A Arsesp convida para o terceiro módulo do
Simpósio sobre a Estrutura Tarifária da Sabesp,
a ser realizado em 13 de novembro, sobre os
seguintes temas: Taifa Social e Tarifas
Não Residenciais.
O primeiro módulo do Simpósio, realizado em 10
de outubro, abordou o tema: Processo de Definição
das Tarifas – nível tarifário e estrutura tarifária. No
segundo encontro, em 30 de outubro, os assuntos
em pauta foram os seguintes: Tarifas diferenciadas
por tipo de serviço (abastecimento de água, coleta
e afastamento de esgoto e tratamento de esgoto)
e Consumo mínimo versus parcela tarifária fixa e
variável. Nas duas oportunidades contamos com a
participação dos representantes dos prestadores
de serviços, de sindicatos, da Escola Paulista
de Magistratura, da FIESP, órgãos de defesa do
consumidor, pesquisadores, universidades, agências
reguladoras e interessados no setor.

O Simpósio:
O Simpósio é uma ação de grande relevância
para o setor de saneamento básico no estado
de São Paulo, uma vez que a atual estrutura
tarifária da Sabesp remonta ao Plano Nacional
de Saneamento (PLANASA -1970), tendo
como última normativa o Decreto Estadual nº
41.446/1996. Além disso, durante os processos da
primeira e segunda Revisões Tarifárias Ordinárias,
realizadas e concluídas pela Arsesp em 2014 e
2018, respectivamente, interlocutores do setor de
saneamento de São Paulo ressaltaram a importância
da revisão da estrutura tarifária em vigor.
Vagas limitadas.
Inscrições por e-mail:
comunicacao.arsesp@sp.gov.br
Participem!

NOVO LOCAL:

Auditório Espaço da Cidadania “André
Franco Montoro” - Secretaria da Justiça e
da Defesa da Cidadania Pátio do Colégio, 184 – Centro - São Paulo – SP.

PROGRAMAÇÃO DO DIA 13/11/2018
09h15 – Credenciamento:
09h:30 – Painel 4: Taifa Social
Neste painel serão apresentadas experiências nacionais e internacionais;
critérios para definição do público alvo, apontando vantagens e desvantagens;
propostas de conciliação da tarifa social com o uso racional da água; aspectos
técnicos e comerciais da adoção de tarifa social, entre outros aspectos
relacionados ao tema.
Espera-se debater formas de ampliar o benefício de maneira justa e
transparente, bem como contribuir para a universalização do acesso aos
serviços.
Palestrantes:
• Ângela Maria Domingues Biancolin - Gerente do Departamento de Gestão
das Relações com Clientes da Diretoria Metropolitana – Sabesp
• Raphael Brandão - Coordenador de Regulação e Fiscalização EconômicoFinanceira da Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água
e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais – Arsae-MG
• José Gabino Matias Santos - Assessor da Diretoria da Associação Brasileira
de Distribuidores de Energia Elétrica – ABRADEE
10h:45 – coffee break
Palestrantes:
• João Rafael Calvo da Silva - Secretaria de Desenvolvimento Social do
Estado de São Paulo
• Sebastião Ney Vaz Junior – Consultor
• Ana Lucia Brito – Professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ
Moderador:
Fabiano José Lopes Alves – Analista de Suporte à Regulação da Arsesp
13h – Almoço
14h – Painel 5: Tarifas Não Residenciais
Neste painel serão apresentadas experiências de estrutura tarifária/
quadro tarifário para as economias não residenciais, abordando os critérios
para definição da alocação de custos e preços, bem como o impacto na
composição da tarifa média.
A expectativa é debatermos a necessidade de manutenção e os impactos dos
contratos com grandes usuários, em especial em cenários de escassez hídrica;
a progressividade das tarifas não residenciais e discutir os aspectos que
competem à Arsesp na definição das tarifas por atacado.
Palestrantes:
• Samanta Souza - Superintendente Comercial e de Relacionamento com o
Cliente da Sabesp
• Hugo Sérgio de Oliveira – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
– FIESP
• Dr. Ricardo Manoel Castro – Promotor de Justiça de Patrimônio Público e
Social da Capital - Ministério Público do Estado de São Paulo
15h:30 – coffee break
Palestrantes:
• Frederico Araújo Turolla – Sócio Fundador da PEZCO Eonomics
• Wladimir Ribeiro – Sócio no Escritório Manesco, Ramires, Perez, Azevedo
Marques
Moderadora:
Ana Eliza Fávero – Analista de Suporte à Regulação da Arsesp
17h30 - Encerramento

SERVIÇO:
O QUE: Simpósio sobre a Estrutura Tarifária da Sabesp
DATA: 13/11/2018, 9h15 às 17h30
ONDE: Auditório Espaço da Cidadania “André Franco Montoro” - Secretaria da Justiça e da
Defesa da Cidadania - Pátio do Colégio, 184 – Centro - São Paulo – SP.

