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Sr. Aguinaldo Balon 
 
Aos quinze dias do mês outubro de dois mil e vinte, às 14:00horas, Doutor 
Aguinaldo Balon, Presidente da Mesa e Subsecretário da Secretaria de Estado da 
Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, declarou aberta a Segunda 
Audiência Pública e, com seus cumprimentos a todos, chamou para compor a mesa 
diretora virtual os Ilustríssimos Doutores: Riley Rodrigues, Assessor da Casa Civil; 
Augusto Werneck, Procurador do Estado; Alexandre Mendes, Diretor de 
Saneamento Instituto Rio Metrópole; Gesner José de Oliveira, da Getúlio Vargas, 
Professor da Fundação Getúlio Vargas – São Paulo; Fernando Vernalha, 
Coordenador Jurídico do Escritório de Advocacia Vernalha Guimarães e Pereira 
Advogados; Guilherme da Rocha Albuquerque, Chefe do Departamento do BNDES; 
Luciene Monteiro Machado, Chefe de Departamento do BNDES; Leandro Pestana, 
Suplente do Presidente da Audiência e Assessora da Secretaria de Estado da Casa 
Civil; A Audiência Pública e a Consulta Pública, do bloco 3, dizem à proposta de 
Universalização dos Serviços Públicos, para a concessão da prestação de serviços 
públicos para o fornecimento de água e esgotamento sanitário e serviços 
complementares nos municípios do Estado do Rio de Janeiro e em cada um dos 
blocos que compõem a área da concessão, conforme especificações e requisitos 
estabelecidos no Edital e respectivos Anexos, tudo com fundamento no artigo 175 
da Constituição República, nas Lei Federais nº 8.666/1993, nº 8.987/1995, n° 
9.074/1995, nº 11.107/2005, nº 11.445/2007, no Decreto Federal n° 7.217/2010, e 
nas Leis Estaduais n° 4.456/2005, nº 6.398/2013, entre outras normas aplicáveis. O 
objeto alcança os Planos Municipais de Saneamento Básico e o Plano de 
Saneamento da Região Metropolitana para os fins previstos na Lei n° 11.445/2007 e 
na forma da Lei Complementar nº 184/2018. O Aviso da Consulta Pública e seus 
editais foram publicado no D.O. do Estado, no dia 30 de setembro de 2021 e a 
Consulta Pública está aberta até 30 de outubro de 2021, os documentos que estão 
submetidos à Consulta Pública foram produzidos com a Consultoria do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e seus parceiros e 
estão inseridos no site http://www.concessaosaneamentorj2021.rj.gov.br, onde 
estão disponíveis para download e eventuais consultas, permitindo o 
encaminhamento de comentários, dúvidas e sugestões por parte de todos os 
interessados. Está é a segunda Audiência Pública realizada pelo Estado, sendo que 
a primeira foi realizada no dia 13 de outubro de 2021. As regras para a participação 
e contribuições constam no site acima mencionado em que toda manifestação deve 

https://www.youtube.com/watch?v=z55_Np2n6aw&t=466s
http://www.concessaosaneamentorj2021.rj.gov.br/
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primar pelo princípio da oralidade, através do credenciamento por parte dos 
participantes. As oportunidades para as manifestações e as sugestões ao Projeto 
serão concedidas por meio da ferramenta “levantar a mão” pela ordem do zoom e 
pela ordem de manifestação. Ao ser convocado a fazer a sua manifestação, o 
participante deverá se apresentar informando o seu nome e o número do CPF, com 
a câmera de vídeo ligada para que possa haver contato visual com o participante. A 
participação terá o prazo máximo de 3 minutos que deverá se limitar ao tema da 
presente Consulta Pública e, preferencialmente, não abordar assuntos que não 
tenham sido pautados, anteriormente, pelos demais participantes ou os temas 
abordados em questionamentos anteriores. Recomenda-se, preferencialmente, o 
uso de fones de ouvido, headphones, e microfones. Deve ser observada a 
pertinência temática nas perguntas e manifestações. O interessado só poderá fazer 
uso da palavra pressupõe a concordância com a divulgação, o uso da imagem e a 
sua publicação no sítio de internet da Consulta Pública. Caso não habilite o vídeo, 
sua manifestação não será admitida na Audiência Pública e deverá ser 
encaminhada por escrito para o sítio da internet da Consulta Pública. Tratando-se 
de pergunta, a resposta será direcionada a um ou mais expositores técnicos 
presentes na Audiência Pública. O sistema de videoconferência manterá os 
microfones de todos os participantes desativados de modo a permitir a boa 
realização da Audiência Pública e a evitar que haja manifestações sobrepostas e 
concomitantes. Somente será disponibilizada a abertura de microfone e de vídeo ao 
participante no momento que for concedido o uso da palavra. As manifestações e 
perguntas não devem ter conteúdo ofensivo. O uso indevido da palavra será 
cortado. O chat ficará aberto apenas para a troca de informações entre o público. 
Não há consulta por escrito na Audiência Pública, de modo que consultas inscritas 
devem ser dirigidas ao sítio de internet da Consulta Pública 
https://www.rj.gov.br/consultapublica/. Com esse preâmbulo, passo a palavra para 
os expositores para apresentação sobre os termos da concessão, pelo tempo de 15 
minutos, quais sejam: a modelo negocial, a governança do projeto, o Edital, o 
Contrato de Concessão, o cronograma, a Consulta Pública e outros que entendam 
necessários. Nesta Audiência Pública, contamos com a fala inicial do Doutor Riley 
Rodrigues, Assessor Especial da Casa Civil e um dos principais técnicos à frente do 
projeto de saneamento que o discutirá de maneira bastante densa junto aos 
técnicos do BNDES, com duração de 20 minutos. Posteriormente, a Doutora 
Luciene Monteiro Machado, Chefe do Departamento do BNDES, tendo 15 minutos 
para as suas explanações, na sequência, teremos a fala do Doutor Fernando 
Vernalha Guimaraes que fez a consultoria ao BNDES da modelagem que está 
apresentada, e por fim, o Doutor Gesner José de Oliveira, Professor da Fundação 
Getúlio Vargas - São Paulo que fará uma apresentação de 20 minutos, compõe a 
mesa como painelista Procurador do Estado, o Senhor Doutor Augusto Werneck, e, 
também, o Doutor Alexandre Ayres Mendes, Diretor de Saneamento do Instituto Rio 

https://www.rj.gov.br/consultapublica/
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Metrópole, para ajudar a responder os questionamentos. Dessa maneira, iniciamos 
os trabalhos, passando a fala para o Senhor Riley. 
 
Sr. Rilley Rodrigues de Oliveira. 
 
