

  

                                                             
2 O serviço de saneamento básico, de acordo com o artigo 30 da Constituição Federal, é de competência municipal. 
Constituição Federal de 1988. Disponível em: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf?sequence=1?concur
so=CFS%202%202018>. Acesso em: 02 ago. 2017. 
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1 REVISÃO DOS CONCEITOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NOS CONTEXTOS DO 

SANEAMENTO E DA REGULAÇÃO 

 

 

A abordagem acerca da participação social no contexto do saneamento básico possui 

especificidades. Com isso, nos valemos da seguinte definição de participação social: 

[...] assume-se controle social e participação como a participação de usuários 
e não-usuários dos serviços de saneamento na sua provisão, no 
acompanhamento e fiscalização da sua prestação e, ou, no processo de tomada 
de decisão sobre políticas e programas (HELLER, L.; REZENDE, HELLER, 
P., 2007, p. 39). 

As agências reguladoras, nesse contexto, assumem o acompanhamento e a fiscalização 

da prestação dos serviços de saneamento, que são mais bem especificados pela “Lei de 

Saneamento”, cujo artigo 22 prevê, dentre outras, como incumbências da regulação: 

estabelecimento de normas; garantia do cumprimento de metas e condições determinadas; 

prevenção e repressão do abuso econômico; definição de tarifas que assegurem o equilíbrio 

econômico financeiro do contrato e a modicidade tarifária.  

Para cumprir os desafios apontados as agências reguladoras foram concebidas com 

autonomia financeira e administrativa. Mas esse modelo pode provocar, por um lado, a captura 

direta do regulador pelas prestadoras de serviços privados; e, por outro, a intervenção do 

executivo, como identifica estudo que considera a América Latina e o Caribe para empresas 

públicas de Saneamento Básico: “A história recente da regulação na região fornece exemplos 

de interferência do Executivo no órgão regulador, muitas vezes em proveito das empresas 

reguladas” (BERG, 2013, p. 24). 

Em ambos os casos citados anteriormente, podem ocorrer prejuízos à democracia, com 

a prevalência dos interesses das empresas de saneamento em detrimento dos interesses da 

população. Um terceiro caso que também traria revés à democracia, apresentado por Abrucio e 

Pó (2002), é a existência de uma burocracia com elevado grau de autonomia. Com isso, surge 

a necessidade de aumentar o controle social, seja para minimizar a força adquirida pelos entes 

privados pós-Reforma Gerencial, seja para neutralizar a burocracia nos moldes apresentados. 

Por isso as boas práticas de regulação e também a legislação apontam que a participação 

e o controle social são extremamente relevantes como contrapesos aos possíveis impactos da 

captura – privada ou estatal – a que estão sujeitas as agências reguladoras. 
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Voltando ao estudo de Berg (2013), o autor, citando Mustafa (2002), elenca, dentre 

algumas questões-chave, a transparência dos processos de decisão do órgão regulador, que pode 

ser identificada a partir: da realização de consultas públicas sobre suas resoluções bem como a 

publicação de suas decisões; da determinação de local e a frequência da realização de consultas 

públicas; da forma como o regulador presta contas à sociedade etc. 

Abrucio e Pó (2002, p. 687) afirmaram não existir um padrão geral de características 

comuns nas agências reguladoras federais, contudo, ainda assim, reproduziram um quadro 

organizado por Melo (2002, p. 256) para demonstrar traços frequentes encontrados em seu 

arranjo institucional. Embora nosso estudo aborde uma agência estadual, as características 

desse arranjo são similares, afinal, foram inspiradas nas agências federais.  

Desse quadro, destacamos dois eixos importantes para explicar a Participação Social no 

bojo das agências reguladoras: a transparência, que prevê: ouvidoria com mandato, publicidade 

de todos os atos e atas de decisão e a representação dos usuários e empresas; e os procedimentos, 

que preveem: justificativa por escrito de cada voto e decisão dos dirigentes, audiências públicas 

e diretoria com decisão colegiada. 

Os mecanismos de participação que pretendemos analisar na Arsesp, com exceção da 

consulta pública, estão presentes nos dois eixos apresentados acima: ouvidoria, conselho 

(apresentado como representação dos usuários e empresas) e audiência pública. 

As consultas públicas são objeto constante de recomendação por parte da Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), cujo documento, OECD Regulatory 

Policy Outlook 2015, aponta que os governos devem cuidar para que as consultas não sejam 

capturadas por grupos de interesse específico e assegurem retorno para as contribuições, 

gerando, dessa maneira, confiança no processo, além de engajamento da população. 

Um amplo espectro de ferramentas de consulta deve ser usado para abarcar a 
ampla diversidade de partes interessadas dentro da população. Meios de 
consulta precisam refletir o fato de que diferentes interesses legítimos não têm 
o mesmo acesso aos recursos e oportunidades para expressar seus pontos de 
vista ao governo, e que uma diversidade de canais de comunicação desses 
pontos de vista deve ser criado e mantido. Deve ser fornecido tempo suficiente 
para permitir às partes interessadas a oportunidade de considerar as propostas 
regulatórias e de participar do processo de elaboração da regulação (OCDE, 
2012, p. 24). 
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Nessa perspectiva, observamos a importância que a Recomendação do Conselho sobre 

Política Regulatória e Governança, publicado pela OCDE, atribui aos diversos meios que 

possibilitem a participação social e o engajamento da população. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

Para discutir a participação social nas agências reguladoras de saneamento básico e, de 

maneira mais detida, na Arsesp, nos apoiaremos em estudos e indicadores propostos por 

institutos relevantes – ONU, OCDE e o Instituto Trata Brasil; além de visitarmos legislações, 

normas, publicações e informações contidas nos sítios digitais dos diferentes entes envolvidos 

nesse processo. 

No que diz respeito à crise hídrica, nosso objetivo, por meio de análise documental, 

reside em conceituá-la e definir o seu período de ocorrência. O recorte que estabelecemos: o 

período da crise hídrica paulista entre os anos 2014 a 2016, representa um momento no qual 

houve falta de regularidade no fornecimento de água para as populações de alguns municípios3 

do estado de São Paulo, atendidos pelo Sistema Cantareira. 

Quanto ao estudo de caso da Arsesp, a coleta de dados se deu exclusivamente no sítio 

digital da Agência, o qual dispõe de publicações, deliberações, atas e legislações indispensáveis 

para o embasamento de nossas conclusões. Para mensurar a participação social avaliamos os 

mecanismos de que a própria agência reguladora dispõe: ouvidoria, COSB, além das audiências 

e consultas públicas realizadas no período estudado. 

Vale destacar que temas como transparência e controle social, os quais têm relação 

direta com a participação social, serão abordados de maneira indireta nesse trabalho, pois não 

fazem parte de nosso escopo principal e porque a abrangência de nossa pesquisa se mostra 

limitada. 

