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Criação da ARSESP 
une e fortalece 

setor de saneamento

Agentes falam sobre as perspectivas e o que 
muda com a nova agência

O que é a ARSESP

Saiba quais alterações atingem a Sabesp
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O ano de 2007 foi de 
grande importância 

para a institucionalização do 
setor de saneamento no Brasil. 
Tudo começou em janeiro, com 
a promulgação da Lei Federal 
11.445/07, que estabelece as di-
retrizes nacionais para a implan-
tação e gestão dos sistemas de 
água, esgotos, resíduos sólidos 
e drenagem urbana. De acordo 
com os termos da Lei, fica esta-
belecido que para se ter acesso 
aos recursos financeiros federais, 
haverá regras a serem seguidas 
como, por exemplo, a implanta-
ção de um órgão de regulação 
para controlar, regular e fiscali-
zar as empresas operadoras dos 
serviços públicos. Com exceção 
dos serviços executados por au-

Perspectivas para 2008

tarquias municipais, todas as 
demais empresas - municipais 
e/ou estaduais, públicas ou 
privadas -, necessariamente 
deverão ser reguladas pelo 
novo órgão.

O Governo do Estado de 
São Paulo foi pioneiro apro-
vando, no último dia 7, o órgão 
regulador estadual, a ARSESP 
– Agência Reguladora de Sa-
neamento e Energia do Estado 
de São Paulo, que irá regular, 

além do saneamento, serviços 
de energia delegados ao Estado, 
envolvendo também eletricidade 
e gás. No caso do saneamento, 
a ARSESP irá atuar por delega-
ção das municipalidades, quan-
do a titularidade for municipal.

A ARSESP terá independência 
decisória, autonomia administra-
tiva, orçamentária e financeira, 
caracterizando-se como órgão 
de Estado e não de Governo. 
Para tanto, os serviços regulados 
deverão remunerar a entidade 
em 0,5% de sua receita, após o 
desconto dos tributos. Na estru-
tura da agência está prevista a 
implementação de um Conselho 
de Orientação que, entre outras 
atribuições, terá funções de es-
tância recursal para decisões da 
diretoria da entidade. 

Como reconhecimento da im-
portância da ABES no cenário 
brasileiro de saneamento e meio 
ambiente, inclusive na defesa 
desde 1993 de uma agência de 
regulação estadual, o Governo 
de São Paulo estabeleceu em 
caráter permanente, no texto da 
Lei de criação da ARSESP, a par-
ticipação da ABES - Seção São 
Paulo, no Conselho de Orienta-
ção. Nós, que dedicamos nosso 
trabalho a melhorar a qualidade 
de vida de todos os cidadãos, nos 
sentimos honrados e estamos 
cientes de nossas atribuições 
para alcançarmos a tão almeja-
da universalização.

E é com grande expectativa 
que vislumbramos um 2008 re-
pleto de realizações no setor e 
de boas notícias para todos.

 
Boa leitura e até breve!

Sergio Pinto Parreira
Presidente da ABES/SP
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ARSESP

Agência vai utilizar os 10 anos de experiência obtida pela CSPE para 
     regular e fiscalizar ações no Estado

O Governo do Estado de São 
Paulo sancionou, no último dia 7 
de dezembro, por meio de Proje-
to de Lei Complementar, a Agên-
cia Reguladora de Saneamento e 
Energia do Estado de São Paulo, 
ARSESP, primeira no país após a 
promulgação da Lei Federal de Di-
retrizes para o setor (11.445/07). 
O órgão nasce com uma vanta-
gem: vai utilizar os 10 anos de 
experiência obtidos pela CSPE 
– Comissão de Serviços Públicos 
de Energia. Além disso, contará 
com pessoal técnico qualifica-
do que, nos próximos dois anos, 
será admitido mediante concurso 

público. Além da sanção, o gover-
nador também assinou o decreto 
de regulamentação da agência. O 
documento, fundamental para que 
a nova agência inicie suas ativida-
des, define as áreas de atuação 
das diretorias, a forma de indica-
ção dos conselheiros, a forma de 
cobrança da taxa de regulação e 
fiscalização e conclui a transição 
da antiga CSPE para a ARSESP.

O próximo passo será detalhar 
as estruturas organizacionais da 
Agência e a composição do Con-
selho de Orientação, do qual a 
ABES/SP irá participar.

Na cerimônia de sanção da Lei, 
estiveram presentes o Governador 
do Estado, José Serra; a secretária 
de Saneamento e Energia, Dilma 
Seli Pena; os deputados estaduais 
pelo PSDB, Rodolfo Costa e Silva, 
Samuel Moreira, Marcos Zerbini e 
Barros Munhoz; e o presidente da 
Sabesp, Gesner Oliveira. 

Dilma frisou que a ARSESP é 
fruto de mais de 15 anos de tra-
balho e discussões em torno da 
questão. José Serra fez questão 
de dizer que a agência será um 
modelo para o país de como regu-
lar bem o serviço de saneamento.