Boa tarde. Nesta Segunda Audiência Pública, nos vamos enfocar os aspectos 
principais da concessão, da estruturação por parte do BNDES, em parceria com o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando, novamente, a concessão da 
prestação regionalizada dos serviços públicos de fornecimento de água e 
esgotamentos sanitários, dos serviços públicos complementares, dos municípios do 
Estado do Rio de Janeiro. Essa introdução é importante para destacar algo que, 
apesar de constar nos documentos, apesar de ser dito abertamente, continuamente, 
vem trazendo informações equivocadas sobre a possibilidade, sobre o fato desse 
procedimento ensejar na privatização da concessão da Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. Deixamos claro que nesse processo, não 
contempla, em hipótese nenhuma, a concessão, privatização, cisão, capitalização, 
venda de ações da Companhia Estadual de Água do Rio de Janeiro. O processo de 
concessão em curso, assim como ocorreu nos blocos 1, 2 e 4 é dos serviços 
municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em blocos regionais, 
blocos formados atendendo, inclusive, orientações do Plano Nacional de 
Saneamento, da Lei Nacional de Saneamento e do Marco Legal do Saneamento. 
Não existiu, não existe qualquer processo de concessão privatização da Companhia 
de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. A CEDAE é uma Sociedade por Ações de 
Economia Mista e da Administração Indireta do Estado. O controle acionário da 
CEDAE é do Governo do Estado do Rio de Janeiro com 99,999 6% das ações e há 
um grupo de acionistas minoritárias, que possuem 0004% das ações da 
Companhia. A prova maior de que não há processo de privatização, concessão ou 
de que não há qualquer movimento a empresa é de que os municípios possuem 
total liberdade para aderir ou não ao processo. Isso foi reconhecido inclusive em 
decisão do Supremo Tribunal Federal, do Ministro Presidente do Supremo Tribunal, 
Federal Luiz Fux, durante o primeiro processo, da primeira fase da concessão, e na 
primeira fase, sessenta e quatro municípios da companhia. A CEDAE ainda atua, 
trinta e cinco aderiram ao processo de concessão de 28 municípios dos blocos 1, 2 
e 4, além das áreas de planejamento, 1,3 e 4, na Cidade do Rio de Janeiro. Nesta 
segunda fase, até o momento, são 19 municípios, além da Área de Planejamento 5 
(AP-5), da cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, há município de fora da área de 
atuação da CEDAE, como o município de Carmo. O que se demonstra bastante 
clareza que não se trata do processo envolvendo a companhia. E a concessão não 
foi uma simples decisão do Governo ou dos Municípios. Ela é por simples imposição 
do Marco Legal do Rio de Janeiro. A Lei nº 14.026 de 15 de julho de 2020, 
determina que para manter os contratos atuais as Companhias de Água e Esgoto - 
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e aqui não há diferença se as Companhias estaduais, municipais ou privadas -, 
essas Companhias têm a obrigação de fixar metas de universalização dos serviços 
em todos os municípios onde atua, esse é o artigo 11-B, da Lei nº 11.445 de 2007, 
reforçada pela Lei nº 14.025. O Plano Nacional de Saneamento Básico (PlanSab) de 
2013, determina um atendimento de 90% de coleta e tratamento e esgoto, 99% de 
abastecimento de água tratada, sem interferência até o ano de 2033. Há exceções 
em que esta meta pode ser estendida até 2040, desde que haja uma concordância 
da agência reguladora dos serviços. Todas as Companhias precisam comprovar, no 
final do primeiro trimestre de 2022, através de planos de negócio, que possuem 
viabilidade econômico-financeira para atender as metas de universalização e suas 
áreas de atuação, de acordo com o artigo 10-B, da Lei nº 11.445 de 2007. Significa 
o que? Não adianta hoje o serviço ser superavitário, o serviço além de dar retorno, é 
preciso que o retorno gerado seja suficiente para cumprir todos os investimentos 
necessários para se atingir a universalização e em muitos municípios os serviços 
não são sequer superavitários. Hoje, existe o subsídio cruzado, em caso da 
Companhia de Água e Esgoto, em que aqueles municípios de maior rendimento 
acabam sustentando os municípios deficitários ou de baixo rendimento. O mesmo 
modelo foi construído nesses blocos regionalizados de concessão e precisa que 
seja comprovada a viabilidade econômico-financeira para que possa ser levado 
adiante esse processo ou para que as companhias que hoje têm essa atividade nos 
municípios, sejam municipais, estaduais ou privadas, possam permanecer com os 
serviços dentro do limite imposto pela lei. Agora, porque a CEDAE, dentro dos seus 
municípios de atuação, não mantém os serviços? Lembrando que está é uma 
pergunta que não está relacionada ao Município de Carmo, pois não faz parte da 
área de atuação da CEDAE, tem serviço próprio, mas no caso dos municípios 
atendidos pela CEDAE. Já existe muita discussão, primeiro, porque nesses 
municípios, apenas de investimentos (Capex), até o ano de 2033, a universalização 
vai exigir 2 bilhões de reais por ano de investimentos líquidos. E a média de 
investimentos da CEDAE, desde 2013, quando foi lançado o PlanSab, fica próximo 
de 200 milhões de reais, por ano, ou seja, que a companhia tem investido 
historicamente 10 vezes menos do que o mínimo necessário para atingir 
universalização até 2033. Mesmo se a CEDAE fosse autorizada a adiar a 
universalização até 2040, serão necessários 1,200 bilhão de reais, ou seja, 100 
vezes mais do que a média de investimentos históricos da Companhia. O que 
acontece com os municípios e com as companhias a partir semestre 2022? As 
companhias que não apresentarem os estudos de viabilidade financeira ou que não 
demonstrarem a viabilidade econômica financeira verdade, até março 2022, e que 
não garantirem que são capazes de levar a universalização dos serviços terão de 
devolver as atividades de saneamento básico aos municípios e esses municípios, 
então assumem a responsabilidade por garantirem a universalização. Nesse 
cenário, os municípios recebendo de volta o serviço terão de: primeiro, podem 
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realizar diretamente os serviços, caso tenham condições financeiras para tal; podem 
realizar uma concessão de forma direta ou em consórcio intermunicipal criando um 
novo bloco, uma nova área de regionalização de saneamento que, por acaso, deve 
ser definida pelo Estado; ou então, realizar parcerias público privadas (PPPs). Em 
qualquer um desses modelos, como o município recebeu de volta o serviço, porque 
não havia nesse serviço a capacidade de gerar recurso necessário para 
universalizar, será exigido dos municípios, então que ele utilize recursos do próprio 
tesouro para cobrir a diferença entre o que o município gera de receita e a 
necessidade de investimentos para que seja feito a universalização. Esse é o pior 
cenário para os municípios que hoje enfrentam déficit ou baixo rendimento nos 
serviços, ser necessário tirar dinheiro do tesouro do caixa do município, em outras 
áreas garantir a universalização. E qual é a estrutura da universalização da 
concessão regionalizada a desenhar? Na região metropolitana do Rio de Janeiro, a 
CEDAE, a Companhia Estadual de Água e Esgoto manterá os serviços UPSTREAM 
que são: a captação, o tratamento, a adução de água e a venda dessa água tratada 
para o setor privado, para o serviço privado. A CEDAE, atualmente, atua em toda 
cadeia de água e esgoto, propõem-se agregação então, do DOWNSTREAM de 
água, ou seja, toda parte de distribuição e de abastecimento de água. A cadeia de 
esgoto completamente: a coleta, transporte, tratamento e destinação segura de 
esgoto para o setor privado. O setor privado, então assume o chamado 
DOWNSTREAM que é a reservação e distribuição de água e a coleta e tratamento, 
ou seja, inteira de esgoto, isso na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Nos 
demais municípios fora da região metropolitana, o operador privado assume a 
cadeia inteira, a captação, tratamento, adução de água, o abastecimento, 
distribuição e, também, a coleta e tratamento do esgoto. A cadeia inteira será 
passada. É a grande preocupação, é o que acontece com a CEDAE, nesse novo 
modelo, a Companhia está se tornando uma companhia de gestão de recursos 
hídricos ela deixa de ser uma Companhia de Esgotamento Sanitário, deixa de tratar 
o final da cadeia e passa a tratar o início da cadeia, como uma Companhia de 
Gestão de recursos hídricos, ela vai captar, tratar água nos quatro grandes sistemas 
metropolitanos e suas composições (Guandu, Imunana-Laranjal, Acari e Ribeirão 
das Lajes), além, de operar alguns sistemas especiais nas estações de tratamentos 
de água de Campos Elísios, Caxias e Seropédica, essa em fase de conclusão. A 
nova CEDAE, sem os custos relacionados com a distribuição de água e a coleta e o 
tratamento de esgoto o que faz ter taxa de inadimplência zero. Já que toda água 
fornecida às concessionárias será integralmente recebida. A Companhia, então, 
superavitária, vai poder focar em investimentos em: segurança hídrica; na melhoria 
da qualidade da água fornecida às concessionárias que vão fazer a distribuição, na 
Região Metropolitana. Já estão sendo adotadas ações para reduzir os custos 
operacionais da CEDAE, em especial, os custos com energia e com produtos 
químicos. Lembrando que naqueles municípios que hoje fazem parte da área de 
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atuação da Companhia e que não estão integrados, os governos que decidiram não 
participar desse processo de regionalização, a CEDAE vai comunicar ao Governo 
Federal, conforme a lei, até dezembro, que vai realizar os estudos econômico-
financeiros, desses municípios, e até março de 2022, apresentar os resultados. 
Aqueles municípios, conforme estabelece a lei, onde não foi identificada a 
viabilidade econômico-financeira para as companhias chegarem à universalização 
dos serviços, conforme estabelece a lei, terão de ser devolvidos aos municípios que 
assumirão a responsabilidade para atingir a universalização. Então o que acontece 
com os empregados da CEDAE? Esses empregados tem estabilidade até abril de 
2022, março de 2022 se discute essa questão, abril de 2022 termina a estabilidade 
dos empregados da CEDAE. Eles vão realizar um programa de demissão voluntária, 
uma das formas de adequar o tamanho da Companhia a sua nova realidade e para 
evitar que houvesse com a imposição da lei do Marco Legal do Saneamento 
(PlanSab) desemprego naquelas áreas onde a CEDAE será obrigada a restituir aos 
municípios os serviços. Após apontamento de representantes dos trabalhadores, 
reuniões realizadas na Casa Civil, inclusive, com presidentes dos sindicatos, foi 
criado dentro do processo de concessão o programa de outplacement, com esse 
programa as novas concessionárias estão buscando, e são obrigadas a buscar a 
mão de obra atualmente da CEDAE. A companhia Estadual de Água e Esgoto 
possui cerca de 4500 empregados, em 64 municípios, desses 4500, 1600 são 
empregados aposentados. E eu digo empregado, porque a CEDAE não tem 
servidor público, ela tem empregado público, apesar de algumas características 
pessoais, são celetistas e não estão protegidos por toda a gama de instituições de 
proteção de servidores, e são empregados públicos. Estima-se que as atividades da 
cidade estimule a geração de outros 13.500 empregos. Em outras palavras, a 
Companhia é responsável direta e indireta e através de indução por 18.000 
empregos. Apenas naqueles 28 municípios nas AP-5 1, 2, 3 e 4 do Rio de Janeiro, 
já concedidos, serão gerados cinco, seis mil empregos diretos, implantação direta 
obrigação para poder cumprir as metas de investimento e as metas: cobertura de 
água; esgotamento sanitário; redução de perdas e outras. Devido ao volume de 
investimento, a estimativa de que nessa área 28 municípios mais dessas Ap-5 do 
Rio de Janeiro as atividades estimulem a geração de outros 18 mil empregos, 
chegando ao total de 24 mil. Já para o bloco três, neste momento, em processo de 
Consulta Pública e Audiência Pública, a expectativa de criar 5,200 mil vagas diretas 
e indiretas, ou seja, o potencial de geração de empregos para a concepção dos 4 
blocos é de quase 30 mil empregos, passando então, em um mercado que gera 18 
mil para 30 mil, ou seja, além da manutenção dos 18 mil empregos existentes hoje, 
a geração de mais 12 mil pessoas hoje, não empregados, passaram empregos 
através da exigência contratual do Edital de que você tenha uma expansão dos 
investimentos para chegar até a universalização do serviço. O resultado da primeira 
fase da concessão regionalizada dos serviços municipais de abastecimento de água 
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e esgoto e a estrutura da fase 2: na fase 1 os Blocos 2 e 4 foram constituídos, o 
Bloco 1, por 18 municípios da Zona Sul do Rio de Janeiro; o Bloco 2 por dois 
municípios, mais as regiões de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro; e 
o Bloco 4 com 8 municípios das Regiões Centro e Zona Norte do Rio de Janeiro. O 
Bloco 3, então, não é concedido, era formado por seis municípios mais a AP-5, da 
Zona Oeste do Rio de Janeiro. Essa nova composição, o Bloco 3 possui 19 
municípios na AP-5 do Rio de Janeiro, hoje o Bloco 3 conta com Bom Jardim, Bom 
Jesus do Itabapoana, Carapebus, Carmo Itaguaí, Itaperuna, Natividade, Paracambi, 
Macuco, Seropédica, Trajano de Moraes, Pinheiral, Piraí, Rio Claro, Rio das Ostras, 
São Fidélis, São José de Ubá, Vassouras e Sumidouro. Aqui uma nova informação, 
um adendo, estrutura não só da quantidade de municípios para operar, a própria 
estrutura dos serviços prestados, o própria desenho, nas atividades que foram 
alteradas, um exemplo claro, é o município de Rio das Ostras. Originalmente, no 
primeiro estudo, seria concedida apenas a atividade prestada pela Companhia 
Estadual de Água, neste modelo atual, a concessão prevê que todo o serviço de 
captação, adução, tratamento, abastecimento de água, de coleta e transporte e 
tratamento de esgoto no município de Rio das Ostras, áreas urbanas de todos os 
seus distritos farão parte do escopo da concessão. Rio das Ostras, então, integral 
farão parte da concessão, assim como os demais municípios. A fase 1, que 
envolveu 28 municípios mais 4 áreas de saneamento do Rio de Janeiro, teve um 
total, uma população de 10,34 milhões de habitantes, a outorga fixa, com ágil, 
obtida foram de 22,700 milhões de reais, apenas investimentos direto à 
universalização dos serviços, ao longo da concessão, totalizam 27 bilhões e 
aproximadamente 100 milhões de reais, os custos de operação e manutenção dos 
serviços ao longo dos 35 anos, somarão 62 bilhões de reais. A preocupação com as 
tarifas, o contrato extremamente claro, extremamente bem construído, determina 
que não haverá aumento real da tarifa atual praticada pela CEDAE. Da tarifa atual 
praticada pela CEDAE, haverá reposição da inflação setorial. Ressaltando, a tarifa 
da CEDAE sofreu uma adequação, uma recomposição das perdas inflacionárias 
2019/2020, não forma recomposição integral, mas sim parcial, não foi a composição 
e próximo de 12% de 9.8%, com essa recomposição que passa a valer a partir de 
novembro, o novo reajuste dessas tarifas a partir da função das concessionárias, só 
ocorre em novembro de 2022, não haverá outro reajuste antes de novembro 2022. 
Em relação à tarifa social, hoje nessa área, aproximadamente 55.800 pessoas são 
atendidas com a tarifa social. O contrato prevê que a tarifa social, sem que haja 
qualquer reequilíbrio econômico financeiro, sem que isso impacte no valor da tarifa 
que pode chegar a 5% da população atendida, ou seja, até 2033 pode chegar a 517 
mil pessoas. Pode-se ser mais? Pode. Até 5% não há nenhum impacto nas tarifas. 
O que ultrapassar 5% é discutido no reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
mas até saindo de 55.800 mil para 517 mil pessoas, não haverá qualquer impacto 
na tarifa; A fase 2, o Bloco 3, como é chamado, a população de 2.730 milhões 
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habitantes destacando que dessa população, aproximadamente, 1.890 milhão ficam 
na Área de Planejamento 5, na Zona Oeste, do Rio de Janeiro. A outorga fixa ainda 
não está definida, porque você precisa fazer um equilíbrio econômico-financeiro de 
todo o contrato e você precisa definir o número total de municípios. Hoje existem, 
pelo menos, mais dois municípios discutindo à adesão e podem ocorrer até o 
próximo dia 20. Considerando os municípios já mencionados os investimentos 
necessários para universalização de água desses municípios é de 4.650 bilhões de 
reais. Lembrando, na Área de Planejamento 5 do Rio de Janeiro, já existe a 
concessão do esgoto e não está previsto investimento, universalização de esgoto, já 
que a concessionária atual é obrigada a atingir até 2033 a universalização do esgoto 
na AP-5 do Rio de Janeiro. Os investimentos de operação e manutenção ao longo 
de cinco anos somam 12.240 bilhões de reais. A tarifa, mesma regra, não há 
aumento real da tarifa atual da CEDAE e a tarifa social, hoje, aproximadamente, 
meio por cento dessa população de 2.730 milhões pessoas, 13.650 mil, pode 
chegar a 5%, crescer 10 vezes, chegando a 136.500 mil pessoas. Até o momento, 
nós tivemos várias fases do processo, em andamento, no nosso cronograma. Nós 
tivemos a partir da concessão de 30 de abril, toda a estruturação do projeto e a 
revisão do escopo a ser concluída no dia 14 de julho 2021; a revisão e justa 
proposta pelo BNDES, após análise do Governo que foi entregue no dia 20 de julho; 
a elaboração do termo de referência justificação da contratação pelo governo, em 4 
de agosto; em 31 de agosto, foi feito a formalização da contratação do BNDES pelo 
Estado; em 17 de setembro foi feita a apresentação da atualização dos estudos dos 
Municípios aderentes pelo BNDS, esses documentos, hoje, colocados em consulta 
e na audiência pública; a minuta do edital foi enviada Procuradoria Geral do Estado, 
no dia 17 setembro; a publicação do Edital e seus Anexos vocação da Audiência, no 
dia 27 dia; 30 de setembro iniciou-se o prazo Consulta Pública; tivemos, no dia 13 
de outubro, a primeira Audiência Pública; e hoje dia 15 a segunda Audiência 
Pública. Quais são os próximos passos? Até o dia 30 de Outubro teremos a 
Consulta Pública. Termina 30 de outubro; 5 de novembro, prazo final das respostas 
a Consulta, a Audiência Pública, publicação da ata. O Edital da concessão será 
publicado no dia 6 de novembro 2021. Teremos então, o envio das minutas aos 
órgãos de controle no dia 8 de novembro, especificamente, Tribunal de Contas do 
Estado. A partir daí, passa a contar os prazos dia Edital, prazo, por exemplo, para 
visita técnica; pedido de esclarecimentos; a realização de visitas técnicas; pedidos 
de impugnação, do edital, por licitantes e por não licitantes. Até que no dia 29 de 
dezembro de 2021 acontecerá na bolsa de valores de São Paulo, a B3, o leilão do 
Bloco 3 da concessão dos serviços municipais de abastecimento de água 
esgotamento sanitário, desses 19 municípios que podem chegar a 21, mais a Ap5 
do Rio de Janeiro. Após o leilão, você tem a publicação da ata do julgamento da 
licitação, no dia 03 de janeiro até então o dia 28 de setembro, quando está prevista 
que a vencedora da licitação do leilão, a concessionária assuma a concessão os 
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serviços nesses municípios em 28 setembro 2022, no prazo de 60 dias, após a 
homologação de 6 meses após a homologação do leilão. Lembrando que, pode 
haver uma antecipação desse processo de assunção pela concessionária, desde 
que, seja comprovado que não há risco da perda de qualidade dos serviços e que a 
existência as condições de necessárias em um acordo entre governo, CEDAE e 
concessionária, não havendo riscos para os usuários. Com fim hoje, às 19 horas, da 
Audiência Pública, a Consulta Pública permanece no ar até o dia 30 de outubro, no 
site www.concessaosaneamentorj2021.rj.gov.br . Sr. Presidente, essas foram as 
informações gerais à respeito desse processo de construção regionalizada dos 
serviços municipais de água e esgoto, do Bloco 3, que está em andamento a 
Consulta Pública, Audiência Pública. Obrigado, Presidente.  
 