 

 

  

                                                             
3 Informações divulgadas pela ANA sobre os municípios potencialmente afetados: “O Sistema Cantareira é 
potencialmente o maior produtor de água da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), responsável pelo 
abastecimento nas zonas norte, central, parte da leste e oeste da Capital e nos municípios de Franco da Rocha, 
Francisco Morato, Caieiras, Osasco, Carapicuíba, São Caetano e parte de Guarulhos, Barueri, Taboão da Serra e 
Santo André. Além disso, a água liberada a jusante (abaixo) dos reservatórios do Sistema Cantareira contribui para 
a regularização dos rios Jaguari, Cachoeira e Atibainha, na bacia do rio Piracicaba, onde há várias captações para 
abastecimento urbano e industrial, com destaque para a cidade de Campinas”. Disponível em: 
<http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/saladesituacao/v2/faqcantareira.aspx>. Acesso em: 30 jul. 2017. 
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3 O CENÁRIO DO SANEAMENTO BÁSICO 

 

 

Os princípios fundamentais dos serviços de saneamento básico apresentados na “Lei do 

Saneamento” têm como base a universalização dos serviços e compreende: abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. Essa lei, um marco 

para o setor, destaca a importância da harmonização de tais serviços com a saúde pública e a 

proteção do meio ambiente.  

Como o foco de nosso trabalho é o período no qual se estabeleceu a crise hídrica, a qual 

se inclui entre os serviços concebidos pelo saneamento básico, nos deteremos ao serviço de 

abastecimento de água. No intuito de reiterarmos a essencialidade da água, apoiamo-nos numa 

declaração da ONU para o Dia Mundial da Água. 

A água potável limpa, segura e adequada é vital para a sobrevivência de todos 
os organismos vivos e para o funcionamento dos ecossistemas, comunidades 
e economias. Mas a qualidade da água em todo o mundo é cada vez mais 
ameaçada à medida que as populações humanas crescem, atividades agrícolas 
e industriais se expandem e as mudanças climáticas ameaçam alterar o ciclo 
hidrológico global. […] 

A cada dia, milhões de toneladas de esgoto tratado inadequadamente e 
resíduos agrícolas e industriais são despejados nas águas de todo o mundo. 
[…] Todos os anos, morrem mais pessoas das consequências de água 
contaminada do que de todas as formas de violência, incluindo a guerra. 
[…] A contaminação da água enfraquece ou destrói os ecossistemas naturais 
que sustentam a saúde humana, a produção alimentar e a biodiversidade. […] 
A maioria da água doce poluída acaba nos oceanos, prejudicando áreas 
costeiras e a pesca. […] 

Há uma necessidade urgente para a comunidade global – setores público e 
privado – de unir-se para assumir o desafio de proteger e melhorar a qualidade 
da água nos nossos rios, lagos, aquíferos e torneiras (ONU, 2010; grifo 
nosso).4 

                                                             
4 ONU. Declaração da “Água” para o Dia Mundial da Água 2010. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/acao/agua/>. Acesso em: 17 set. 2016. 
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Os trechos acima nos conduzem a uma reflexão acerca da importância da entrega da 

água – serviço público caracterizado por ser monopólio natural, com qualidade e regularidade 

para a população. Afinal, o saneamento é um tema transversal em relação a outras políticas 

públicas. 

O tamanho do desafio para que o Brasil avance com o saneamento básico pode ser 

mensurado por indicadores de universalização da água e do esgoto do Instituto Trata Brasil, 

publicados no Ranking do Saneamento, 20155:  

 Água tratada: 17,5% da população brasileira, ou mais de 35 milhões de brasileiros, 

não têm acesso a esse serviço básico; 

 Coleta de Esgoto: 51,4% da população, ou mais de 100 milhões de brasileiros, não 

têm acesso a esse serviço básico, destacando-se ainda que, do esgoto coletado, 

apenas 40% passa por tratamento. 

Num prazo de 20 anos, a universalização dos serviços de água e esgotamento sanitário 

teria um custo de R$303 bilhões. As opções de investimento no setor de saneamento básico são, 

de um lado, os investimentos diretos do governo; de outro, os investimentos privados, cuja 

visão é a de investir em municípios que possibilitem retorno e lucro sobre os valores 

apropriados. E o cenário atual facilita a concessão desses serviços à iniciativa privada.  

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está à frente de 

estudos para viabilizar essas concessões, conforme informação divulgada em seu sítio digital, 

no dia 09 de novembro de 20166: “O objetivo é desenvolver projetos de parcerias com iniciativa 

privada para a realização de investimentos em abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

buscando a universalização desses serviços nos Estados”.  

No mesmo sentido, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) 

aprovou a venda da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro 

(CEDAE), em fevereiro de 2017,7 como uma contrapartida exigida pelo Governo Federal ao 

pacote de ajuda àquele Estado.  

                                                             
5 INSTITUTO Trata Brasil. Ranking do Saneamento 2015. Disponível em: 
<http://www.tratabrasil.org.br/saneamento-no-brasil>. Acesso em: 17 set. 2016. 

6 BNDES. Saneamento: 18 Estados confirmam ao BNDES interesse em concessões e parcerias com a iniciativa 
privada: Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/saneamento-18-estados-confirmam-
ao-bndes>. Acesso em: 30 jul. 2017. 

7 FOLHA de São Paulo. Assembleia do Rio aprova venda da Cedae em contrapartida de socorro. Disponível 
em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/02/1860340-alerj-aprova-privatizacao-da-cedae-contrapartida-
de-socorro-ao-rio.shtml>. Acesso em: 30 jul. 2017. 
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O debate acerca da concessão dos serviços públicos a entes privados vem se acirrando 

e ganha outros contornos. Em 2018, o Brasil sediará a oitava edição do Fórum Mundial da 

Água, que envolve o setor privado nas discussões e propõem o financiamento e a gestão privada 

como soluções para o alcance da universalização dos serviços.  

No mesmo período e na mesma cidade, criou-se um evento que fará um contraponto a 

este evento: o Fórum Alternativo Mundial da Água, cujo lema explicita a essência desse outro 

grupo: “água é direito, não mercadoria”. 

Num cenário em que a universalização está distante e a participação dos entes privados 

é uma realidade, as agências reguladoras de saneamento básico deveriam estar preparadas para 

regular e mediar a relação entre as concessionárias, o poder concedente e os usuários e não-

usuários. Isso ganha ainda mais relevância dadas as características essenciais da água num 

mercado em que há evidente assimetria de informações e de poder entre os atores envolvidos.  

Neste contexto complexo, em que forças distintas e desproporcionais se opõem, a 

participação e o controle social surgem como mecanismos que buscam estabelecer o diálogo e 

garantir um ambiente democrático. E, por meio de participação social e transparência a “Lei de 

Saneamento” pretende romper com o modelo estabelecido.  

Os autores Léo Heller, Cristina Rezende e Pedro Heller (2007) destacam o controle e a 

participação social no setor de saneamento básico no Brasil como atributo para superar o 

modelo centralizador e autoritário vigente e, consequentemente, com pouco espaço para a 

participação, a qual historicamente acompanhou o setor inclusive nos períodos em que a 

democracia era exceção. E os autores citam o Comitê de Bacias como uma experiência de 

participação da sociedade no setor de saneamento que é bem-sucedida.  