O novo órgão vem unir e for-
talecer os diversos agentes do 
setor. É unânime a opinião de 
que a ARSESP tem todos os pré-
requisitos necessários para levar 
a universalização de serviços a 
todo o Estado, com competência 
e transparência. 

Para a Secretária Estadual de 
Saneamento e Energia, Dilma 
Seli Pena, a ARSESP conta com 
dois aspectos positivos. “Primeiro, 

Criação da ARSESP une e fortalece setor de 
saneamento

o fato de que a ARSESP é uma 
agência multissetorial. A troca de 
experiência entre os dois seto-
res e os ganhos decorrentes da 
racionalização administrativa ao 
concentrar as respectivas funções 
reguladoras em uma mesma enti-
dade, motivaram o Estado de São 
Paulo a assumir este modelo. O 
segundo aspecto relevante é a 
possibilidade da agência exercer 
competências reguladoras pró-
prias do Estado e também aque-
las que lhes forem delegadas pela 
União e pelos municípios”. Dilma 
afirma também que outro ponto 
positivo é a maior transparência 
e canais de participação para os 
usuários conhecerem as informa-
ções relativas à prestação de ser-
viços de saneamento, garantindo 
serviços de melhor qualidade e 
tarifas justas. 

O governador José Serra durante a 
cerimônia de criação da Arsesp.

A secretária de Saneamento e 
Energia, Dilma Seli Pena,  comemora 
a criação da agência  - fruto de 15 
anos de discussões no setor.
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Legislativo vê oportunidade de 
crescimento do setor

O deputado Rodolfo Costa e 
Silva diz o que espera da agência: 

“Minha expectativa é que ela supra 
a falta de controle da gestão do 
saneamento, promova a melhoria 
contínua dos serviços prestados à 
população e que saiba valorizar o 
papel do município na gestão dos 
serviços. O maior desafio, a meu 
ver, é conseguir mostrar que ela é 
capaz de ser eqüidistante entre os 
interesses municipais e o Gover-
no Estadual; entre os interesses 
municipais e a iniciativa privada; 
e entre o governo municipal e as 
próprias empresas municipais”.

A expectativa de Costa e Silva 
é semelhante à do deputado Sa-
muel Moreira. “Espero que seja 
um marco na relação entre as em-
presas prestadoras de serviços e 

os usuários. Espero que ela cum-
pra rigorosamente sua função de 
agência reguladora com total in-
dependência e transparência nas 
suas ações”.  Para Moreira, os 
principais desafios estão 
relacionados à fiscali-
zação e ao planeja-
mento. Fiscalização 
que proporcionará a 
melhoria dos serviços 
e planejamento 
no sentido 
de ajudar a 
acelerar o 
processo de 
universal i -
zação do 
saneamen-
to no Estado.

Modelo para o país

José Aurélio Boranga, presidente da ABES Nacional, diz que é de 
grande importância que os municípios façam convênios com a AR-
SESP e que este novo instrumento terá um papel fundamental para 
o aprimoramento do setor e poderá ser um modelo muito importante 
para o país. Boranga diz ainda que o maior desafio é transformar, na 
prática, a ARSESP em um órgão de Estado e não de Governo, para 
ser o ponto de equilíbrio entre os diversos atores que fazem parte 
do processo: prestadores de serviço, municípios, usuários e Estado. 
“Uma agência reguladora tem que ser como árbitro de futebol em 
um clássico. Se ele consegue passar despercebido tanto pelo time 
A como o B, como pelos cartolas e a imprensa e, principalmente, 
pela torcida, ele realmente cumpriu o seu papel de forma adequada. 
Assim terá que ser a agência, independente, atuante, imparcial e 
equilibrada. Ela precisará ser absolutamente justa”, completa.

O maior desafio é 
transformar, na prá-
tica, a ARSESP em 
um órgão de Estado e 
não de Governo, afir-
ma o presidente da 
ABES Nacional, José 
Aurélio Boranga

Deputado 
Rodolfo Costa e Silva

Deputado 
Samuel Moreira
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• Transformação da Co-
missão de Serviços Públicos de 
Energia (CSPE), atualmente res-
ponsável pela regulação dos ser-
viços de energia elétrica e gás, em 
ARSESP. A nova entidade regula-
rá serviços de responsabilidade 
estadual, bem como aqueles em 
que a responsabilidade do mu-
nicípio ou da União tenham sido 
transferidas ao Estado. A agência 
será uma autarquia de regime ju-
rídico especial, com mandato fixo 
e estabilidade para os diretores, 
independência decisória, autono-
mia administrativa, orçamentária 
e financeira. 

• Aumento da transparência 
na operação dos serviços, com 
a divulgação de atos na Internet, 
consultas e audiências públicas, 
avaliação dos planos e diretrizes 
das companhias e participação da 
sociedade, usuários e prestadores 
nos Conselhos de Orientação de 
Saneamento e de Energia. 