 
Sr. Presidente Dr. Aguinaldo Balon. 
 
Obrigada, Senhor Riley. E quero cumprimentar os demais palestrantes que farão a 
apresentação na sequência, e gostaria de convidar, então, para que faça a 
apresentação, a Senhora Luciene Monteiro, Chefe de Departamentos no BNDES e 
informar que a sequência, a presidência da mesa será ocupada por Senhor Leandro 
Pestana, por ter que me ausentar para um outro compromisso junto ao gabinete do 
Governador. Uma boa tarde a todos e uma boa sessão, boa audiência pública para 
todos os palestrantes. Com a palavra, Luciene. 
 
Sr.ª Luciene Machado. 
 
Obrigada, Subsecretário Balon. Obrigada a todos, pela presença. Aos colegas aqui, 
muito obrigada. Então, bom, senhores, eu agradeço em nome do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico Social a possibilidade de participar dessa segunda 
audiência pública, em razão do projeto do bloco 3 de concessão regionalizada na 
municipal, como colocou aí, o Senhor Rodrigues, do Estado do Rio de Janeiro. O 
Banco é um parceiro do Estado do Rio de Janeiro de longa data, e específico nesse 
projeto desde 2017, e estamos muito satisfeitos, sem dúvida, de chegar nesse 
momento, também em relação a esse bloco, depois da experiência bastante bem-
sucedida que os 3 blocos anteriores lograram. Então, no dia de hoje, nós eu, 
Luciane Machado, e Guilherme Mendonça, responsável, também, pelo projeto, no 
BNDS. Estamos aqui. Vou, inicialmente, trazer um conjunto de informações gerais, 
tentando não repetir muito para não cansar a nossa audiência, em relação a 
informações bastante detalhadas que o Senhor Riley trouxe. E certamente, 
posteriormente, ficamos a disposição para auxiliar ao governo do Estado aos 
questionamentos que surgirão. Aliás, o grande objetivo, nessa fase de audiência 
pública, é poder dar acesso a documentação presente para essa licitação, na fase 

http://www.concessaosaneamentorj2021.rj.gov.br/
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atual que ela esta, em termos de produção, e colher os subsídios, colher as 
informações, as oportunidades de melhoria de todos os senhores que estão nos 
assistindo e terão oportunidade de colaborar, não só no dia de hoje, mas, também, 
durante a fase remanescente do processo de consulta pública. Como já dito aqui, 
que se estende até ao final desse mês de outubro. Então, aguardamos, sem dúvida, 
essas contribuições, não só no dia de hoje, mas, também, até o final do período de 
consulta pública. Eu vou só compartilhar, então aqui um conjunto de slides. Espero 
que estejam sendo visíveis aí para todos, caso não sejam, só peço que me avisem. 
Brevemente, então, inicialmente, dizer da nossa satisfação de desempenhar esse 
papel de assessoria ao Estado do Rio de Janeiro e dizer que não fazemos esse 
papel de forma isolada. Temos aqui um conjunto de consultorias contratadas pelo 
BNDES que nos auxilia muitíssimo. Que, também, para esse conjunto de 
consultoria, nesse momento, nos auxilia com continuidade em relação à elaboração 
e estruturação desses estudos, que também já se estende aí desde 2017. São 
esses estudos são estruturados em três frentes: uma frente econômico-financeira, 
liderado pelo Banco Fator; uma frente de estudo de engenharia e tivemos 
oportunidade de ouvir o Doutor Riley, nos falar a pouco sobre os investimentos 
necessários, sem investimentos a universalização, ela é só um conceito, ela não é 
um ideal passível de ser atingido, então necessário que incluamos nossos estudos 
de estruturação uma frente bastante importante de engenharia que aqui é 
desenvolvida pela CONCREMAT, Engenharia e Tecnologia e uma frente, sem 
dúvida, também, sem a qual em um projeto é possível de ser desenvolvido, a frente 
jurídica a coordenada pelo escritório Vernalha Pereira. O Doutor Fernando 
Vernalha, também, terá chance aqui de trazer informações a respeito das 
contribuições ao modelo à construção, na verdade, do modelo jurídico-institucional 
desse projeto. O banco sob a supervisão monitoramento do grande tomador de 
decisões nesse projeto que é o próprio Estado, Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, e sempre em uma interlocução com a própria Companhia de Águas e 
Esgotos, a CEDAE, porque detentora das informações e premissas absolutamente 
essenciais a essa modelagem. Então, esse conjunto de atores tem desenvolvido 
esse projeto, já de longa data, como eu falei. Talvez eu traga aqui nessa linha do 
tempo alguns elementos essenciais ou alguns marcos importantes que esse projeto 
já logrou, até o momento. No segundo semestre do ano passado, estávamos 
passando pelo mesmo processo que estamos passando agora, pelo bloco 3, mas a 
respeito dos 4 blocos que foram levados a licitação, anteriormente. O edital para 
licitação desses quatro blocos foi publicado, ainda, no final do ano passado e em 
abril desse ano, também como já foi referido, anteriormente, tivemos um leilão que 
adjudicou três desses quatro blocos, os blocos 1, 2 e 4. Há 2 players privados de 
tradicional atuação no segmento no país, um conjunto bastante grande de 
municípios e outros arranjos, no processo licitatório que nós reputamos como muito 
bem-sucedido. Por essa capacidade de ter atraído players tradicionais com 
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demonstrada capacidade de execução e de mobilização de recursos financeiros, 
pelo volume de outorga gerado, aqui também é ressaltado cerca de 22,7 milhões de 
reais e, certamente, por todos os movimentos que daí já se seguiram, temos 
acompanhado todos, a celebração dos próprios contratos de concessão que 
aconteceu no mês de agosto e o início, com isso, início da operação, da fase de 
operação assistida, que já se desenrola e que aqui, essencialmente, os moradores, 
os habitantes dos Estados têm chance de acompanhar seus principais movimentos 
já pela pelas mídias locais, diariamente. Hoje, em setembro, no final de setembro de 
2021, então a partir de um novo movimento de recontratação do BNDES e seus 
consultores e de revisão do bloco 3, podemos ajudar ao Estado a iniciar uma nova 
consulta pública para esse bloco 3 revisado, no finalzinho de setembro, como eu 
falei, estamos no meio desse processo de consulta pública que se estende até o 
final do mês de outubro, com a realização, então de duas audiências, a primeira, na 
terça-feira, como Subsecretario Aguinaldo Balon, falou na sua intervenção 
introdutória e a segunda audiência, na data de hoje. Então, assim, temos 
caminhado, nesse talvez, o projeto mais emblemático envolvendo um conjunto 
importante, de municípios e uma população atendida, a ser atendida, a ser melhor 
atendida, na verdade, em todo o país. O BNDES tem permanecido envolvido em 
uma série de outros projetos, sendo esse aqui, talvez, um dos mais paradigmáticos 
por um número de razões. Uma parte das ações, talvez, esse slide ajude a 
exemplificar, em abril de 2001, a licitação dos 4 blocos de municípios do Estado do 
Rio de Janeiro. Acho que trouxe o modelo absolutamente inovador, na forma de 
tentar associar um conjunto de municípios, uma parte do próprio município do Rio 
de Janeiro, de modo que, houvesse a formação de quatro blocos sustentáveis, do 
ponto de vista econômico-financeiro, e com uma boa distribuição, uma boa 
expectativa, de agregação de valor, futura e de capacidade então, de atração de um 
ator privado, para que desenvolver esses investimentos e prestar esses serviços 
durante os 35 anos propostos para cada uma dessas concessões. O número de 
municípios em cada bloco aqui, Senhor Riley, acho que descreveu bastante 
detalhadamente, na apresentação dele. Eu vou me referir, então, aos dados 
agregados, os quatro blocos como propostas em abril totalizavam 35 municípios, no 
cômputo geral, o Capex imaginado, estimado pelo modelo para a universalização 
dos serviços e até um pouco mais avançar, avançar um pouco mais, na prestação 
desses serviços em termos de cobertura e de nível de serviço era um Capex de, 
aproximadamente, 30 bilhões de reais, com uma população potencialmente 
atendida de cerca de 13 milhões de pessoas. Aqui eu destaco, então que o bloco 3 
a época era um bloco bastante mais reduzido do que o bloco que está sendo 
levado, foi levado à Consulta Pública, nesta oportunidade, e sobre o qual nós 
estamos conversando aqui, um bloco em que além da Ap5, da área de 
planejamento número 5 do município do Rio de Janeiro, congregava mais 6 
municípios, no total de população de 1,9 milhões de habitantes e um Capex, então 
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estimado associado aos investimentos necessários de cerca de 2,6 bilhões de reais. 
O novo bloco 3, como chamamos as informalmente, o bloco bastante diferente, 
portanto, é um bloco que envolve não só o município do Rio de Janeiro na Ap5, 
como inicialmente previsto, os 6 municípios que integravam o bloco original, mas 
também um conjunto de municípios do interior bastante significativo, de modo que 
tenhamos aí, nesse slide falamos em 19 municípios no total, mas, posteriormente, a 
divulgação dos documentos de consulta pública, o município de Sumidouro, 
também, manifestou formalmente sua intenção de adesão ao bloco e, por isso 
dessa forma, a apresentação do Senhor Riley, e hoje o dado que temos,  para o 
bloco 3 é um dado de 20 municípios no total, e também, como já dito, anteriormente, 
com a possibilidade de agregação, talvez, ainda mais 2 municípios. Então esse é 
uma primeira observação, primeiro ponto a ser colocado, e até explica o estágio 
atual de revisão, ainda, do modelo econômico-financeiro para esse bloco, é o fato 
de que as adesões continuam a acontecer e uma vez que elas aconteçam os 
municípios, as suas necessidades de investimento, específicas com vistas à 
universalização vão sendo incorporadas ou modelo e claro que isso tem um 
impacto, no total do estimado, na população alcançada e, por extensão, no valor 
presente do fluxo imaginário para o projeto que define, serve de base para definição 
da outorga mínima a ser publicada quando da divulgação do edital. Então, O novo 
bloco 3, é um bloco bastante diferente, muito mais amplo, e o projeto da forma como 
hoje se encontra pode ser qualificado sem sombra de dúvida e em um receio de 
estarmos superestimando como o, talvez, o projeto de infraestrutura de maior 
impacto em curso no país. Não só pelo fato ato de ser um projeto de saneamento de 
grande vulto e o saneamento a partir dos índices que hoje temos no país e 
específico na região, buscar a universalização, ampliar a cobertura aumentar o nível 
de serviço, em especial, em relação à coleta e tratamento de esgoto, têm diversas 
repercussões positivas, ao longo que de alguns slides, eu vou falar de algumas 
delas, mas certamente, o Professor Gesner, também, sua apresentação vai ter 