O artigo 47 da “Lei de Saneamento” apresenta como sugestão para esse problema a 

atuação de órgãos colegiados. Segundo o capítulo 2, artigo 11, inciso II da mesma lei, para que 

tenham validade os contratos de saneamento básico devem obedecer a algumas condições, 

como: a necessidade de realização de consultas e as audiências públicas em caso de concessão 

do serviço bem como a previsão de “mecanismos de controle social nas atividades de 

planejamento, regulação e fiscalização dos serviços”.8 

                                                             
8 Cf.: Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/lei/l11445.htm>. Acesso em: 15 jul. 2017. 



16 

 

Em relação à transparência, a mesma lei determina a transparência, independentemente 

da motivação, por meio da publicidade, preferencialmente pelo sítio digital das agências 

reguladoras do setor, fomentando, dessa maneira, a transparência ativa. No artigo 26, 

destacamos itens relevantes em relação à regulação: 

Deverá ser assegurado publicidade aos relatórios, estudos, decisões e 
instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização 
dos serviços, bem como aos direitos e deveres dos usuários e prestadores, 
a eles podendo ter acesso qualquer do povo, independentemente da existência 
de interesse direto (Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007; grifo nosso). 

Analisar a legislação que disciplina o Saneamento Básico no Brasil é fundamental para 

demonstrar a quantidade de práticas que asseguram a participação social. Mas a lei disciplinar, 

a transparência e o controle social garantem, de fato, a participação da sociedade nas discussões 

e nas decisões inerentes a este setor? 

A seguir, nos dedicaremos a responder a essa e outras questões.  
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4 A CRISE HÍDRICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

A priori, é importante estabelecermos um entendimento mínimo sobre o que foi a crise 

hídrica que afetou o estado de São Paulo entre os anos de 2014 a 2016, mais especificamente a 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e as áreas abastecidas pela Bacia dos rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Bacia do PCJ) e pelo Sistema Cantareira.  

Para isso, usaremos esclarecimento encontrado no sítio digital da Agência Nacional de 

Águas (ANA),9 sobre a crise hídrica paulista. 

O acúmulo de águas nos reservatórios é realizado principalmente nos meses 
chuvosos, de outubro a março, garantindo o abastecimento no período de 
estiagem. Entretanto, entre outubro de 2013 e fevereiro de 2014, foram 
observadas vazões naturais afluentes excepcionalmente baixas. Entre outubro 
de 2013 e janeiro de 2014, a afluência média foi de 18,96 m³/s contra uma 
retirada média de 35,61 m³/s, gerando um déficit de 16,65 m³/s (177,0 hm³), 
que representava 18% do volume útil, justamente no período em que 
normalmente ocorre a recuperação dos volumes acumulados.  

[...] 

Durante todo o ano de 2014 e 2015, as vazões afluentes ao sistema foram bem 
menores do que a média histórica, registradas desde 1930, inclusive abaixo do 
pior ano da série, que até então havia sido 1953. Em 2014, em média o Sistema 
Cantareira recebeu 23% da média histórica das afluências e em 2015, 50%. 

A fim de delimitarmos um período de ocorrência da crise hídrica paulista, estabelecemos 

um marco inicial e outro final. Como início da crise hídrica adotaremos o dia 03 de fevereiro 

de 2014, data em que houve a publicação da deliberação Arsesp nº 46910, que aprovou, em 

caráter emergencial, a implantação do Programa de Incentivo à Redução de Consumo de Água 

da Sabesp numa região determinada, consistindo na primeira norma publicada pela Arsesp 

visando diminuir o consumo de água nas áreas abastecidas pelo Sistema Cantareira. 

                                                             
9 ANA. Cantareira. Disponível em: 
<http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/saladesituacao/v2/FAQCantareira.aspx>. Acesso em: 30 jul. 2017. 

10 Deliberação Arsesp nº 469, aprova, em caráter emergencial, a implantação do Programa de Incentivo à Redução 
de Consumo de Água da Sabesp. Disponível em: <http://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/legislacao.aspx>. 
Acesso em: 17 set. 2016. 
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Em pesquisa realizada no sítio digital e em documentos emitidos pela ANA,11 fica nítida 

a informação de que o Sistema Cantareira, principal sistema de abastecimento do Município de 

São Paulo e de outros municípios paulistas, recuperou suas reservas de água com as chuvas do 

final de 2015 e início de 2016. Mas, ainda assim, a ANA e o DAEE continuam discutindo o 

processo de renovação da outorga deste sistema, por cautela, incertezas sobre alterações 

climáticas e a necessidade de estudos técnicos mais aprofundados. Diante desse cenário não há 

uma afirmação definitiva sobre o final da crise hídrica por parte desses dois órgãos. 

Entretanto, em consonância com a lógica adotada para estabelecer o início da crise 

hídrica, nosso marco final se dará no dia 30 de março de 2016, data que encerra dois 

mecanismos criados para minimizar os efeitos da crise. Essa data teve publicadas duas 

deliberações da Arsesp, nº 64012 e nº 64113 de 30 de março de 2016, que, respectivamente: 

cancelam a aplicação da tarifa de contingência pela Sabesp e autorizam o cancelamento do 

Programa de Incentivo à Redução de Consumo de Água da SABESP (“Programa de bônus”). 

O agravamento da crise hídrica tem outros possíveis componentes, para além do clima, 

dos quais destacamos três. Primeiro, a pouca transparência dos órgãos governamentais que 

estavam envolvidos no processo e suas dificuldades de envolver a população como parte 

integrante do problema.  

Para sustentar nossa afirmação a respeito da falta de transparência, nos baseamos no 

relatório “Sistema Cantareira e a Crise da Água em São Paulo: falta de transparência, um 

problema que persiste”14, apresentado pela ONG Artigo 19, a qual “tem como missão promover 

e defender os direitos à liberdade de expressão e de acesso à informação em todo o mundo.  

O relatório qualifica os diversos órgãos envolvidos com a crise hídrica quanto ao grau 

de transparência ativa, merecendo grifo nosso os órgãos ligados ao Poder Executivo do estado 

de São Paulo:  

  

                                                             
11 ANA. Cantareira. Disponível em: 
<http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/saladesituacao/v2/faqcantareira.aspx>. Acesso em: 29 jul. 2017. 

12 ARSESP. Deliberação Arsesp nº 640, cancela a aplicação da tarifa de contingência pela Sabesp e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/legislacao.aspx>. Acesso em: 17 set. 2016. 

13 ARSESP. Deliberação Arsesp nº 641, autoriza o cancelamento do Programa de Incentivo à Redução de 
Consumo de Água da SABESP (“Programa de bônus”) e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/legislacao.aspx >. Acesso em: 17 set. 2016. 

14 ONG Artigo 19. Disponível em: <http://artigo19.org/wp-content/blogs.dir/24/files/2016/06/Sistema-Cantareira-
e-a-Crise-da-%C3%81gua-em-S%C3%A3o-Paulo-2.pdf />. Acesso em: 30 jul. 2017. 
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 Governo do Estado de São Paulo: nenhuma  

 SABESP: baixa  

 Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos: nenhuma  

 DAEE: baixa  

 ARSESP: baixa  

 CETESB: alta  

 Centro de Vigilância Sanitária: nenhuma 

 Agência Nacional de Águas: média 

 Ministério Público Estadual: alta 

 Ministério Público Federal: alta 

 Comitê de Bacia Hidrográfica Piracicaba, Capivari e Jundiaí: alta 

 Comitê de Bacia Hidrográfica Alto Tietê: média 

 Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos: média 

 Prefeitura do Município de São Paulo: baixa 

O relatório traz ainda uma crítica em relação à transparência passiva do Governos do 

estado de São Paulo, apontando que, das 16 (dezesseis) solicitações feitas via Serviço de 

Informação ao Cidadão (SIC), 7 (sete) foram consideradas satisfatórias. 

