São Paulo, 14 de abril de 2016.

Ref: Encerramento do Programa de Bônus e da Tarifa de Contingência
Excelentíssimo Senhor Governador,
A Aliança pela Água, rede que reúne mais de 60 organizações e movimentos
da

sociedade

civil,

vem

manifestar

seu

posicionamento

contrário

ao

encerramento do Programa de Bônus e da Tarifa de Contingência e pedir
Vossa intervenção para a manutenção das conquistas da sociedade para a
economia de água.
A estiagem 2014/2015 foi um momento agudo de uma crise estrutural que
tende a ser agravada pelo aumento em frequência e intensidade de eventos
climáticos extremos no futuro próximo. A construção de segurança hídrica passa
necessariamente pelo enfrentamento das causas da crise e deve ser alcançada por
meio da concertação de esforços de diferentes instâncias de governo e da
sociedade.
O encerramento prematuro e sem discussão com a sociedade do Programa
de Bônus e Tarifa de Contingência vai no sentido contrário e transmite uma
mensagem equivocada: prejudica quem investiu e incentiva o retorno a padrões de
consumo que não são mais viáveis em um futuro cada vez mais incerto em relação
à disponibilidade de água no Estado de São Paulo.
Ciente de que o legado de enfrentamento da crise deve ser compartilhado, a
Aliança pela Água defende:
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1 - A revogação imediata das deliberações 640 e 641 e manutenção do
Programa de Bônus e Tarifa de Contingência enquanto vigorarem as regras de
restrição de retirada de água do Sistema Cantareira impostas pela ANA e DAEE;
2 - A revisão das regras para obtenção do desconto definidas pela
deliberação no 614/2015;
3 - A promoção pelo governo estadual, por meio da ARSESP e SSRH de
debate sobre a inclusão de descontos e multas no âmbito do processo de revisão
tarifária, que, segundo dados divulgados na imprensa, deve ser enviada pela
SABESP para a ARSESP ainda em 2016.
Certos do Vosso interesse na colaboração da sociedade civil para a
construção de segurança hídrica, colocamo-nos à disposição.

Marussia Whately
Coordenadora da Aliança pela Água

Ao Excelentíssimo Senhor
Geraldo Alckmin
Governador do Estado de São Paulo
Cópia para:
Sr. Benedito Braga
Secretário Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo
Sr. José Bonifácio de Souza Amaral Filho
Diretor Presidente da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de
São Paulo
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