oportunidade de discorrer de forma mais pormenorizada sobre diversas outras. 
Então, quando falamos sobre esse maior impacto estamos levando em 
consideração aspectos quantitativos, nesse slide aqui, eu trago, pelo menos, uma 
questão de nível de população alcançada por esse novo bloco 3, então está saindo 
daquele 1,9 milhões de pessoas para mais de 2,7 milhões de pessoas, a 
capacidade real de universalização dos serviços pela execução de investimentos 
frontal com repercussão positiva, nesse sentido, em relação, por exemplo, a 
recuperação ambiental da Bacia do Rio Guandu. Do ponto de vista econômico, é 
claro, que a mobilização de Capital associada ao projeto é muito significativa, além 
então, daqueles 50 bilhões de reais, já consagrados nos primeiros 3 blocos, além de 
uma outorga mínima ser definida, pelo menos, teremos investimentos diretos de, 
pelo menos, 4.6 bilhões de reais em Capex novo para tantos os investimentos em 
água, de abastecimento de água, quanto na coleta e tratamento de esgoto, também. 
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Só para lembrar, na configuração anterior do bloco 3, esse 4,6 era cerca de 2,6. 
Então, trazer novos municípios significa trazer mais população atendida, significa 
tornar o projeto mais inclusivo, significa chegar mais perto de fato da meta real de 
universalização que o Marco Legal, sancionado em julho de 2020 preconiza. Ou 
seja, trazer um nível de serviço para uma maior para uma maior quantidade de 
pessoas, dentro desse espaço de tempo, de 12 anos até 2033. As metas que o 
serviço precisar alcançar estão bastantes alinhadas com o novo Marco legal, em 
termos de abastecimento de água, ser capaz de forma perene, sem intermitências 
alcançar uma meta de 99% até 2033 e o esgoto tratar pelo menos 90% do esgoto, 
também, nesse prazo. É claro que, depois desse prazo, outros incrementos de 
melhoria desses serviços vão sendo também logrados, mas dentro do espaço que o 
Marco legal estabeleceu, as metas são, também, atendidas de acordo com as 
premissas dos estudos que realizamos. Aqueles 4,6 bilhões reais a que referi, 
anteriormente, de investimentos totais se dividem de acordo com as nossas 
estimativas, em 2,2 bilhões, no caso da cadeia de água, no abastecimento de água, 
distribuição de água, e 2,4 bilhões, em relação a vertente de coleta e tratamento de 
esgoto.  Um aspecto bastante importante que o novo Marco trouxe e que não 
passou aqui, também, despercebido é objeto de monitoramento, também, nos 
indicadores de desempenho e que serão monitorados, ao longo de todo o período 
da concessão, diz respeito às perdas. O Marco legal não trouxe apenas uma ênfase 
ampliação de cobertura e serviço, mas, também, enfatizou a questão da eficiência 
da prestação de serviços e nós sabemos que existe, aliás, em todo país um 
conjunto de operações, ainda, com percentuais de perda muito significativo. Então, 
aqui também o modelo prever atacar esse processo de perdas elevadas, perdas 
tanto técnicas quanto aparentes, reduzindo-as gradualmente, num período de 10 
anos até uma faixa aí de 25%. Então, essas são as premissas básicas em que a 
modelagem foi estruturado, sobre a distribuição no fundo de atividades e papéis 
responsabilidades entre as que remanescem com CEDAE, as que são transferidas 
ao operador privado. Esse slide foi, basicamente, apresentado pelo Senhor Riley. 
Eu só gostaria de descrever, então, que nos municípios atendidos pelo sistema 
Guandu, a CEDAE permanece como produtora de água bruta, permanece 
responsável pelo tratamento de água e entrega dessa água para o privado, no que a 
gente chama de UPSTREAM, como se poderia chamar de na nessa fase dentro de 
toda a cadeia de produção e abastecimento de água de UPSTREAM e a fase 
DOWNSTREAM é a fase mais próxima do usuário, tanto reservação quanto 
distribuição propriamente dita. Essa é transferida para o privado e, assim, como 
toda a cadeia dos esgotos, tanto de coleta quanto o tratamento passarão a ser de 
responsabilidade do novo concessionário privado, nos demais municípios o 
operador privado e ele se responsabiliza, no fundo, por ambas as atividades, de 
forma de forma integral. A ressalva que, certamente, é o município de Rio das 
Ostras de forma parcial, como o Senhor Riley já colocou, porque até 2024 existe 
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ainda um contrato da Prefeitura de Rio das Ostras com um concessionário local, em 
Parceria Público Privado (PPP). Então, após esse prazo, a Prefeitura manifestou o 
interesse de esses serviços possam integrar esses projetos, manifestou, então, que 
não renovará esse contrato com esse parceiro privado, local. De hoje até 2024, 
dentro dessas prerrogativas desse contrato existente, existe esse parceiro privado, 
naquele município em específico. E como já sabemos, também, na Ap5, no 
município do Rio de Janeiro existe, também, um contrato preservado em sua 
integralidade com o concessionário de esgoto que, também é responsável pela 
gestão comercial na área. Essas são as duas ressalvas, ou contextualizações que 
eu fiz anteriormente. Sobre a universalização acho que os números são bastante 
evidentes para universalizar aqui, nesse bloco, então temamos em 4.6 bilhões de 
reais os investimentos necessários como a meta se refere aos primeiros 12 anos é 
natural imaginar que eles 4.6 estejam bastante concentrados nesse período e, 
então, esse número ele é de 3.7 bilhões, nos primeiros 12 anos, até 2033 e a 
necessidade de se lograr um modelo em que haja a participação de um privado 
executando esses investimentos e prestando serviços vem, claro, que dar limitada 
capacidade fiscal do Estado, da Companhia Estadual, em poder assim, 
desempenhar esses investimentos, com vistas a prestação dos serviços de acordo 
com o que o Marco Legal do Saneamento estipulou. Não seria possível dentro 
desse período de 12 anos, dada capacidade econômico-financeira do prestador 
atual, chegar a essas metas de universalização, a se repetir os 180 milhões de 
média nos últimos 10 anos de investimento da CEDAE, se considerarmos os quatro 
blocos do Rio de Janeiro, essa hora em consulta pública e os outros três, já 
licitados, concessionados, esse período seria, na verdade, um período de cerca de 
140 anos. Então, essa é a necessidade objetiva de executar esse projeto. Alguns 
dos outros benefícios à população que o projeto traz estão muito relacionados, 
necessariamente, a natureza do saneamento que é o serviço que vai ser aqui 
universalizado. Já me referi à questão da redução de poluição da Bacia do Rio 
Guandu, estimamos investimentos nos primeiros cinco anos da ordem pouco 
superior pelo menos a ordem um pouco superior a 1 bilhão de reais e sabemos da 
importância da Bacia do Rio Guandu para região metropolitana do Rio de Janeiro. 
Então, esse é um dado de contribuição bastante relevante, bastante evidente e que 
vai se materializar em relativo curto prazo. Não será necessário esperar os 35 anos 
da concessão ou sequer os 12 anos da universalização para que esses 
investimentos estejam realizados e os seus benefícios se façam sentir. As áreas, as 
áreas irregulares, as favelas, os aglomerados subnormais fazem parte da área de 
concessão, isso é importante que se diga, no âmbito daqueles municípios que 
fazem parte do bloco 3 a área de concessão engloba toda a área urbana, tanto nas 
sedes municipais quanto nos distritos urbanos, segundo respectivos Planos 
Diretores e as Leis Municipais, as áreas irregulares, então são partes da área de 
concessão e assegurar, apenas, nas áreas não urbanizadas da região da Ap5, no 
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município do Rio de Janeiro. A continuidade de prestação de serviço e assegurado 
um investimento mínimo de 354 milhões de reais, enquanto que nas áreas 
urbanizadas, tanto no município do Rio de Janeiro quanto nos demais municípios 
são áreas que fazem parte da área de concessão como as demais, ou seja, ali são 
previstos os investimentos de modo atender as metas de universalização e, 
portanto, essas áreas irregulares urbanizadas do município do Rio e de todas as 
demais dos demais municípios, elas entram no cômputo das metas de 
universalização e dos indicadores que serão acompanhados durante todo esse 
período de concessão. Por fim, dois aspectos, não menos importantes, porque 
dizem respeito à capacidade de pagamento do projeto e, claro, atenção, também, o 
nível de renda específico de determinadas populações. O Senhor RIley já citou com 
bastante, com ênfase, a possibilidade de que o projeto permita uma ampliação do 
escopo hoje de beneficiados pela tarifa social, que é da ordem de 0,5%, já era da 
ordem de 0,5% nos primeiros blocos, e aqui, também, não é diferente da ordem de 
5% das economias atendidas, no âmbito do bloco, sendo passíveis de serem 
economias beneficiadas pela tarifa social, com aquela observação, também, que já 
foi feita, que é, claro, que é possível, que mais do 5% das economias sejam 
beneficiados pela tarifa social, os 5% só definir o patamar até o qual a 
concessionária é obrigada a prestar esse serviço com essa remuneração, sem 
recorrer a nenhum tipo, sem implicar em nenhum tipo de impacto ou necessidade de 
reequilíbrio econômico-financeiro da concessão. Acima desse percentual, é possível 
sim, claro, ampliar mas mediante as providências de reequilíbrio correspondentes. E 
de forma geral, o elemento importante, assim, acho que um dos primeiros marcos, 
no dia zero, dessa modelagem, foi não considerar ou não prever aumento real de 
tarifa. Aqui o Senhor Riley, já se referiu a um movimento recente de recomposição 
parcial de perdas inflacionárias nos últimos dois anos que já foi concedido, o que, 
portanto, leva o primeiro reajuste tarifário para essa concessão, mais à frente, pelo 
menos, em um ano da data de vigência do reajuste anual e, portanto, estamos 
falando aqui de uma modelagem que foi feita com o conceito de não há aumento 
real de tarifa, haverá a recomposição, certamente, em decorrência de um índice 
paramétrico que reflita os custos setoriais que essa concessionária estará sujeita, 
mas sem aumento real. Acho que com isso, Senhor Presidente, concluo a minha 
apresentação, agradeço e novamente fico à disposição para os questionamentos 
que virão, posteriormente.  
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Obrigado, Luciene, Chefe do Departamento do BNDES. Aproveito para deixar 
registrada a substituição realizada, no dia de hoje, do Presidente da Audiência 
Pública.  E dando sequência a nossa agenda passo a palavra para ao Doutor 
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Fernando Vernalha, do escritório Vernalha Pereira, escritório responsável pelo apoio 
a modelagem da operação do Bloco 3. Olá, Doutor Fernando Vernalha. 
 