Um segundo aspecto a ser considerado é a falta de capacidade de planejamento e as 

falhas na realização de investimentos necessários para aumentar a disponibilidade de água 

captada. Essa conclusão surge a partir da análise da Portaria DAEE no 1213, de 06 de agosto 

de 2004,15 a qual renovou a outorga desse sistema, deixando a seguinte indicação, no artigo 16: 

“A SABESP deverá providenciar, no prazo de até 30 (trinta) meses, estudos e projetos que 

viabilizem a redução de sua dependência do Sistema Cantareira, considerando os Planos de 

Bacia dos Comitês PCJ e AT”.  

Por fim, vale destacarmos a discussão sobre a autonomia da Arsesp – autarquia especial 

ligada à estrutura hierárquica do governo do estado de São Paulo, e objeto de nossa pesquisa, a 

qual será tratada a seguir. 

 

  

                                                             
15 PORTARIA DAEE nº 1213, de 06 de agosto de 2004. Disponível em: 
<http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sof/Renovacao_Outorga/PortariaDAEE1213_2004.pdf>. Acesso em: 30 
jul. 2017. 
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5 UMA ANÁLISE SOBRE A ARSESP  

 

 

A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp), 

criada no ano de 2007 por meio da Lei Complementar nº 1.025, de 07 de dezembro de 2007, é 

uma agência multissetorial, responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de 

saneamento básico (de âmbito municipal, por meio de convênio de cooperação) e dos serviços 

de gás canalizado (de âmbito estadual), bem como pela fiscalização dos serviços de energia, 

atividade desenvolvida sob delegação da Aneel. A agência está atualmente ligada à Secretaria 

de governo do estado de São Paulo.  

Ao seguir os passos das agências federais, a lei de criação da Arsesp estabelece o seu 

regime e o seu grau de autonomia no parágrafo único do artigo primeiro: “O regime jurídico da 

ARSESP caracteriza-se por independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e 

financeira, mandato fixo e estabilidade de seus diretores e demais condições que tornem efetiva 

sua autonomia no âmbito da Administração Pública”. 

Em sua estrutura organizacional, a Arsesp possui uma Diretoria, que atua de forma 

colegiada, composta por cinco diretores, sendo que um desses membros acumula a função de 

Diretor-Presidente da agência; existem dois conselhos consultivos: Conselho de Orientação de 

Saneamento Básico (COSB) e o Conselho de Orientação de Energia (COE); Ouvidoria; além 

dos quadros técnicos e de assessoramento da Agência. 

 

 

5.1 ATUAÇÃO DA ARSESP NO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

 

De acordo com os dados publicados em seu site, a Arsesp16 atua no setor de Saneamento 

Básico, regulando 284 municípios, destes: 282 são operados pela Sabesp; 1, pela Saneaqua 

Mairinque; outro, pela BRK Ambiental Santa Gertrudes. Nesses municípios, a atuação da 

Arsesp sempre acontece por meio de regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de 

água ou de esgotamento sanitário.  

                                                             
16 ARSESP. Municípios Conveniados – Arsesp. Disponível em: 
<http://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/saneamento/municipios-conveniados-saneamento.aspx>. Acesso em: 30 
jul. 2017. 
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A Agência também é a responsável pelas revisões e pelos reajustes tarifários dos 

municípios regulados nesse setor bem como daqueles operados pela Sabesp, mesmo que não 

tenham convênio com a Arsesp. 

 

 

5.2 ANÁLISE DOS MECÂNISMOS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA ARSESP E SUA 

APLICAÇÃO DURANTE A CRISE HÍDRICA 

 

 

Os mecanismos de participação social que analisaremos a seguir são: COSB, Ouvidoria, 

audiência pública e consulta pública. 

 

 

5.2.1 COSB 

 

 

O COSB foi definido como um órgão de participação institucionalizada, da sociedade, 

na Arsesp, pelo Regimento Interno da agência17, mas suas atribuições são exclusivamente 

consultivas. O conselho, de acordo com o artigo 23 da lei em questão, compõe-se por 18 

membros, cuja quantidade, composição e forma de indicação será apresentada na tabela abaixo: 

 

 

Tabela 1 – Composição do COSB e formas de indicação 

Quantidade e Indicados Forma de indicação 

1 (um) Diretor da ARSESP Indicado pela Diretoria da Arsesp 

2 (dois) representantes das empresas prestadoras 

de serviços públicos de saneamento básico no 

Estado reguladas pela ARSESP 

Indicarão seus representantes livremente, de 

acordo com o Artigo 1º do Decreto nº 61.469, 

de 02 de setembro de 201518 

                                                             
17 Deliberação Arsesp nº 053, de 27-04-2009 que aprova o regimento interno da Agência Reguladora de 
Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP. Disponível em: < 
http://www.arsesp.sp.gov.br/LegislacaoArquivos/ldl0532009.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2017. 

18 Decreto nº 61,469, de 02 de setembro de 2015. Disponível em: 
<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2015/decreto-61469-02.09.2015.html>. Acesso em: 31 
jul. 2017. 
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1 (um) representante dos trabalhadores das 

empresas prestadoras de serviços públicos de 

saneamento básico no Estado reguladas pela 

ARSESP 

 

1 (um) representante da Fundação de Proteção e 

Defesa do Consumidor - PROCON,  

Deverão encaminhar à Diretoria da ARSESP os 

nomes de seus indicados, acompanhados de 

suas qualificações, para os respectivos 

Conselhos de Orientação, objetivando ulterior 

designação, mediante lista tríplice para cada 

representante, de acordo com o Artigo 1º do 

Decreto nº 61.469, de 02 de setembro de 2015 

 

1 (um) representante da Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo – FIESP 

1 (um) representante da Federação Nacional dos 

Urbanitários - Seção São Paulo 

6 (seis) representantes de Municípios, sendo 3 

(três) de Municípios que tenham delegado à 

ARSESP funções de regulação, controle e 

fiscalização, 2 (dois) de Municípios integrantes de 

Regiões Metropolitanas, e 1 (um) do Município de 

São Paulo.  

1 (um) membro indicado pela Seção São Paulo da 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária - 

ABES – SP 

3 (três) membros de livre escolha do Governador 

do Estado 

Indicados pelo Governador 

1 (um) membro do Poder Legislativo Indicado pela ALESP – Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo. 

Fontes: Lei Complementar nº 1.025, de 07 de dezembro de 2007 e Decreto nº 61.469, de 02 de setembro de 

2015.19 

 

 

Ao analisar a forma de indicação dos membros, notamos que cinco deles são indicados 

pelas organizações que representam de forma direta; dos outros 13 membros, 3 são indicados 

diretamente pelo governador, que também escolhe os outros 10 baseado numa lista tríplice. 

Todos os conselheiros têm mandato fixo de quatro anos e sem recondução.  

                                                             
19 Decreto nº 61.469, de 02 de setembro de 2015. Disponível em: 
<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2015/decreto-61469-02.09.2015.html>; e Lei 
Complementar 1.025, de 07 de dezembro de 2007, disponível em: 
<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2007/lei.complementar-1025-
07.12.2007.html>. Acesso em: 31 jul. 2017. 
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Por meio das atas de reunião do COSB20, conferimos o histórico de reuniões realizadas 

por ano: 10 em 2010; 12 em 2012; 12 em 2013; três em 2014; três em 2015; 12 em 2016.  

