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Manifesto Contra a Privatização da Sabesp

A água é um elemento essencial para a manutenção da vida e o acesso à água
potável é reconhecido como um direito humano desde 2010 pela Organização das
Nações Unidas.

A Frente Parlamentar Contra a Privatização da Sabesp, formada na Assembleia
Legislativa de São Paulo, reconhece o papel primordial da Companhia de Saneamento
Básico do Estado na oferta de água e esgoto tratado ao conjunto da população
paulista.

Instalada sob os termos do Ato da Presidência 82/2022, congrega deputados
estaduais, parlamentares de nível federal, vereadores, lideranças de movimentos
sociais e cidadãos interessados para atuarem, de forma suprapartidária, na defesa da
Sabesp enquanto empresa pública, de interesse público, posicionando-se, portanto,
contra qualquer projeto de privatização da companhia.

Em São Paulo, a Sabesp atende 28,4 milhões de pessoas em 375 dos 645 municípios
paulistas. Isso significa 65% da população do estado.

O novo Marco Civil do Saneamento, aprovado em 2020, impõe novos desafios ao
saneamento público. São metas ousadas e necessárias para a universalização do
acesso à água e esgoto tratado no Brasil. Segundo o estabelecido na legislação, até
2033, 99% das residências terão de ser ligadas à rede de água tratada e 90% das
moradias deverão ter acesso à rede de esgoto, igualmente tratado.

Em São Paulo, que ainda sofre carências na oferta destes serviços em várias regiões
do Estado, é primordial a presença de uma empresa fortemente comprometida com o
interesse público como a Sabesp para cumprir os objetivos estabelecidos.

Ademais, resta saber: a quem interessa a privatização da Sabesp?

Desde 1994, a Sabesp é uma empresa público-privada com parte de seu capital já
controlado pela iniciativa privada. Desde 2002, as ações da companhia são listadas na
B3 (Bolsa de São Paulo) e na Bolsa de Nova York. O Governo do Estado permanece
como acionista majoritário.

A Sabesp é também uma empresa lucrativa. Em 2021, em meio à crise gerada pela
pandemia da Covid-19, a empresa apresentou um lucro de R$ 2,3 bilhões aos seus
acionistas - um aumento de 137% em relação ao ano anterior, segundo os dados da
própria companhia.

Se dá lucro, qual a razão de se querer vender?
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O Estado de São Paulo ainda possui importantes passivos referentes ao seu
saneamento básico. 31 dos 645 municípios do Estado possuem índice de coleta de
esgoto inferior a 50% das residências, segundo dados do Sistema Nacional de
Informações Sobre Saneamento (SNIS).

Quando se trata de esgoto tratado, a carência ainda é maior: em 33 municípios a
totalidade do esgoto é jogada in natura em córregos e mananciais, segundo a mesma
fonte de informação.

A maior preocupação do Governo Paulista deveria ser o cumprimento das metas do
Marco Civil do Saneamento para a oferta de água e esgoto tratado à população do
Estado e não a privatização de uma empresa público-privada que se apresenta
lucrativa.

Ademais, a maioria dos paulistas é contra a privatização da Sabesp. Segundo
pesquisa Ipesp divulgada em abril de 2022, 44% dos moradores do Estado são contra
a venda da companhia de saneamento.

A Frente Parlamentar Contra a Privatização da Sabesp posiciona-se contra qualquer
projeto do governo estadual para a venda da empresa. Entende o papel histórico da
companhia no saneamento do Estado e reconhece seu papel no cumprimento das
metas do Marco Civil do Saneamento, a fim de levar água e esgoto tratado ao
conjunto da população paulista.

Não à Privatização da Sabesp!
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