Sr. Fernando Vernalha. 
 
Boa tarde a todos. Quero agradecer oportunidade. Falo aqui em nome do escritório 
Vernalha Pereira que integram o consórcio formado também pelo Banco Fator e 
pela CONCREMAT e contratado pelo BNDES para estruturação do projeto. Quero 
dizer que é uma satisfação ter participar desse projeto tão importante, sob a 
coordenação do BNDES. Eu vou falar aqui mais especificamente sobre a 
modelagem jurídica do projeto, chamada modelagem jurídico-institucional, como a 
Doutora Luciane, bem comentou, foi a uma modelagem inovadora, começamos que 
começamos a construir esse arranjo, uma ideia, antes do advento do novo Marco 
mais já sob uma forte diretriz de regionalização. O objetivo principal dessa 
modelagem foi viabilizar a prestação regionalizada, foi viabilizar a prestação 
regionalizada de saneamento no Estado do Rio de Janeiro, para isso foi importante 
concentrar na pessoa do Estado do Rio de Janeiro todas as competências 
necessárias para que o Estado pudesse funcionando ali incomum, hub institucional 
nas relações jurídicas dos municípios, da região metropolitana, que desemboca no 
estado, funcionando como um hub institucional pudesse então delegar, por meio de 
licitação, a prestação do serviço ou concessionários privados, então a construção 
desse arranjo envolveu o estabelecimento de contratos de gerenciamento de 
convênios de cooperação, celebrados pelos titulares com o Estado do Rio de 
Janeiro, os convênios de cooperação para estabelecer a gestão associada e que 
permitia da transferência de competências a organização e gerenciamento de 
serviço público de saneamento e abastecimento de água esgotamento sanitário, 
produção de água, também, e os convênios e os contratos de gerenciamento 
marcou nível maior detalhamento, no que diz respeito à matriz de obrigações e 
matriz de riscos, para delimitar melhor a responsabilidade das partes, no âmbito da 
relação interfederativa. No tocante, aos municípios não metropolitanos, cada 
município celebrou o Estado com convênio de cooperação e contrato de 
gerenciamento a partir de leis autorizativas, que foram aprovadas nas respectivas 
Câmaras Municipais e no tocante à região metropolitana, tendo em vista que aqui, 
no âmbito da Região Metropolitana titularidade a titularidade é compartilhada entre 
municípios metropolitanos e abrangidos pela região e o próprio Estado, houve a 
deliberação da Região Metropolitana, partir daí a sua governança interfederativa e a 
formalização pela Região Metropolitana entre a Região Metropolitana do Estado do 
Rio de Janeiro, também, de Convênio de Cooperação e de Contrato de 
Gerenciamento, em todos os casos os Convênios de Cooperação tiveram a 
interveniência anuência da Agência Reguladora, também, transferiram a 
competência para regular o serviço público, inclusive, no que diz respeito à 
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regulação tarifária e a fiscalização para agência reguladora. No Estado do Rio de 
Janeiro uma vez empoderado, uma vez delegatório, de todas essas competências 
que foram transferidas pelos titulares o Estado do Rio de Janeiro configurando, 
assim uma, espécie de poder concedente derivado, celebrou três concessões, 
celebrará a quarta concessão, concessões com empresas privadas para a 
prestação de serviço de distribuição de água e esgotamento sanitário. No âmbito da 
Região Metropolitana, a produção da água UPSTREAM ficará com a CEDAE, a 
CEDAE seguirá prestando serviços de produção de água que envolve atividades de 
captação, adução e tratamento de água. A CEDAE seguirá prestando serviços de 
produção de água e se encarregará de fornecer a água a cada um desses blocos 
por meio da celebração de um contrato de interdependência. Então, cada 
concessionária se lembrará com a CEDAE um contrato de fornecimento de água, 
que já está chamando aqui de contrato de interdependência para disciplinar as 
condições da compra e venda da água. Todos os contratos de concessão terão a 
interveniência da agência reguladora e, inclusive, no contrato de produção de água 
que foi celebrado entre estado do Rio de Janeiro e a CEDAE, para os fins do 
fornecimento de água concessionários privados, essa contratação está autorizada 
pela nova legislação, permite a contratação direta entre os titulares ou quem os 
represente e a empresa estadual, detentora da outorga do recurso hídrico. E aqui, o 
que é importante dizer em relação a esse sistema de fornecimento de água que tem 
algumas peculiaridades em função da água circular entre os blocos, então, a água 
que é fornecida pela CEDAE, quando ela chega no bloco, eventualmente, a porta e 
circulado por outros blocos, então, foi necessário estruturar um sistema de 
governança interblocos, exatamente, para disciplinar a todas as relações jurídicas 
que são originadas por ocasião do fornecimento da água, fornecimento da água 
pela CEDAE, dar ensejo relações entre as concessionárias pela CEDAE que é uma 
relação de compra e venda de água, eventualmente, entre os próprios blocos que 
pode haver divergência no tocante ao volume de água que chega no bloco, que é 
disponibilizado ao bloco pode ter uma diferença entre a água o volume de água que 
é que aferida na saída da cidade e o volume água de chega, efetivamente, no bloco, 
então, eventualmente, pode haver divergências, então isso dará ensejo a relações 
entre os próprias concessionárias para tratar das questões relacionadas ao 
fornecimento da água e entre as concessionárias a própria agência reguladora, 
porque Agência Reguladora tem um papel relevante, nesse contexto, que é definir o 
volume mínimo de água ser disponibilizada pela CEDAE, então foi importante 
conceber para subsidiar tecnicamente, todas essas atividades, foi importante 
conceber o centro de controle operação que será contratado pelo Instituto Rio 
Metrópole. O Instituto Rio Metrópole contratará empresas especializadas em 
implantar e operar, gerir esse Centro de Controle e Operação que terá os dois 
papéis principais: o primeiro subsidiar tecnicamente o processo de faturação da 
água cobrança, pelo fornecimento da água pela CEDAE, a cada um concessionário 
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e depois em subsidiar tecnicamente a própria agência reguladora, no que diz 
respeito à definição desses volumes mínimos de água que serão disponibilizados 
pela CEDAE de forma periódica compondo, também, esse sistema de fornecimento 
de água que foi concebido um conselho, que Conselho do Sistema de Fornecimento 
de Água será integrado pelas por cada uma das concessionárias, também, pela pelo 
Estado do Rio de Janeiro, pelo Instituto Rio metrópole e pela própria CEDAE. E este 
Conselho terá como função monitorar o funcionamento do sistema de fornecimento 
de água, eventualmente, deliberará de endereçar eventuais divergências que agem 
entre as próprias concessionárias, sendo que, em última instância, haverá 
deliberação pela agência reguladora sobre as eventuais divergências. Depois, nós 
temos no que diz respeito à governança intrabloco, como a gente chama, dois 
órgãos importantes e está formação de decisões importantes, no contexto da 
execução da concessão: primeiro conselho de titulares formado pelos municípios 
abrangidos pela área explorada pela concessão, eventualmente, há decisões 
tomadas no âmbito da concessão entre estado e concessionária que pode repetir na 
esfera de direitos dos titulares, sendo observada sempre, ali, a matriz de obrigação 
e a matriz de risco do contrato de gerenciamento que foi celebrado entre o 
Município e o Estado, mas em função do risco dessas decisões atingirem direitos 
dos titulares foi importante garantir participação do Conselho de Titulares no 
processo de formação dessas decisões, ainda que esses Conselhos de Titulares 
não tenha nenhum papel interventivo nas manifestações do Conselho são de cunho 
opinativo, mas, certamente, o Conselho de Titulares poderá ter influência no 
processo decisório relacionado à temas importantes da Concessão, depois o Comitê 
de Monitoramento, também, é um órgão muito importante e composto, 
fundamentalmente, pelos usuários integrado, também, por representantes da 
sociedade civil, no caso de saneamento quase que um bis in idem, porque é um 
serviço de poluição compulsória e, também, por representantes do setor da mesma 
forma de titulares o Comitê de Monitoramento poderá participar da tomada de 
decisões importantes no contexto da Concessão, poderá propor aperfeiçoamentos, 
poderá monitorar e fiscalizar a execução da Concessão, ainda que as deliberações 
desse Comitê não tenham nenhum caráter vinculante, as suas deliberações tem 
cunho meramente opinativo. Depois, no contexto das relações entre a 
Concessionária e o Estado, no âmbito de cada uma das concessões houve a 
previsão de alguns mecanismos vocacionados a mitigar riscos, vou destacar aqui 
três mecanismos que estamos chamando aqui, em instâncias técnicas e 
independentes que são: instâncias técnicas na integradas no processo de formação 
das decisões voltadas a garantir a qualidade técnica das decisões e a isenção. E aí 
eu quero destacar aqui, o Comitê Técnico de Resolução de Controvérsias que é um 
comitê formado por especialistas independentes, formado a partir do acionamento 
das partes quando instala se uma divergência é esse comitê tem não apenas o 
papel de limite que haja entre as partes como uma instância preliminar de resolução 
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de conflitos, após o que as partes podem eventualmente seguir e acionando a 
arbitragem e o Comitê Técnico, no contexto desses contratos concessão, tem um 
papel o piado poderá ser acionado para deliberar sobre, por exemplo, os processos 
de equilíbrio econômico-financeiro. Na nossa percepção, isso garante a qualidade 
técnica das decisões e a isenção, ainda, tal como ocorre com o Conselho de Titular 
do Comitê de monitoramento, as deliberações do Comitê Técnico, seus pareceres 
não vinculam, evidentemente, a decisão ou do Estado ou da Agência Reguladora, 
conforme o caso. Depois, a figura do verificador independente que tem a função de 
indicadores de desempenho que, eventualmente, sejam atingidos, pela 
Concessionária. Importante de dizer, que todos os Contratos de Concessão, 
inclusive, o contrato do bloco 3 conta com metas de qualidade e metas de 
disponibilidade, de modo que o não atingimento dessas metas poderá repercutir em 
redução da remuneração da concessionária, são o mecanismo que funciona para 
estimular o comprimento, para estimular a melhoria da qualidade na prestação de 
serviço, como se o concessionária atingir metas mais exigentes, ele terá uma 
remuneração maior, portanto, a receita tarifária não é a remuneração que será 
percebida pelos concessionários, incidirá sobre a receita tarifária o redutor, 
conforme o atingimento ou melhor não atingimento de metas de desempenho e 
metas de qualidade de disponibilidade pela concessionária. E depois, nós teremos 
os sistemas do certificador independente que é também uma consultoria 
independente, contratada pela agência reguladora, para nas hipóteses ali é de 
investimentos que sejam feitas em áreas irregulares aferir o volume de 
investimentos que a feito para ampliação da rede, porque houve a percepção de 
que não seria possível o estabelecimento de metas de resultados, metas de 
disponibilidade e metas de qualidade no âmbito das áreas regulares, tendo em vista 
as suas peculiaridades, então trouxe por aferir o desempenho da Concessionária 
pelo volume de investimentos que implementaram, nessas áreas, para aferir o 
volume de investimentos que é destinado a as áreas regulares foi previsto ali o 
certificador independente. E por fim, eu queria comentar que sobre alguns aspectos 
relevantes do processo de licitação. A licitação para concessão do bloco 3, 
evidentemente, será precedida de consulta pública na, já foi referido aqui, de 
audiências públicas; como essa segunda audiência pública está sendo realizada;  
teremos depois do aviso do edital de licitação com o início da fase externa do 
procedimento; a modalidade licitatória será de concorrência pública internacional, o 
que é a modalidade recomendada pela legislação para concessão de serviço 
público, desta dimensão, a gente está falando de um serviço, porque envolve 
investimentos muito significativos aí, um Capex muito expressivo, de modo que por 
uma concorrência pública internacional. Quanto ao procedimento haverá a inversão 
de fases, portanto, a cronologia do procedimento que pressupõe a realização da 
fase de julgamento de propostas e, sucessivamente, a fase de habilitação. O critério 
de julgamento será maior lance de outorga, portanto, uma tarifa pré-definida. E, 
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portanto, o resultado da receita de outorga será destinado ao estado e aos 
municípios, sendo 80% para o estado, 15% para os municípios, o critério de rateio 
estará relacionado ao tamanho da sua população e 5% para a região metropolitana. 
E no que diz respeito ao ágil da outorga fixa, a diferença da outorga prevista em 
contrato, prevista no edital para o lance de outorga, outorga que resulte do processo 
de licitação, então do ágil da outorga fixa será destinado 50% para os municípios, 
observada em mesmo critério de rateio e 50% para o estado. E por fim, com relação 
à fase de habilitação, aqui apenas uma informação sobre o requisito de habilitação 
técnica que me parece a mais relevante da perspectiva dos interessados em 
participar do certame, então nós temos, no que diz respeito a qualificação técnica, 
apenas a exigência de que o licitante tenha captado recursos em volumes que 
guarda alguma proporcionalidade com os volume de investimentos, será necessário 
para a execução da concessão e, também, a demonstração da capacidade técnico 
profissional que é a demonstração de vínculo com o profissional que tenha ocupado 
cargo sênior, em sociedade responsável pela operação, sistemas de produção e 
distribuição de água e coleta domiciliar e tratamento de esgotamento sanitário. 
Esclareço aqui, que não há pelo edital de licitação a exigência da demonstração de 
pelo menos na minuta do edital até aqui a exigência da demonstração de 
qualificação técnico-operacional, que seria a exigência de atestados, em nome do 
operador, em nome do licitante e atestados experiência técnica na operação de 
serviço, fosse, apenas, por exigir atestado de qualificação técnico-profissional ou 
objetivo de ampliar a competitividade e permitir a participação na licitação de 
Players que, eventualmente, não sejam operadores desses serviços. Eu acho que 
seriam essas as informações. Agradeço mais uma vez e fico, também, à disposição 
para esclarecimentos posteriores. Obrigado. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Obrigado, Doutor Vernalha, Escritório Vernalha Pereira. Agradeço pelas falas 
iniciais colocações de cunho jurídico que permitam arcabouço da operação. Dando 
sequência, pela ordem dos palestrantes iniciais, convido o Professor Dr. Gesner 
Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vergas, São Paulo para fazer as suas 
colocações. Concedo a palavra ao professor. Tempo estimado de 20 minutos.  
 
Sr. Gesner Oliveira. 
 