O nosso objetivo nesse momento é analisar a atuação desse conselho durante a crise 

hídrica, ocorrida entre 3 de fevereiro de 2014 e 30 de março de 2016. Assim, além de uma 

reunião conjunta com o COE, ocorreram oito reuniões21 no período: duas em 2014; três em 

2015; três em 2016.  

Desse modo, constatamos uma inatividade do COSB por um período superior a 19 

meses, entre 27 de março de 2014 e 29 de outubro de 2015. Realizada uma análise quantitativa 

das atas dessas oito reuniões verificamos duas menções sobre a crise hídrica: uma apresentação 

realizada pela Arsesp e outra, pela Sabesp. No entanto, não encontramos nenhuma 

recomendação ou proposição a respeito da questão da crise hídrica. 

 

 

5.2.2 Ouvidoria  

 

 

Para apresentar uma visão do trabalho da Ouvidoria numa agência reguladora, 

utilizaremos a seguinte definição: 

A ouvidoria constitui dispositivo capaz de canalizar questões mais pontuais. 
Entretanto, como recomendam Oliveira, Werneck e Machado (2004, p. 13), 
‘o ouvidor necessita de instrumentos que o permitam atuar com 
independência, como mandato e impossibilidade de recondução.’ Do mesmo 
modo, ‘a função deve limitar-se ao papel de fiscalização do procedimento das 
agências reguladoras e não sobre o mérito das decisões adotadas’” 
(TUROLLA, 2007, p. 111). 

                                                             
20 Rol de Atas de reuniões do COSB. Disponível em: <Decreto nº 61,469, de 02 de setembro de 2015; 
<http://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/reunioesdeCOSB.aspx>. Acesso em: 31 jul. 2017. 

21 As datas dessas reuniões foram: 27/02/2014, 27/03/2014, 29/10/2015, 26/11/2015, 08/12/2015, 28/01/2016, 
25/02/2016, 10/03/2016. 
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O papel de fiscalização do ouvidor representa uma maneira de exercer o controle social 

na agência reguladora. A lei de criação da Arsesp determina a independência necessária, a 

existência de mandato fixo de três anos sem direto a recondução, bem como deixa explícita, no 

caput do artigo 26: “Compete ao Ouvidor acompanhar, como representante da sociedade, toda 

a atividade da ARSESP, zelando pela qualidade e eficiência de sua atuação, bem como receber, 

apurar e cobrar solução para as reclamações dos usuários”.22 

Apesar de a lei de criação da Arsesp ser do ano de 2007, a indicação da primeira 

ouvidora da agência ocorreu apenas no ano de 2011. A ouvidora cumpriu seu mandato até 16 

de dezembro de 2014,23 quando o cargo ficou vacante novamente, desta vez, por mais de 16 

meses até a posse da nova ouvidora, em 06 de maio de 2016.24 No período concomitante à crise 

hídrica, ou seja, superior a 25 meses, o cargo de ouvidor esteve ocupado durante nove meses. 

Pesquisando a atuação da ouvidoria em relação à crise hídrica, realizamos busca no sítio 

da Arsesp e encontramos informações sobre o tema no “Relatório de Gestão da Ouvidoria 2012-

2014”25. Tal relatório, num capítulo denominado Área ou Instância Mencionada na 

Manifestação, apresenta os principais assuntos citados nas reclamações à Ouvidoria da Arsesp, 

sendo que um dos itens é falta d’água. Tópico que, em 2012, aparece como o quinto mais 

mencionado: 4% do total.26  

                                                             
22 Disponível em: 
<http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/6279925b177ee40183256b6f00692f13/0e2a7f29cffa1
3f3032573ad004ef3a4?OpenDocument>. Acesso em: 10 jun. 2017. 

23 ARSESP. Ata do COE que pauta o final do mandato da ouvidora da Arsesp. Disponível em: 
<http://www.arsesp.sp.gov.br/ReunioesDiretoriaBiblioteca/Reuniao_COE_82.pdf>. Acesso em: 01 ago. 2017. 

24 Notícia no site da Arsesp sobre a posse da ouvidora em 06/05/2016. Disponível em: 
<http://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/noticia-
resumo.aspx?Identificacao=GOVERNADOR_NOMEIA_NOVA_OUVIDORA_DA_ARSESP>. Acesso em: 01 
ago. 2017 

25 ARSESP. Relatório de Gestão da Ouvidoria: 2012-2014. Disponível em: 
<http://www.arsesp.sp.gov.br/Documentosgerais/Relatorio_ouvidoria_2012-2014.pdf>. Acesso em: 04 ago. 
2017. 

26 Há um capítulo no relatório no Relatório de Atividades da Ouvidoria de 2012, chamado: Reclamações sobre os 
serviços prestados pelas concessionárias, o percentual referente à falta de água neste cenário é de 9% das 
reclamações totais. Disponível em: 
<http://www.arsesp.sp.gov.br/Documentosgerais/relatorio_ouvidoria_2012.pdf >. Acesso em: 04 ago. 2017. 
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Em 2013, a falta d’água aparece com 3%27 dos registros, como o sétimo item entre os 

citados; em 2014 (considerando que o relatório se refere ao período compreendido entre janeiro 

e novembro), o tema em questão passa a ser o item com maior número de registros, 

representando 10% do total. Tanto que merece uma alusão especial no Relatório de Gestão da 

Ouvidoria, no capítulo “Manifestações sobre as Atividades da Arsesp”: “Vale salientar que em 

2014, em razão da crise hídrica, a legislação do setor de saneamento básico recebeu inúmeras 

reclamações, especialmente no que se refere à penalidade por falta d’água” (Arsesp, 2014, p. 

15)28. 

O Relatório apresenta outro capítulo que aborda especificamente as solicitações de SIC 

recebidas entre os anos de 2012 e 2014: há 7 solicitações classificadas como Ação da Arsesp – 

falta d’água. Outros temas constantes nesses pedidos podem ter alguma relação com a falta 

d’água ou crise hídrica, mas não estão explícitos. 

 

 

5.2.3 Audiências públicas 

 

 

As audiências públicas são mecanismos de participação social que visam estabelecer 

um diálogo ou promover debates com a sociedade, possibilitando, desta forma, uma 

aproximação da agência reguladora com seus diferentes. A Lei de criação da Arsesp prevê, em 

seu artigo quinto, a realização de audiência pública como forma de debate para decidir matérias 

relevantes.  

Todavia, em nenhum momento a lei determina o que são matérias relevantes. No inciso 

terceiro do Artigo 60 do Regimento Interno da Arsesp aparece, como uma das possibilidades, 

a de objeto a ser tratado por uma consulta pública na solução de conflitos.  

  

                                                             
27 A falta d’água é citada numa tabela que relaciona as reclamações, mas sem apresentar quantidades no Relatório 
de Atividades da Ouvidoria de 2013. Disponível em: 
<http://www.arsesp.sp.gov.br/Documentosgerais/relatorio_ouvidoria_2013.pdf>. Acesso em: 04 ago. 2017. 

