
Assim, decidiu recorrer ao CADE - 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica, 

órgão do Ministério da Justiça, pedindo que 

a Sabesp seja investigada por prática 

de preço abusivo.

Ao longo de muitos anos, 
Santo André fez esta pergunta à 
Sabesp, pedindo para conhecer 
os custos que compunham o 
preço da água bruta. 

o
respeita à risca esse princípio.

o preço justo
para com os seus clientes

E, por isso, pratica
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Por que uma diferença

tão grande? 

A água é um bem público

fundamental
é direito
de qualquer pessoa

e o acesso a ela
Para que chegue com qualidade à 
população, ela precisa ser captada 

em um  manancial,  tratada e 
distribuída. A isso damos o nome 

de abastecimento público.
É apenas o custo desse
processo que deve ser

repassado para o  cidadão.

Por que Santo André tem de comprar água da Sabesp?

Porque na década de 1970 o Plano 
Nacional de Saneamento (Planasa) 
criou as concessionárias estaduais, 
quando a maioria dos municípios 
passaram a depender do forneci-
mento da água das concessionárias, 
que têm capacidade de produção 
em alta escala.

Atualmente, a Sabesp cobra 
1,81 reais pelo metro cúbico de 
água bruta, enquanto o preço 
do Semasa para produzir em 
baixa escala é de 0,90 centavos 
o metro cúbico.

Pagar caro pela água inviabiliza 
os serviços municipais, como 

o Semasa, gerando dívidas.

Santo André tem necessidade de

2 MIL
litros de água por segundo 

para abastecer a população.

E para isso compra 95% 
da água bruta da Sabesp

Mas nunca obteve uma
resposta oficial.

como uma
não pode ser tratada

mercadoria
vendida para dar lucro

Portanto, a água

CADE

E temos uma boa notícia!
O CADE aceitou os argumentos de Santo André e já começou 

a investigar o preço da água praticado pela Sabesp.

O preço justo da água 
bruta tem, portanto, reflexo 
na vida de todos nós.

Com esta ação, Santo André tem dois 
objetivos: pagar à Sabesp um preço justo 
pela água e reinvestir no sistema para 
atender bem a população.

A manutenção do Semasa - referência 
nacional em saneamento integrado -
como patrimônio da cidade deve ser 
motivo de orgulho e uma luta de toda
Santo André.