Muito obrigado, muito obrigado, Senhor Presidente, Dr. Leandro. É uma grande 
satisfação, prazer profissional e pessoal estar aqui e ouvir com muita atenção as 
excelentes apresentações que antecederam aqui a minha colocação, Dr. Vernalha, 
Doutora Luciene e Doutor Riley. Vou, rapidamente, fazer considerações de natureza 
macro e inserir esforço na implementação do Marco do Saneamento. Eu não vejo 
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minha tela. Agora sim, muito bem. Eu queria inserir esse esforço, justamente, na 
implementação do novo Marco e na situação macroeconômica na qual nós estamos 
neste momento. Queria lembrar é um bordão para aqueles que acompanham o 
saneamento, aquele lembrete de Vargas Llosa, de que “saneamento é o principal 
objeto da civilização e progresso. Mais do que o nível do telefone, internet ou que a 
bomba atômica, o grau de desenvolvimento de uma nação do país está refletido na 
qualidade do saneamento” e nós, certamente, precisamos de um grande salto neste 
sentido. Muito rapidamente, nesses 20 minutos de apresentação, falar sobre a 
importância do investimento em infraestrutura, em saneamento para crescimento, os 
desafios do saneamento no Brasil e no Rio de Janeiro e, em particular, o último 
ponto, benefícios associados ao projeto do bloco 3, agora nessa nova configuração. 
Os três pontos que nós gostaríamos de destacar é uma característica do 
saneamento de estimular emprego e renda em várias regiões, são investimentos 
estruturantes que afetam várias regiões, desconcentram o seu desenvolvimento, 
nesse sentido, diferente de outros projetos de infraestrutura, muitas vezes muito 
concentrada em uma determinada região, aqui há uma disseminação muito grande; 
em 2º lugar, queria chamar atenção que nós temos uma janela de oportunidade 
para quitar essa enorme dívida socioambiental, que representa o atraso 
saneamento no país; e, por fim, chamar atenção um exercício que fizemos 
utilizando metodologia de produto com os investimentos previstos na minuta de 
edital, previstos para bloco 3, nessa nova configuração. Complemento chamando 
atenção para importância do investimento em infraestrutura e saneamento, o que 
realmente preocupa no período recente já, mesmo nas últimas três décadas, neste 
particular, na última década, foram os altos e baixos do crescimento, a instabilidade 
do crescimento e a urgência do país em ter uma retomada de crescimento 
sustentável. Para esta retomada, é o fundamental investimento em infraestrutura 
que aumenta a competitividade sistêmica, gera empregos e pode gerar as taxas de 
crescimento mais sustentado nos próximos anos. Ao mesmo tempo, nós temos uma 
situação fiscal que já foi, já se chamou atenção para esse aspecto. Eu gostaria de 
mostrar nas três esferas de governo, quando a gente olha a situação geral do setor 
público no Brasil, é uma situação de déficits primários desde 2013. Portanto, com 
baixa capacidade de investimento, necessidade de reequilíbrio de contas e que, 
naturalmente, destoa dessa urgência de aumentar investimento e chama atenção 
para importância da parceria com o setor privado. No plano dos Estados isso, 
também, é notório aqui com Classificação do Tesouro Nacional (CAPAG) com 
alguns critérios básicos de política fiscal, verifica-se que a situação dos Estados, 
também, é uma situação difícil, isso inclui, também, o Estado como o Rio de 
Janeiro. Certamente, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Sul, além de vários outros 
estados que têm uma situação fiscal frágil e, consequentemente, não poderiam 
assumir as obrigações de investimento no saneamento. O mesmo se aplica a três 
quartos dos municípios, aproximadamente, dos municípios têm uma situação ou 
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crítica ou muito de difícil, do ponto de vista das contas públicas, consequentemente, 
também, a capacidade de investimento é pequena. Por sua vez, no período recente, 
desde 2020 e associados, certamente, primeiro a expectativa e depois aprovação 
do novo Marco do Saneamento e, também, a um processo de estruturação de 
projetos, bem conduzido pelo BNDES. Há uma previsão de investimento elevado ou 
de leilões recentes que foram realizados, estamos falando de mais de 40 bilhões de 
reais em investimentos e de leilões que foram realizados e há novos leilões 
previstos, também, com um grande investimento. Quando nós tomamos alguns 
exercícios e calculam os benefícios associados à expansão do saneamento a gente 
verifica, por exemplo, um estudo publicado pelo Instituto Trata Brasil chama atenção 
para o fato de que os benefícios associados à universalização do saneamento, em 
inscrita no PlanSab, desde 2013 para saber se foi previsto em 2007. Esse objetivo 
de universalização geraria um benefício superior a 1 trilhão de reais, algo 
comparável, por exemplo, uma reforma estrutural da importância da Reforma da 
Previdência. Isso chama atenção é para a importância dos investimentos em 
infraestrutura e, sobretudo, em uma infraestrutura social como saneamento. E os 
desafios não são pequenos, são desafios muito elevados ou foram assinalados aí, 
pelo Doutora Riley, pela Doutora Luciene, os vários desafios e associados ao 
esforço deste, objeto desta audiência pública, mas olhando o Brasil com um todo, 
chama atenção ao fato de que nós não temos sequer universalização completa com 
água tratada e pouco ou quase metade da população não tem coleta de esgoto, 
mais da metade do esgoto gerado não é tratado e as perdas atingem uma média 
superior a 39%, quase 40%, portanto, uma situação bastante vexatória, do ponto de 
vista de indicadores de saneamento. O saneamento do ponto do vista regulatório é 
uma espécie de “late late comer”, quer dizer, demorou para ver esse processo de 
novo Marco do Saneamento que começou lá atrás, a discussão tem quase duas 
décadas, houve um avanço com a Lei nº 11.445/2007, mas agora abriu-se aquilo 
que no início eu chamei de “janela de oportunidade” para trazer maior participação 
privada, que juntamente com as empresas estatais, como Doutor Riley assinalou, 
que não se trata de substituir as empresas estatais, mas de trazer mais investimento 
para dar um novo sentido as empresas existentes com mais capacidade de capital e 
investimento. Esse processo de criação, de construção do Marco Legal do 
Saneamento permitiu isso, como sugere essa longa trajetória. E as disparidades 
regionais são enormes, nós temos na média do Brasil aqui nos baixos índices de 
cobertura e algumas regiões são mais baixos ainda, nas regiões norte nordeste e 
esses índices de cobertura em algumas regiões são mais baixos ainda. Nas regiões 
norte e nordeste, esses índices são ainda mais desafiadores. Quando nós tomamos 
cem maiores municípios do ponto de vista da população, calculados pelo ao Trata 
Brasil, também, verificamos muitas lacunas, lacunas que, também, verificamos no 
Estado do Rio de Janeiro que são típicas das nossas cidades com várias áreas que 
necessitam de investimentos urgentes. O que mostra oportunidade daqueles 
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investimentos de mais longo no início da concessão dos serviços aos quais se 
referiu a Doutora Luciene. Os impactos de saúde da falta de saneamento básico são 
notórios, então nós temos número de internações por doenças de veiculação hídrica 
absolutamente inaceitável 273 mil internações em 2019 e 2734 mortes em razão é 
de doenças por veiculação hídrica, nesse mesmo ano. A falta de saneamento tem 
um impacto brutal sobre a vida das pessoas, devastador sobre várias famílias, mas 
em particular, mas em particular tem um efeito fiscal, tem um aumento com gastos 
de saúde associados à falta de saneamento. Normalmente, costuma-se dizer com 
base em um estudo antigo da Organização Mundial da Saúde de 1 real investido em 
saneamento poupa 4 reais, na saúde e de fato os números variam de região para 
região, mas os números quando comparamos em várias situações corroboram esse 
tipo de relação. Nós temos os 10 melhores municípios classificação do Trata Brasil, 
naqueles 100 municípios, os 10 melhores municípios gastam 3,43 reais, por 
habitante ao ano contra saúde contra 16,70 por habitantes ao ano dos 10 piores 
municípios, claramente, há um impacto muito grande sobre gasto de saúde derivado 
da falta de saneamento, assim como a média de internações por 1000 habitantes é 
muito maior do que naqueles municípios, que não tem saneamento básico. Isso é 
claríssimo esse impacto, justamente por isso, esse projeto é tão importante. O hiato 
de investimento anual dependendo das diferentes metodologias, a gente só usa 
água e esgoto chega a superar 13 bilhões de reais anual, seriam necessários, 
anualmente, mais 13 bilhões de reais para que nós pudéssemos universalizar os 
serviços de saneamento. Esse esforço converge com um esforço maior que é um 
esforço de sustentabilidade, neste momento, o país precisa de políticas de 
sustentabilidade, as empresas têm feito esse esforço, em frente de suporte às 
empresas saneamento têm vocação para soluções ambientais e para 
implementação de políticas de ESG, meio ambiente, responsabilidade social e 
governança. No saneamento, há várias ações que estão em linha com o espírito de 
um novo Marco associados à redução das perdas de água de que chamamos a 
pensão privados de Brasil. As oportunidades de geração de energia, produção da 
água e de que uso e o aproveitamento do lodo tratamento de água e esgoto para 
diferentes cadeias produtivas, em linha com a economia circular, ou seja, um ciclo 
da água dá uma série de oportunidades gera oportunidades para a economia 
circular, exatamente aquilo que o Brasil pode e deve aproveitar com maior 
velocidade possível. Os desafios no estado do Rio de Janeiro são enormes, 
também, com a coleta de esgoto tem índice baixo de 63%, o tratamento também é 
baixo, aproximadamente, 38%. Portanto, nós temos uma situação que o agregado já 
é uma situação bastante difícil no Estado. Esse bloco 3, nessa nova configuração 
tenta atacar isso, atendendo as necessidades de 19 municípios, mais a área de 
planejamento 5, uma população expressiva, com investimentos expressivos, como 
foram detalhados, nas apresentações do Doutor Riley e da Doutora Luciene. Os 
desafios quando a gente vai para cada um dos 19 municípios envolvidos, os 
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desafios são imensos. Nós temos situações de perdas superiores a 60%, a 50%, em 
alguns municípios, e um atendimento de água insuficiente, em outros municípios. 
Então realmente, essa é uma oportunidade para um salto para a eliminação de uma 
falha desequilíbrio muito grande na nossa infraestrutura social, nessa área do bloco 
3. E finalmente, o exercício que fizemos para demonstrar, no bloco 3, nós tomamos 
esse vetor de investimentos e aplicamos a metodologia da matriz em subproduto do 
IBGE, utilizando a configuração típica de investimentos em saneamento, 
procuramos ver os efeitos diretos que nos geram na cadeia produtiva os efeitos 
indiretos e os efeitos renda que esses investimentos produzem. E esses 4,6 bilhões 
de investimento, no bloco 3, de fato tem um impacto muito elevado, impacto de 
gênero, Impacto de 16,8 milhões na produção, O Impacto de 2,3 bilhões da massa 
salarial e, talvez mais importante, o impacto de geração de 122 mil empregos, nesse 
período da concessão, dentro desses investimentos previstos. Então, isso ilustra 
como o investimento em infraestrutura entre os efeitos multiplicadores significativos, 
fortes e, em particular, o investimento em uma infraestrutura social como a esta que 
estamos discutindo no bloco 3 que tem papel fundamental. Destaquei, 
anteriormente, o papel fundamental sobre o meio ambiente, sobre a saúde e aqui 
nós destacamos o papel sobre a própria economia e voltando aquele aspecto 
macro, exatamente, isso que nós precisamos neste momento. Há dois vetores 
necessários para a retomada sustentada da economia, investimento em 
infraestrutura e sustentabilidade e esse projeto ele sintetiza e contém elementos 
destes dois vetores e, por isso, nos parece da maior importância. É que discutimos 
eu queria agradecer esta oportunidade, pessoal e profissional, de falar aqui, falo em 
meu nome e como profissional da Fundação Getúlio Vargas, mas me orgulho muito 
de poder fazer parte desse esforço, Senhor Presidente. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. Obrigado, Professor Dr. Gesner Oliveira, 
representando a Fundação Getúlio Vargas. Encerramos a primeira etapa dessa 
audiência pública, na qual os palestrantes foram convidados a acrescentarem 
informações adicionais e agora iniciamos a segunda etapa, que conta com a 
participação da organização e sociedade civil a fazer as suas colocações, seguindo 
as regras já estabelecidas na audiência ocorrida na última quarta-feira dia 14, ter 
ressaltado no início da audiência de hoje, mas para deixar registrado faço aqui, 
novamente, o mesmo texto da abertura da consulta pública do Estado do Rio de 
Janeiro, publicado no Diário Oficial do Estado, do dia 27 de setembro, páginas 20 e 
21, do poder executivo, na seção de avisos termos e editais de contrato, com fim de 
torna pública a Proposta de Concessão. A consulta pública tem duração de um mês, 
e até o dia 30 de Outubro. Disponibilizando os documentos apresentados pelo 
BNDES, que também informam a presente audiência pública no endereço internet 
www.concessãosaneamentorj2021.rj.gov.br, comentários e sugestões e dúvidas por 
meio de formulário específico. As regras formais e materiais da audiência, 

http://www.concessãosaneamentorj2021.rj.gov.br/
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analisando os aspectos formais e materiais da audiência as perguntas, 
manifestações e sugestões ao projeto serão seguidos por meio da ferramenta, 
“levantar a mão” e  as solicitações serão atendidas de acordo com o limite 
disponível de tempo, na audiência pública, 1 até 3 minutos das palavras, 
observando a ordem de inscrição, nossa equipe técnica aqui acompanhando as 
solicitações participantes, deve observada pertinência temática, nas perguntas e 
nas manifestações. E, para registro, o interessado poderá fazer o uso da palavra se 
habilitam seus vídeos de moda apresentar e identificar-se. Os aspectos formais 
importantes ressaltam que as manifestações e perguntas não deve ter conteúdo 
ofensivo e as contribuições que não versarem sobre a matéria objeto da presente 
audiência pública serão consideradas identificadas e poderão ser interrompidas 
para melhor aproveitamento do tempo. Por solicitação do Senhor Licínio, que 
manifestou questão de ordem, na condição de Presidente faço à inversão de ordem 
e registro a solicitação do Senhor Raul Plínio, na inicial, e concedo a palavra ao 
Senhor. Licínio Rogério para que abra a sua câmara e o seu microfone e se 
manifeste fazendo as suas sugestões considerações, no tempo de 3 minutos. 
 
Sr. Licínio Rogério. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os colegas de 
audiência que eu não tenho a menor ideia de quem são. Eu gostaria de ver, a 
questão de ordem é simples: quantas pessoas têm nessa audiência? Porque que a 
gente não consegue ver as pessoas? A gente só tá vendo a mesa? Então, eu estou 
vendo que no momento tem 38 participantes, mas apenas porque eu estou falando. 
Seria importantíssimo que todo mundo pudesse ver, como seria numa audiência 
presencial. Então, eu não entendi essa restrição, que não eu nunca vi essa restrição 
em audiência pública, nenhuma, inclusive, nas audiências anteriores. A questão de 
ordem é essa: porque não abre a tela para toda mundo? Para que possa ver todo 
mundo? Cria uma sensação muito ruim, parece que estamos cada um no seu 
compartimento e a gente não sabe quem é que está presente. Estou vendo aqui que 
tem 37 pessoas agora, quem são esses 37? Eu poderia falar com eles pelo chat, 
enquanto isso, existem pessoas que pensam igual que pensam diferente, mas é 
questão de ordem essa: eu solicito que a partir desse momento que fique todo 
mundo disponível para isso, evidentemente, dentro da boa educação, com 
microfone desligado, caso alguém se exceda, faça a advertência, caso permaneça a 
gente exclui isso, como é comum numa audiência presencial ou na audiência virtual. 
Agora ficar restrito, a gente só ver mesa, eu acho muito complicado questão de 
ordem é essa, eu tenho, eu quero me inscrever para falar outras coisas, mas aqui 
essa é a questão de ordem. Obrigado. 
 
Sr; Presidente Leandro Pestana. 
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Perfeito, Senhor Licínio. Nós agradecemos as suas colocações, nossa equipe 
técnica, de suporte tecnológico, está analisando que pode ser feito para habilitar, de 
qualquer forma, sua colocação de hoje, a minha resposta vai de encontro com a 
outra resposta na última quarta-feira, em relação à sistemática atual da audiência 
em relação à primeira, nós habilitamos o chat para interação em espaços, é uma 
medida inicial para garantir o máximo de transferência e alinhamento e as partes 
envolvidas. De qualquer forma estamos aqui analisando a capacidade tecnológica 
possível para atender as sugestões que é muito razoável, Licínio Rogério. Não há 
dificuldade técnica nenhuma fazer isso, habilitar a todos, todo mundo como 
palestrante, da mesma forma não tem e as pessoas, dentro da boa educação, 
mantém o microfone desligado e o organizador pode desligar o microfone de 
alguém se distrai, atendendo ao telefone, ou coisa do tipo. Isso aí, a equipe técnica 
se demorar depois de autorizada vai demorar um minuto para fazer. Muito obrigado. 
Presidente. Perfeito. Dando seguimento à sistemática já apresentada, convido a se 
manifestar na audiência, explicando as regras formais, já exposta, o Sr. Raul Pinho. 
Atendendo as colocações do senhor Licínio que apresentaram-se razoáveis e 
pertinentes, de forma que o segundo na lista é o Licínio Rogério e o terceiro na Lista 
é o Sr.ª Adriana Bocaiuva. Sr. Raul o seu áudio, por gentileza. 
 