28 ARSESP. Relatório de gestão da Ouvidoria: 2012-2014. p. 15. Disponível em: 
<http://www.arsesp.sp.gov.br/Documentosgerais/Relatorio_ouvidoria_2012-2014.pdf>. Acesso em: 04 ago. 
2017. 
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No período de mais de dois anos de duração crise hídrica, a Arsesp promoveu duas 

audiências públicas:29 

 Audiência nº 003/2014, que dispõe sobre a implantação da tarifa de 

contingência pela Sabesp, visando à redução do consumo de água em situação 

de grave escassez de recursos hídricos, realizada no dia 29-12-2014  

 Audiência nº 001/2015, com o objetivo de apresentar e obter contribuições à 

proposta de revisão tarifária extraordinária da Sabesp ocorrida no dia 15-04-

2015 

 

 

5.2.4 Consultas públicas 

 

 

As consultas públicas bem como os mecanismos anteriores são uma forma de 

participação social, na qual o órgão regulador pode captar diferentes contribuições para temas 

que sejam relevantes. As consultas: 

[...] além de favorecer o processo de discussão da sociedade, favorecida pela 
disseminação dos meios eletrônicos. Coloca ganho ao regulador que terá 
economia processual, ‘ na medida que as questões mais relevantes serão 
disputadas pelas partes envolvidas, que contratarão às suas expensas pareceres 
e opiniões técnicas que serão oferecidas à agência como subsídio ao processo 
de tomada de decisão. A filtragem do viés dos argumentos é um processo mais 
barato que a produção dos pareceres não-viesados pelo pessoal próprio da 
agência, invariavelmente limitado’ (TUROLLA, 2007, p. 109). 

A realização de consultas públicas pode, se bem planejada, aumentar o nível da 

discussão técnica, da escuta da agência e também o grau de transparência, potencializando o 

controle social. Ou ainda, como afirmam Pó e Abrucio (2002, p. 680), “permite esclarecer os 

conflitos de posição entre eles e constrange a discricionariedade da agência”. 

                                                             
29 As informações e a relação de audiências públicas estão disponíveis no site da Arsesp: 
<http://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/audiencias-publicas.aspx>. Acesso em: 05 ago. 2017. 
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A lei de criação da Arsesp prevê no seu artigo quarto que a agência: “promoverá 

consultas públicas previamente à edição de quaisquer regulamentos e à aprovação de diretrizes, 

níveis, estruturas e revisões tarifárias”. Além disso, o regimento interno da Arsesp prevê que 

sejam submetidos a comentários e sugestões do público assuntos ou documentos de interesse 

público.  

Exige, ainda, que em até 60 dias sejam divulgadas na internet as contribuições recebidas; 

e antes da edição da deliberação a diretoria é obrigada a apresentar documento que acate ou não 

as contribuições e críticas em relação ao tema. Além disso, existe uma regra de que o prazo 

entre a abertura e o encerramento das contribuições é de 15 dias. 

Analisando o período da crise hídrica, detectamos a realização de uma consulta pública 

anterior à edição de regulamento que aprove a revisão tarifária: 

 Consulta nº 02 de 201530, realizada para apresentação e obtenção de contribuições 

à Proposta de Revisão Tarifária Extraordinária da Sabesp – esteve aberta por exatos 

15 dias, em cumprimento estrito ao que prevê a legislação, entre os dias: 30 de 

março de 2015 e 15 de abril de 2015. 

 

 

  

                                                             
30 Cf.: ARSESP. As informações e a relação de consultas públicas. Disponível em: 
<http://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/consultas-publicas.aspx>. Acesso em: 05 ago. 2017. 
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6 RESULTADOS E OBSERVAÇÕES 

 

 

Ainda que amparada por todo o arcabouço legal mencionado – e tal como ocorre em 

outras agências reguladoras, sejam elas federais, estaduais ou municipais –, há uma discussão 

sobre a autonomia da Arsesp no setor de Saneamento Básico. Primeiramente, porquê, do total 

de municípios regulados, 99,30% são operados pela Sabesp, a qual, conforme abordamos 

anteriormente, é uma empresa que tem o governo do Estado de São Paulo como seu acionista 

majoritário.  

Em segundo lugar, podemos destacar as críticas que essa agência recebeu por causa de 

sua atuação durante o período da crise hídrica, quando a falta de autonomia era citada 

regularmente e vinculada à falta de transparência e de maior diálogo com a sociedade.  

Essa crítica pode ser amparada pela conclusão do relatório: “Sistema Cantareira e a 

Crise da Água em São Paulo: falta de transparência, um problema que persiste” da ONG Artigo 

19, apontando a falta de transparência em diversos órgãos ligados ao governo do estado de São 

Paulo naquele momento. Em sua conclusão, o Relatório aponta que a Arsesp e o DAEE, órgãos 

fundamentais na regulação da Sabesp, apresentam baixo índice de transparência. 

Outro aspecto que também sugere a não autonomia da Arsesp, é a falta de ações, 

exclusivas do governador do estado de São Paulo, que não foram tomadas ou não têm sido 

tomadas até hoje, enfraquecendo a atuação da Agência, expondo e até paralisando seus 

trabalhos. Apresentamos algumas destas situações a seguir: 

a. ausência de decreto, ato privativo do governador do Estado, que indique um diretor 

presidente, fato que não ocorre desde a renúncia da última indicada, em 16 de agosto 

de 2013.31 Utiliza-se para a ocupação dessa função desde então os termos do Decreto 

nº 58.635, de 30 de novembro de 201232, em que o diretor mais antigo assume tal 

função;  

  

                                                             
31 Sra. Silvia Maria Calou, em 16 de agosto de 2013, conforme Portaria Arsesp nº 76. Disponível em: 
<http://www.arsesp.sp.gov.br/LegislacaoArquivos/lpt13076.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2017. 

32 Decreto nº 58.65, de 30 de novembro de 2012. Disponível em: 
<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2012/decreto-58635-30.11.2012.html>. Acesso em: 31 
jul. 2017. 
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b. carência de indicação de diretores, pois cabe ao governador nomear os cinco 

diretores, que passam por sabatina na ALESP para compor a diretoria colegiada da 

Arsesp. (Mas, não são raras as oportunidades em que não se encontram os cinco 

membros compondo a diretoria, informação que apreendemos após análise 

minuciosa realizada nas atas das reuniões de diretoria disponíveis no sítio digital da 

Arsesp. Justamente analisando tais documentos33obtivemos que a Arsesp ficou com 

a sua capacidade decisória paralisada, por não ter um quórum mínimo para avançar 

com qualquer decisão, justamente entre a 309ª Reunião da Diretoria da Arsesp, 

ocorrida em 21 de maio de 2015 e a 310ª Reunião da Diretoria da Arsesp, de 23 de 

julho de 2015. Ou seja, num período de mais de dois meses, o que coincide com o 

período da crise hídrica. Afinal, três diretorias estavam vacantes. Destas, o Diretor 

de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico só teve 

sua indicação confirmada pelo governador no dia 30 de dezembro de 2015: mais de 

sete meses depois da saída de seu antecessor); 

c. inexistência de decreto que permita promoção dos servidores de carreira, 

estabelecida na lei de criação da Arsesp, ou mesmo a criação de um plano de carreira 

mais robusto, como ocorreu recentemente com a Agência Reguladora de 

Transportes do Estado de São Paulo (Artesp)34. Esse tema, na prática, dificulta a 

retenção dos quadros técnicos e consequentemente enfraquece a atuação da agência, 

que realizou, por exemplo, o último concurso público em 2008. 