• Criação de câmaras espe-
cializadas, o que valoriza as deci-
sões de caráter técnico nos ser-
viços de infra-estrutura de longo 
prazo e contribui para a redução 
de interferências políticas, estabi-
lidade das regras e sustentabilida-
de econômica na prestação dos 
serviços.

Fonte: Secretaria de Sanea-
mento e Energia do Estado de 
São Paulo

O que muda na SABESPO que muda com a 
agência

A SABESP passará por mudan-
ças, deixando de se autofiscalizar 
e passando a se submeter à fis-
calização da nova agência. “Com 
as modificações introduzidas pela 
nova Lei, a regulação autônoma 
dos serviços tornou-se obrigató-
ria, eliminando situações de in-
definição legal que permitiam, na 
prática, que funções reguladoras 
fossem exercidas pelo próprio 
prestador de serviço”, explica Dil-
ma Seli Pena. Por Lei, a Sabesp 
também poderá atuar fora do Esta-
do de São Paulo, criar subsidiárias 
e participar de consórcios dentro e 
fora do Brasil. “Isto significa aces-
so a um mercado muito maior do 
que ela tem hoje, de mais de R$ 
20 bilhões anuais, e certamente a 
valorização da capacidade técnica 
de seus profissionais e das em-
presas a ela ligadas. O advento 
dessa nova Lei fez com que até a 
missão da Sabesp fosse alterada. 
Hoje, além de buscar a universali-
zação do saneamento, a empresa 
visa também: fornecer serviços e 
produtos de qualidade nos mer-
cados nacional e internacional e 
passou a desenvolver programas 
direcionados ao saneamento am-
biental. Agora, com a aprovação 
da Arsesp, a empresa vai poder 
atuar também na área de energia, 
mas, principalmente, nas áreas de 
resíduos sólidos e drenagem ur-
bana”, pondera Costa e Silva.

Gesner Oliveira, presidente 
da Sabesp, diz que a criação da 
agência é positiva para o traba-
lho da empresa. “Há três pontos 
muito importantes na criação da 
ARSESP. O primeiro é que ser 
regulado por uma agência com 
autonomia reduz o risco de inves-
timento, custo de capital, evitando 
o estacionamento dos investimen-
tos no setor. O segundo é que 
uma regulação independente au-
menta a qualidade dos serviços. 
A ARSESP vem para zelar pelo 
bem estar da população e, neste 
ponto, a Sabesp a vê como uma 
grande aliada. O terceiro é que a 
regulação constitui um elemento 
forte para o aperfeiçoamento do 
serviço prestado para o município 
ou o Estado. A sanção da Lei é um 
marco para o saneamento paulis-
ta e mesmo brasileiro”.

Gesner Oliveira, presidente da 
Sabesp,  acredita que a agência 
contribuirá para a melhoria 
da qualidade dos serviços.

ARSESP
ARSESP

ARSESP
A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de 

São Paulo (ARSESP) será a instituição responsável pela regula-
ção dos serviços básicos de saneamento, energia e gás canaliza-
do em São Paulo. Vai reforçar o papel do Estado na manutenção 
da qualidade e da eficiência na prestação de serviços públicos 
nesses setores, em benefício de usuários e prestadores. 

(Fonte: Secretaria de Saneamento e Energia do Estado de 
São Paulo)
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Setor ABES/SP
ABES participa 
do Conselho de 

Orientação

A ABES, sempre engajada em proporcionar 
melhorias ao setor e, por conseguinte, para 
a população, teve seu trabalho reconhecido. 
“Fiz questão que a ABES fizesse parte do 
Conselho de Orientação da agência porque 
se trata de uma entidade séria, capacitada, 
para discutir os novos rumos do saneamento 
no Estado de São Paulo. A ABES tem, portan-
to, a tradição, a competência e a represen-
tatividade que se fazem necessárias neste 
momento para fazer parte do Conselho, e sua 
participação vai ser importantíssima”, afirma 
Rodolfo Costa e Silva.

Participação na 
ARSESP

Ricardo Toledo, secretário adjunto da Se-
cretaria de Saneamento e Energia do Estado 
de São Paulo, diz que, num primeiro momento, 
como a ARSESP vai partir de um órgão que já 
existe – a CSPE –, os membros continuam a 
exercer suas funções até o final de seus man-
dados. “Depois, paulatinamente, esses profis-
sionais serão substituídos por outros, concur-
sados”. De acordo com os termos da Lei, os 
concursos públicos devem ocorrer nos próxi-
mos dois anos. Ainda segundo Toledo, “pelos 
critérios gerais estabelecidos na Lei haverá 
uma simetria entre o setor de energia e o de 
saneamento, ambos tendo o mesmo peso e a 
mesma representatividade nos conselhos”.

“Com a sanção da Lei, o primeiro passo será 
formar a diretoria e os conselhos. Os membros 
da diretoria serão indicados pelo governador 
e os escolhidos sabatinados pela Assembléia 
Legislativa de São Paulo”, completa Toledo.