Sr. Raul Pinho. Meu nome é Raul Pinho, CPF. nº 345.129.857-00. Obrigada, Sr. 
Presidente. Aproveito a oportunidade para cumprimentar os colegas, meu amigo 
Prof. Gesner, na pessoa deles, todos os outros mestres pelo dia de hoje. A minha 
primeira observação, na sequência da última audiência Pública e permitir que esse 
projeto tenha sempre o máximo de competitividade possível. Uma fragilidade desse 
projeto está na Ap5, que é o carro chefe desse bloco, não ter, a nova 
Concessionária, gestão comercial. Então, acho que o documento licitatório, os 
editais e os contratos, precisam ter algum tipo de protocolo ou algum instrumento 
que dê garantia a nova Concessionária que ela vai poder ter ganho de eficiência, na 
nova operação, já que ela depende da Concessionária que opera o sistema de 
esgoto e que vai seguir com a gestão comercial. Isso é fundamental para a 
habilidade do projeto. Se o cara não tiver um ganho de eficiência, substituição de 
dono, leitura, corte de ligação, cadastro é uma fragilidade enorme; Uma outra 
colocação, o segundo ponto, é que no EVTE do edital anterior, no ano 1 da Ap5 tem 
uma receita que consta 645 milhões de reais, que é 645 milhões de reais que não 
corresponde a realidade da CEDAE, hoje. A CEDAE arrecada, naquela região 400 
milhões de reais. Então, nós temos no EVTEA, anterior, um Gap de 200 Milhões de 
reais no ano um. Isso se você projetar os 35 anos de concessão dá diferença 
substancial e muito difícil de recuperar, então pediria que o BNDES e o Estado 
checassem esse número, por que pode haver um equívoco. Concidentemente, a 
zona leste mais fatura de esgoto, nessa mesma área, é da ordem de 200 milhões. 
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Parece que houve aí, um somatório da água e do esgoto e foi considerada no ano 
um, pela receita do ano anterior. Agradeço a sua compreensão, Senhor Presidente.  
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Nós é que agradecemos. Considerando que temos dois pontos a serem 
respondidos, um com cunho mais jurídico e outro mais técnico, convido a nossa 
assessoria especial para conduzir a abordagem inicial e, assim, encaminhamos 
mais pontos para serem complementados pela equipe do BNDES e pelo escritório 
Vernalha. 
 
Sr. Riley Rodrigues. 
 
Obrigado, Presidente. Obrigado, Senhor Raul. E agradecendo, inclusive, a 
observação feita que nos levou a observar alguns dados técnicos e encontrar de 
fato uma necessidade de melhorias nos pontos, em relação ao volume de água, 
previsto para esse bloco. A sua contribuição ontem foi excepcional, importantíssima, 
para podermos adotar uma melhoria bastante importante, nesse procedimento. 
Ainda em relação as suas colocações, da embora tenhamos 3 minutos, tempo 
regulamentar, sugerimos que todas as contribuições são importantes, então, torne a 
se inscrever para poder fazer as outras observações e todas as observações são 
importantes, melhoram, otimizam, agregam, nos ajudam a melhorar esse projeto e 
tornar o projeto mais interessante para quem quer investir. E, acima de tudo, um 
projeto qualificado para a população que é o objetivo principal do Estado. Por favor, 
para outras observações, voltem a se inscrever, para poder colocar as suas 
colocações e para que possamos trabalhar na melhoria desse processo. A sua 
colocação está correta em relação aos valores de faturamento da Companhia 
Estadual de Águas e Esgotos, CEDAE, na Ap5, nos últimos anos. Os dados de 
faturamento, indicam que em 2020, ele chegou a 413 milhões reais; em 2019, antes 
de impacto todo da pandemia, estava em 418 milhões de reais. Então, vou ver essa 
diferença e vinha num crescendo, tanto em 2018 tinha sido 398 milhões. Então, 
você tinha um crescendo e foi impactado pela poderia, obviamente. Ao mesmo 
tempo, é interessante chamar atenção de que essa receita vai ter a diferença, 
também. Os Planos seguintes, nos próximos anos, em relação não só recuperação 
da questão pandêmica, como também, a redução da questão das perdas e o 
aumento do número de pessoas atendidas com o acesso ao sistema de 
abastecimento de água. Então, existe uma relação que não é direta e em que se 
confere a um ano específico projetado para os outros 35 anos. Existe um ano base 
que se considera - se os anos futuros, também, com aumento da população 
atendida, você tem uma expansão e uma maior, fora da Ap5 à redução das perdas 
técnicas, que são em muitos casos de furtos de água e a redução das perdas 
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técnicas. O faturado vai aumentar e o arrecadado, também. É fato houve uma 
mudança muito grande, por causa do impacto pandêmico, entre os anos de 2019 e 
2020, já existe uma recuperação sendo registrado em 2021, mas ainda vai levar um 
tempo para poder recuperar plenamente e isso será que está sendo considerado 
nessa estruturação, assim como observações e que foram feitas, ontem, que nos 
levaram encontrar algumas necessidades de melhorias, na estrutura. Vale lembrar, 
também, que como economista, eu não vou entrar na questão da estrutura jurídica 
de como vai ser feito essa parceria, essa necessidade integração, entre a 
concessionária que lá está, a concessionária que assumirá, a gestão feita através 
da água da Rio Águas e é a empresa agência reguladora, da cidade e a 
AGENERSA que é a agência reguladora que vai cuidar de todas concessão. Então, 
nós temos aqui, uma série de atores que, realmente, serão colocados, estão sendo 
colocados à mesa e vamos encontrar o melhor mecanismo possível, mas para falar 
de um mecanismo jurídico, eu não sou a pessoa mais indicada, a melhor indicação 
a quem está tratando mais dessa formulação é o contratado pelo Estado, o BNDES 
e o consórcio contratado, a quem neste momento, passo a palavra para, 
especificamente, falar dessa parte. Boa tarde, Guilherme. 
 
Sr. Guilherme Mendonça. 
 
Boa tarde a todos. Tratando especificamente desse tema, Senhor Raul: primeiro, 
destacar que esse é um tema muito complexo, que envolvem partes que não fazem 
parte do contrato de concessão futuro e envolve contratos e obrigações já 
constituídos, então envolve um Ato Jurídico Perfeito, não existe a intenção de 
desrespeitar qualquer ato juridicamente constituído. Quando pensamos nessa 
gestão comercial temos que pensar nos atos que já estão constituídos e como tratar 
essa gestão respeitando esses atos. Um desses atos, tivemos o contrato de 
interdependência, que foi a SEBRAE e ODEBREST, esgotamento sanitário da Ap5, 
que trata dessas relações de interdependência, trata da forma da forma que a 
concessionária atua na gestão comercial, trata como a CEDAE atua na gestão 
comercial, atuando como modelo de gestão comercial compartilhada. A primeira 
lógica foi o novo concessionário, ao assumir a essa posição, acaba assumindo a 
posição de contrato de interdependência, são todas as obrigações, todos os direitos, 
que a sociedade tem naquele contrato, são transferidos para o concessionário. 
Sabemos que aquele contrato, ele não é completo, no sentido de regular em 
detalhes todas essas relações. O contrato prevê a figura de um protocolo, que seria 
elaborado a detalhar as ações, em relação à gestão comercial. Então, seria um 
instrumento a ser celebrado, posteriormente, mas esse instrumento ainda não 
existe, pois não chegou a ser celebrado entre as partes. Então, temos essa previsão 
contratual, mas ainda não temos esse documento. E aí, temos nos pontos aqui para 
tratar, para mostrar a complexidade do tema e como podemos tentar de alguma 
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forma, direcionar esse assunto a ser analisado e ser dada muita atenção pela 
equipe técnica, em envolvido no processo. A forma de como estamos tratando tem 
dois direcionamentos aqui, primeiro é enxergar que existem partes que não fazem 
parte de contrato, portanto, eu não posso criar obrigações para terceiros, eu não 
consigo vincular terceiros, que não fazem parte do contrato de concessão; e o 
segundo, é uma visão de que o setor privado, provavelmente, consegue ser muito 
mais eficiente quando olha  para a gestão comercial do que, provavelmente, o 
BNDES pensando em regras de gestão comercial que poderiam vincular intenção 
das partes. Então de certa forma, não foi possível permitir alguma flexibilidade para 
que quando esse novo privado entre na operação, ele consiga, de comum acordo 
com o privado que já opera no esgotamento sanitário, definir quais regras de um 
esgotamento eficiente, que funcionariam para ambos e poderiam atender melhor 
interesse de melhoria na gestão comercial, daquela região, então, algumas 
obrigações e direitos por colocadas no contrato foram: primeiro a subcláusula 
23.2.22 que não estava prevista na versão da licitação anterior, então ela foi 
incluída, nessa questão, da consulta e coloca como obrigação do Estado enveredar 
melhores esforços para facilitar a interação entre a concessionária e o operador da 
Ap5, para tratar de questões relativas à gestão comercial, e a subcláusula 24.1.11 
que trata do direito da concessionária de interagir com as operadoras de 
esgotamento da Ap5, para mais aprimoramentos e acordos relativos à gestão 
comercial. O que se buscou foi permitir a flexibilidade para que as partes consigam 
acordar, quais serão as melhores condições, para que se atinja o grau de eficiência 
desejado. De novo, é um caminho possível, que podem ser trabalhados e havendo 
sugestões para aperfeiçoamento dessas regras estamos à disposição para ouvir e 
para estudar. Essa é a minha mensagem, Presidente. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. Obrigado, Senhor Guilherme. Algum palestrante 
gostaria de acrescentar algum ponto, ou alguma informação? 
 
Sr. Luciene. 
 
Presidente, eu queria só fazer um reforço ao que o senhor Riley já falou, em relação 
às receitas que o Sr. Raul Pinho destacou. Nós esperamos que o fruto desse 
processo de revisão, o novo everteria já contemple uma estimativa adequada de 
receitas, com base tanto perspectiva histórica, quantos nos eventos recentes de 
pandemia. Certamente nesse ponto, temos um modelo revisado a respeito desse 
aspecto específico. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
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Obrigado, Senhora Luciene. Algum outro ponto, Senhora Raul? Todos os pontos 
foram atendidos de forma satisfatória? 
 
Sr Riley Rodrigues. 
 
Eu gostaria, Senhor Presidente de acrescentar um detalhe, que é mesmo após a 
publicação do edital final, o edital passa o longo desse processo por contribuições e 
melhorias e se forem identificadas questões de melhoria, erratas, ajustes e 
alinhamentos. Então, é importante saber que, mesmo com lançamento ao uma 
participação contribuição de órgãos de Controle do Tribunal de Contas, o Ministério 
Público, Academia, licitantes, não licitantes e quaisquer interessados que apontem 
pontos necessárias de melhoria, são analisados tecnicamente pela equipe do 
BNDES, pela equipe de consultores, pela equipe técnica da Casa Civil, com apoio 
necessário dos técnicos necessários e identificados pontos do edital a serem 
ajustados e as nossa Procuradoria Geral do Estado do trabalha intensamente na 
verificação dos pontos a serem ajustados, pontos a serem melhorados, equilibrados 
e cumprirem os ritos legais. Saibam que, todos eles, havendo necessidade, serão 
temas de erratas e ajustes, ao longo do processo. Então não se encerra com a 
publicação digital. Nós esperamos sim, encerrar e não precisar fazer ajuste, errata, 
nenhum tipo de correção, mas se forem necessárias, serão feitas, como aconteceu 
na primeira fase um apoio principalmente da análise jurídica feita, principalmente, 
pela Procuradoria Geral do Estado, de órgãos como Tribunal de Contas, Ministério 
Público e outros. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 

 
Obrigada, Doutor Riley pelas colocações. Doutor Augusto Werneck, com a palavra. 
 
Sr. Augusto Werneck. 
 
Eu quero não só agradecer, mas é dizer que subscrevo as palavras do Doutor 
Guilherme Mendonça, no sentido de, como o Doutor Riley, falou que “nem tudo se 
esgota no edital” e algumas coisas só podem ser resolvidas depois do edital, como 
no caso da relação negocial da concessionária com quem tem um contrato de 
interpendência, que acontece, exatamente, na Ap5. Não era possível engessar, 
vincular essa relação jurídica, que é uma relação jurídica futura, que vai se dar da 
melhor maneira possível, nos ajustes entre a concessionária de esgoto e a 
concessionária de água. Então, eu acredito que essa situação foi muito bem 
esclarecida e era uma das nossas preocupações e que realmente se projeta com 
futuro. Nós quiséssemos resolver engessando dentro dessa situação agora, 
provavelmente, cometeríamos um erro. Por isso, que é importante essa relevância 
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do tema e é importante o que disse o nosso Guilherme Mendonça, que tá aí desde o 
início dentro dessas nossas discussões aqui, é um dos veteranos esse projeto. Eu 
só queria dizer que, pela procuradoria, dizer que há problema quanto a isso, que 
será discutido e resolvido no momento adequado. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Obrigado, Doutor Augusto por suas colocações. Na sequência, convido o Senhor 
Licínio a fazer as suas colocações, sugestões, críticas. Sr. Licínio, tem 3 minutos 
para fazer as suas colocações. 
 