Quando observamos o papel da Arsesp e das agências reguladoras de uma forma geral, 

fica nítida a necessidade de as mesmas mediarem uma relação entre o poder concedente do 

serviço público em questão, a concessionária e os usuários e não-usuários. Para que a correlação 

de forças entre esses atores seja equilibrada, torna-se necessário que a agência trabalhe para 

diminuir a assimetria de informação entre eles. Para isso, autonomia e transparência são 

fundamentais, pois promovem o controle social por meio de mecanismos que fomentam o 

debate e a participação da sociedade. 

                                                             
33 ARSESP. Reuniões de Diretoria. Disponível em: <http://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/reunioes-
diretoria.aspx>. Acesso em: 30 jul. 2017. 

34 A lei de criação da Artesp é a Lei Complementar nº 914, de 14 de janeiro de 2002. Disponível em: 
<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2002/alteracao-lei.complementar-914-
14.01.2002.html>. Acesso em: 05 ago. 2017.  
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A partir dessa reflexão, poderemos analisar a atuação dos mecanismos de participação 

social a que nos propusemos a estudar, seu grau de autonomia e sua atuação no período da crise 

hídrica. 

O primeiro mecanismo é o COSB, conselho que deveria ser um grande território de 

participação social dentro da Arsesp. Entretanto, ao analisarmos a composição desse Conselho, 

a forma de indicação de seus membros e a sua finalidade meramente consultiva, nos parece que 

sua composição, além de distante de refletir a pluralidade da sociedade, nem parece garantir de 

fato o controle social sobre a atuação da Arsesp.  

Apoiamos nossa observação emprestando conceitos desenvolvidos por Martes e Araújo 

acerca dos conselhos participativos: 

Há aspectos não institucionais, e que, portanto, não podem ser resolvidos no 
plano normativo, muito relevantes para o bom funcionamento de um conselho, 
ou seja, para que sua atuação gere algum impacto na qualidade da gestão 
pública. Tudo indica que o perfil dos conselheiros é uma variável fundamental 
para definir o nível de sua atividade, assim como o perfil dos gestores públicos 
tem papel central na abertura de espaço para a atuação dos conselhos (2016, 
p. 288). 

Quando analisamos a autonomia do COSB, a partir de uma perspectiva proposta pelos 

mesmos autores, os quais apontam “a dependência que os conselhos têm do órgão executivo ao 

qual estão ligados, enquanto os MS [Movimentos sociais], caminhando na direção oposta, 

atribuem à autonomia um valor em si mesmo” (2016, p. 287), percebemos, ao considerar o caso 

desse Conselho da Arsesp, o tamanho do protagonismo e da interferência que o governador do 

estado de São Paulo assume, seja na escolha, seja na ausência de escolha dos membros, 

comprovada pela inatividade durante parte da crise hídrica.  

O Conselho, quando ativo, esteve muito distante da discussão sobre a crise, tema central 

naquele momento, o que demonstra sua distância em relação à sociedade, a qual se organiza em 

volta de dois grupos, os quais caracterizamos como movimentos sociais a partir do conceito de 

Martes e Araujo: 

[...] as características organizacionais dos MS: são fluidos, baseados em 
identidade, solidariedade, organização horizontal e controle descentralizado. 
MS não tem afiliação (membership) – mas sim participantes/integrantes, nem 
adesão formal, ou ato de adesão. A “adesão” consiste na participação dos 
eventos que reforçam o sentimento de pertencimento e identidade (2016, p. 
269).  
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Os movimentos a Aliança pela Água e o Coletivo de Luta pela Água reclamaram sua 

participação na discussão sobre a crise hídrica A Aliança pela Água, de acordo com 

informações extraídas de seu sítio digital,35 surge em outubro de 2014 com o objetivo de 

enfrentamento da crise hídrica em São Paulo e de uma nova visão sobre o cuidado com a água 

no território nacional. Essa articulação da sociedade civil é composta por maios de 60 

organizações e movimentos de diversas áreas.  

O Coletivo de Luta pela Água, criado em 2015, a partir de um manifesto36 no qual 

apresentou seus principais objetivos: pressionar o governo do estado de São Paulo a uma 

atuação mais transparente e exigir do governo um Plano de Emergência. O documento foi 

assinado por 57 organizações de diversos seguimentos da sociedade. 

Em relação à Ouvidoria, primeiramente merece destaque o fato de que permaneceu sem 

indicação formal de um ouvidor pelo governador do estado de São Paulo, por um longo período 

durante a crise hídrica, o que enfraquece a capacidade de controle social e limita a participação 

da sociedade dentro da Agência. 

Durante o primeiro ano da crise hídrica, venceu o mandato da ouvidora, o que deixou a 

atuação dessa área obscura, pois, desde então, não há no site da Arsesp nenhum relatório ou 

estudo que demonstre os trabalhos por ela desenvolvidos. Nem mesmo há uma compilação das 

reclamações ou pedidos de SIC para que possamos mensurar o impacto da falta d’água ou da 

crise hídrica.  

Sendo assim, a informação disponível é dos três relatórios referidos anteriormente, que 

aludem à falta d’água, e uma menção específica sobre crise. Mas não encontramos no sítio 

digital da Arsesp documento ou menção que apresente estudo realizado, apuração ou cobrança 

específica da Ouvidoria para a Diretoria Colegiada da Arsesp.  

Assim, podemos concluir que o trabalho de acompanhamento das atividades da Arsesp 

o qual deve ser realizado pela Ouvidoria, como sugere a lei de criação da Agência, ficou 

comprometido em grande parte do período da crise hídrica. 

                                                             
35 ALIANÇA pela Água. Disponível em: <https://www.aliancapelaagua.com.br/>. Acesso em: 31 jul. 2017. 

36 Manifesto do Coletivo de Luta pela Água. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/node/31353/>. 
Acesso em: 04 ago. 2017. 
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Naquele período de mais de dois anos de crise hídrica, quando a ouvidoria ficou vacante 

por longo espaço de tempo, bem como o COSB, que esteve inativo, a Diretoria Colegiada tinha 

dois mecanismos de participação social que poderiam ter sido utilizados de maneira mais 

sistemática para dialogar e colher contribuições da sociedade bem como manter a transparência 

de suas ações: as audiências e as consultas públicas. No entanto, mesmo dada a dimensão da 

crise hídrica paulista e a pressão sobre a Arsesp, nesse intervalo de tempo foram realizadas 

apenas duas audiências públicas e uma consulta pública.  

A escassez de audiências e consultas públicas neste ínterim, torna-se muito mais 

relevante quando a comparamos com o total de deliberações (normas) relacionadas à crise 

hídrica, sancionadas no mesmo período pela Arsesp: 12, conforme apresentamos na tabela 

abaixo:  

 

 

Tabela 2: Deliberações publicadas pela Arsesp durante a crise hídrica 

Identificação Data Conteúdo 

Deliberação 
ARSESP 469 

03/02/2014 
 

Aprova, em caráter emergencial, a implantação do Programa de 

Incentivo à Redução de Consumo de Água da Sabesp, que tem por 

objetivo bonificar, com 30% de redução nas tarifas de água e esgoto, os 

usuários atendidos pelo Sistema Cantareira que reduzirem em 20% o 

seu consumo mensal, durante a vigência do Programa. 

Deliberação 
ARSESP 480 

02/04/2014 
 

Amplia a área de abrangência e estende o período de vigência do 

Programa de Incentivo à Redução de Consumo de Água da Sabesp e dá 

outras providências. 

Deliberação 

ARSESP 514 

23/10/2014 Aprova o escalonamento das faixas de bonificação tarifária por redução 

de consumo, do Programa de Incentivo à Redução do Consumo de 

Água da SABESP. 

Deliberação 

ARSESP 536 

19/12/2014 Estende o período de vigência do Programa de Incentivo à Redução do 

Consumo de Água da SABESP. 

Deliberação 
ARSESP 545 

08/01/2015 
 

Dispõe sobre a autorização da implantação da tarifa de contingência 

pela Sabesp, visando à redução do consumo de água em face da situação 

de grave escassez de recursos hídricos. 

Deliberação 
ARSESP 555 

18/03/2015 
 

Estabelece a regulamentação dos critérios do Parágrafo Primeiro do 

Artigo 3º da Deliberação ARSESP nº 545/2015. 

Deliberação 
ARSESP 560 

04/05/2015 Autoriza o índice de reajuste cumulativo de 7,7875% aplicável sobre as 

tarifas vigentes constantes da Deliberação nº 520/2014 
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Deliberação 
ARSESP 561 

04/05/2015 Autoriza o valor da Tarifa Média Máxima (P1) = R$ 3,20416/m3, 

resultando no índice de reposicionamento tarifário de 6,9154%, 

aplicável sobre as tarifas autorizadas nesta data pela Deliberação 

ARSESP nº 560/2015. 

Deliberação 

ARSESP 614 

23/12/2015 Dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência da Deliberação 

ARSESP nº 545, bem como dos critérios, regras e condições ali 

estabelecidos para a cobrança da tarifa de contingência pela Sabesp, 

visando à redução do consumo de água em face da situação de grave 

escassez de recursos hídricos. 

Deliberação 
ARSESP 615 
 

23/12/2015 
 

Autoriza a extensão do período de vigência do Programa de Incentivo 

à Redução do Consumo de Água da SABESP e atualização do consumo 

de referência a ser considerado para obtenção do bônus. 

Deliberação 

ARSESP 640 

31/03/2016 Cancela a aplicação da tarifa de contingência pela Sabesp e dá outras 

providências. 

Deliberação 

ARSESP 641 

31/03/2016 Autoriza o cancelamento do Programa de Incentivo à Redução de 

Consumo de Água da SABESP (“Programa de bônus”) e dá outras 

providências. 

Fonte: Arsesp37 

 

 

Essas deliberações tratam especificamente de três temas: incentivo à redução de 

consumo (bônus), tratado em seis deliberações; implantação da tarifa de contingência (ônus), 

tratada em quatro deliberações; revisão extraordinária de tarifa da Sabesp, presente em duas 

deliberações.  

A conclusão a que chegamos é a de que apesar dos mecanismos de audiência e consulta 

pública terem sido disparados pela Arsesp, quando analisamos a sua utilização por essa agência, 

não fica clara a intenção de promover a participação social e garantir à sociedade voz nesse 

momento de crise; ou mesmo de fomentar o controle social, seja sobre a atuação da agência ou 

facilitando a transparência e permitindo a fiscalização da Sabesp pela sociedade.  

                                                             
37 ARSESP. Consulta das deliberações realizadas no site da Arsesp. Disponível em: 
<http://www.arsesp.sp.gov.br/SitePages/informacoes-economico-financeiras/deliberacao.aspx>. Acesso em: 04 
ago. 2017. 
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Os argumentos que apresentamos a seguir nos ajudam a confirmar esse entendimento: 

a pequena quantidade de audiências e consultas públicas realizadas frente a quantidade de 

deliberações publicadas; dada a relevância da matéria em questão; a inoperância de outros 

mecanismos de participação da Arsesp; o pouco tempo hábil para divulgação desses 

mecanismos; a data da realização da única audiência pública que tratou da tarifa de contingência 

nº 003/2014 ter ocorrido entre o período de Natal e Ano Novo, no dia 29 de dezembro de2014; 

e a realização da Audiência Pública nº 001/2015, que visava a obtenção de contribuições para 

a proposta de Revisão extraordinária de Tarifa da Sabesp, no dia 15 de abril de 2015, mesmo 

dia em que se encerrava o período de contribuições para a Consulta Pública nº 02/2015, a qual 

abordava o mesmo tema. 

Todos esses atos não permitiram que os insumos e as contribuições dessa consulta 

fossem estudados e respondidos antes da audiência pública, o que poderia contribuir na 

qualificação do debate sobre o tema e mesmo para melhor preparar a Arsesp frente ao problema.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Percorrido o caminho a que nos propusemos, podemos afirmar que os mecanismos de 

participação social da Arsesp, durante a crise hídrica de 2014 a 2016, foram pouco acionados. 

Isso sugere que o envolvimento da sociedade naquele período não foi uma prioridade para a 

Arsesp – os motivos desse baixo envolvimento não ficam claros e, talvez, pudessem ser objeto 

de outros estudos.  

Como afirmamos anteriormente, alguns mecanismos de participação, como as consultas 

e audiências públicas, poderiam ter sido mais utilizados pela Arsesp, pois, formalmente, não 

estavam suscetíveis à interferência do governo do estado de São Paulo, o qual, naquele período, 

nos parecia muito mais preocupado com o desgaste de sua imagem relacionada à Sabesp, 

responsável pela entrega da água para a população, do que com possível desgaste que viesse a 

sofrer por dificultar a autonomia e a transparência da Arsesp. 

Outra conclusão possível – baseada numa atitude do governo do estado de São Paulo na 

época, no sentido de neutralizar o papel da Arsesp e mais, de dificultar a transparência, a 

participação social e o controle social –, está relacionada à falta de ação do governador em 

relação a diversos temas: deixar a diretoria colegiada sem quórum por um período; demorar 

para indicar um diretor de Saneamento; indicar uma nova ouvidora apenas após o término da 

crise hídrica; não indicar os membros do COSB, deixando-o paralisado num período em que o 

outro conselho da Arsesp, o Conselho de Orientação de Energia (o COE), funcionou 

normalmente. 

Entretanto, uma outra visão é possível.  

Apesar de faltar transparência e da dificuldade de a sociedade participar por meio dos 

mecanismos formais, os atores interessados ou afetados diretamente pela crise hídrica foram 

encorajados a se organizar, resultando na criação de dois Movimentos Sociais: o Coletivo de 

Luta Pela Água e a Aliança pela Água. O primeiro, participou, inclusive, das duas audiências 

públicas e da consulta pública realizada pela Arsesp.  

Dessa forma, o fundamental é verificarmos que tais movimentos exigiram protagonismo 

na discussão sobre saneamento básico no estado de São Paulo, pleiteando participação e 

buscando serem incluídos como atores relevantes num momento de crise. Isso pode representar 

um marco na história da participação social num setor tão essencial: o de Saneamento Básico.  
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