Sr. Licínio. 
 
Boa tarde a todos, mesmo para aqueles que estão do outro lado da tela e não 
consigo ver. Estou muito curioso em saber em quem está em minha volta, além da 
mesa e protesto formalmente contra a essa falta de transparência, que eu acho um 
absurdo acontecer isso e é uma questão de ordem. Quanto ao mérito da questão, 
eu gostaria de ouvir uma resposta formal da direção, quando acabar de falar. Eu 
quero lembrar que mais de 800 reestatizações aconteceram no mundo, nos últimos 
anos, nos serviços privatizados. Porque a gente fala que a privatização, que o ser 
privado resolve tudo, eu deveria lembrar que a gente precisa privatizar os 
transportes no Rio de Janeiro. Porque o transporte está um absurdo e a gente 
precisa colocar na mão dos empresários, que eles, certamente, deverão dar uma 
solução para isso, porque os serviços de ônibus, principalmente, mais de trem, de 
metrô, também, sem considerar as barcas, que tem um pouquinho de água no meio, 
estão horrorosos, então eu ia sugerir que eles fossem todos privatizados. Acabaram 
de me avisar aqui, que estão todos privatizados, então, eu retiro essa sugestão e 
sugiro outra coisa. Desculpa é minha ignorância, no assunto. Não é privatizado da 
CEDAE, como está dizendo, mas sim é o corte é abruto de mais de três quartos da 
sua área de atuação, do seu faturamento, não é privatização, mas é como se você 
tivesse uma loja de quatro portas, alguém fosse lá e fechasse três portos, 
evidentemente o faturamento dela vai cair, a lucratividade dela vai ganhar, esse vai 
perder, aliás, e a CEDAE é uma empresa lucrativa, que fatura, que lucra, todo ano 
um bom dinheiro, se pegasse esse dinheiro investisse 100% na universalização, 
poderia atender, prioritariamente, os mais necessitados, coisa que não acontece e o 
BNDES que tá com dinheiro para se monetizar, poderia financiar, tranquilamente, 
isso. Então, não entendo essa necessidade de fazer essa privatização, que eu 
persisto em chamar de privatização, apesar de todos os desmentidos. Gostaria de 
saber, uma pergunta que eu fiz na audiência, sexta-feira, e foi respondido que tem 
estudos que provam que você dá desconto é uma coisa que não funciona, quando 
chegar de um monte de explicação técnica, muito bonita, mas eu gostaria de saber 
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onde está publicado isso e se serão publicados, na página de transparência da 
licitação, caso não esteja, estou formalmente solicitando isso através da Live. E se 
vocês não puderem é comprometer com isso, eu estarei entrando com pedido disso 
para saber. Estão falando que vão criar não sei quantos mil empregos, os mesmos 
empregos poderiam ser criados sem demitir os funcionários da CEDAE e a CEDAE 
iria contratando empresas para fazer esse serviço. Então, a razão de relação de 
emprego não mudaria nada. É certo que tem uma série de reclamações contra os 
serviços da CEDAE. Eu mesmo sou um cara que vive reclamando do serviço que 
ela fez aqui na minha rua, mas com a boa gestão uma auditoria e, principalmente, 
com controle social, a gente conseguiria resolver isso, sem criar isso, porque esse 
dinheiro da outorga está sendo tomado dos usuários para os políticos fazerem uma 
distribuição bem eleitoreira, como está aí. Eu volto a lembrar da questão do 
Conselho de Usuários que não vai ser resolvido aqui, agora, mas só para deixar 
claro, nas pessoas que estão aí, em volta, que eu não sei quem são gostaria de 
pelo menos que fosse lida a lista das pessoas que estão aí. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Senhor Licínio, vou precisar cortar devido ao tempo, pois já ultrapassamos os 3 
minutos. Estamos próximos há 6 minutos pela isonomia do tempo e do processo, 
em relação aos demais participantes, peço que o senhor se reescreva para que a 
gente possa atender de forma objetiva aos questionamentos. 
 
Senhor Licínio. 
 
Vou me reescrever, mas então vai ser respondido agora. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Perfeitamente, os questionamentos apresentados, neste momento, serão 
respondidos. Quanto à questão de transparência que a Presidência pediu para se 
manifestar, quero deixar expresso aqui que a nossa equipe técnica de TI apontou 
algumas considerações, e relembrando que a solicitação de uso da e para 
pressupõe a concordância com a divulgação com o uso de imagem, considerando 
que essa audiência está sendo transmitida pelo canal de youtube e sendo gravada, 
manter, também, a sistemática implementada, na quarta-feira, manteremos a 
mesma lógica operacional, considerando que fizemos habilitação e disponibilização 
desse chat para que as pessoas possam fazer as suas colocações, considerações e 
ter uma interação maior. Dando continuidade aos seus questionamentos, concedo a 
palavra ao Sr. Riley. 
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Sr. Riley Rodrigues. 
 
Obrigado, Senhor Presidente. Em relação as colocações do Lucínio, vamos 
começar pela parte em que citou a chamada “desprivatização, remunicipalização 
nos serviços públicos”. Essa citação do Sr. Lucínio, esse estudo, eu conheço muito 
bem, por sinal, vem “The Future is Public: Democratic Ownership” do Instituto 
Transnacional, normalmente, e a pessoa utiliza os dados do publicado, em 2019, 
mas este ano um estudo referente aos dados 2020, atualizando essas informações. 
O Instituto Transnacional apontou a ocorrência de 1.408 casos que ele chamou de 
remunicipalização, envolvendo, aproximadamente, 2400 + 1400 cidades, em 58 
países, entre 2000 e 2019, 20 desse total, apenas quatro casos aconteceram no 
Brasil, são eles, ou 0,28%. foram eles: nas áreas de abastecimento de água; dois 
casos, saúde e assistência social, um caso; educação, apenas um caso. Lembrando 
da colocação no estudo mais de cem, conta que 924 casos de remunicipalização 
dos serviços, ou rescisão, ou a não renovação de contratos privados, aquisição 
pública de serviços privados, devolução de serviços pelas empresas privadas, 
devido ao não atingimento de metas econômico-financeiras. Há outros 484 casos 
onde ocorreram municipalizações de criação de novas atividades, criação de 
empresas municipais da prestação de serviços com criação de novos programas ou 
serviços. No caso específico que nos interessa, nessa discussão, que o 
abastecimento de água, foram registrados, no mundo, nos últimos 20 anos, 311 
casos de remunicipalização, desses 311 casos de remunicipalização; 302 foram de 
remunicipalização e 9 de criação de novos serviços e novas companhias municipais; 
75% desses, dessas ocorrências foram: França com 109 casos, 75% do total; 71 
casos nos Estados Unidos; 38 na Espanha e 17 na Alemanha. Em todos esses 
casos, todos esses países, a remunicipalização ocorreu onde serviços já estavam 
universalizados, as metas de universalização já haviam sido atingidas, sem 
necessidade de maiores investimentos em expansão. De fato, a lista completa de 
países onde ocorreram remunicipalização possui dois perfis dominantes, bastante 
claros: o primeiro, você tem países onde a participação democrática é 
extremamente baixa: Venezuela, Ucrania, Rússia, Turquia, Uganda e outros países 
onde remunicipalização atingiu setores já universalizados, ou seja, não tinha mais 
justificativa para renovar contrato de concessão. Nos 924 casos de privatização 
identificados: 586 ocorrências ou 63,4% se deram, não pelo processo da 
reestatização, eles ocorreram pelo encerramento dos contratos, seguidos pela 
decisão de não realizar nova privatização, ou seja, os contratos, não foram 
encerrados antes do tempo, eles foram levados até a sua conclusão, até o seu final 
e depois decidido que não seriam renovados, porque os serviços já tinham sido 
atingidos as metas de universalização. Então, é preciso deixar bem claro que essa 
decisão, na maioria das vezes, não é encerramento antecipado de contrato, em 33 
casos os operadores, os privados entregaram a privatização, os resultados 
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considerados abaixo do esperado gerando em viabilidade econômico-financeira do 
contrato Porque que só ocorre normalmente, porque, por exemplo, oferece-se uma 
taxa de desconto extremamente elevada, cuja receita do projeto não cobre os seus 
gastos de investimento, manutenção e operação. Eles ultrapassam o chamado 
limite da irresponsabilidade financeira do projeto, colocam pedágios baixos demais, 
tarifas baixas demais, colocam investimentos que não são cobertos pela 
arrecadação, na expectativa em grande parte de fazer uma revisão anual do 
contrato, reequilibro de aditivos, coisa que foi pensada de maneira ser evitada, 
nesse processo, tocado pelo Rio Janeiro, com o apoio técnico do BNDES e os seus 
consorciados. Em 40 casos os operadores privados venderam as ações nos 
serviços para os governos locais, os governos compraram as ações das empresas 
privadas. O encerramento antecipado do contrato por decisão unilateral do governo 
ocorreu em 21% dos casos, ou seja, a minoria absoluta. muito citado, por exemplo, 
como um grande exemplo de remunicipalização do seguro abastecimento de água, 
a Eau de Paris, tem três milhões 3 milhões de pessoas que distribui 488 mil metros 
cúbicos de água por dia. O preço cobrado hoje pela empresa de Paris, que faz parte 
da cidade, que possui 900 empregados, apenas. hoje é de 3,43 euros o metro 
cúbico, considerando o valor médio do euro tradicional, entre janeiro e setembro de 
2021, o metro cúbico cobrado pela empresa de Paris equivale a $ 21,86 reais, muito 
mais caro do que valor cobrado, hoje pela CEDAE. Paris está entre cidades que 
mais caro cobra pela sua água, mesmo depois da remunicipalização nos serviços 
de água. Segundo estudo realizado, pela revista especializada, Global Water 
Intelligence, atualmente, a tarifa 1 da CEDAE para consumo domiciliar, na área A, 
tem um valor de $ 3,98 reais o metro cúbico, equivalente ao consumo mínimo de 15 
metros cúbicos ou 500 metros por dia, o mesmo, consumo em Paris custaria $ 
327,87 reais ou 537% mais caro, então, citar esses exemplos de remunicipalização, 
de maneira isolada, sem olhar todo o contexto que o próprio estudo que o Instituto 
Transnacional traz, oculta grande parte da informação, não é totalmente 
transparente e não permite que as pessoas consigam fazer uma análise mais 
completa. Então, por isso, que eu me alongando um pouco mais a resposta, para as 
pessoas poderem entender que é muito mais do que dizer 800 empresas são 
remunicipalizadas, na verdade 63% o contrato se encerrou, então, se decidiu não se 
renovar o contrato, apenas 21% foi encerrado antes. Há casos em que os 
municípios compraram outras empresas e há casos, ainda de criação de empresas 
públicas, para novos serviços, que constam como municipalialização ou 
remunicipalização dos serviços. Só a título de comparação, a ETA GUANDU é a 
maior do mundo ela trata mais de 3,700 milhões de metros cúbicos, por dia, ou seja, 
mais de 660% acima da empresa de Paris que atende 9 milhões e meio de pessoas 
quase 220%, acima da empresa de Paris. A CEDAE possui 4500 empregados, a 
empresa Parisiense possui 900. A água de Paris distribui 162 litros, por dia, em 
média o consumidor a CEDAE 391, através da ETA GUANDU, uma diferença de 
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mais de 140%. Então, quando se fala em regularização, quando se fala em nesse 
estudo do Instituto Transnacional é importante trazer todos os dados todas as 
informações todos os detalhes não basta dizer 1400 alisados, não é verdade. A 
grande maioria os contratos foram levados até o final, não foram renovados e não 
foram renovados em sua grande maioria, porque os serviços já estavam 
universalizados, você não tem a grande massa de investimento em Capex para 
serem realizados. Então, quando trouxerem alguma informação, eu peço solicito, a 
gentileza de trazer informação completa, para que todos nós tenhamos todas as 
informações para podermos discutir. Eu sabia que essa informação ia aparecer, 
porque apareceu na última audiência pública e foi tratada de maneira equivocada, 
por isso que alonguei um pouco mais nesse ponto específicos para trazer todos os 
detalhes dessa informação. Sempre que discutimos isso será com toda a 
informação, do Estado do Rio de Janeiro vai fazer um processo 111% transparente. 
Vamos discutir com transparência os pontos de vistas do Estado, os pontos de 
vistas trazidos para o Estado para a discussão, em todos os ângulos, seja Estatal, 
público, privado, seja de qualquer órgão. Vamos discutir de maneira transparente, 
mas com todas as informações postas à mesa. O outro ponto, é claro, que quando 
você reduz a sua área de atuação o seu faturamento cai, mas é óbvio, também, que 
quando você reduza o seu faturamento a sua despesa, também, cai, porque você 
não tenha despesa daquelas áreas que você deixou de atuar, então dizer, 
simplesmente, que vai cair o faturamento, mas ocultar o fato de que a despesa, 
também, vai cair não é honesto. É preciso trazer informação inteira, de maneira 
totalmente transparente e integral para que possamos discutir de maneira exata. Vai 
cair o faturamento, vai cair a despesa? Muito. Vai cair, também. A CEDAE uma 
empresa lucrativa? É. Totalmente lucrativa o tempo todo? Não. Em 2020 a empresa 
teve um prejuízo contábil de 240 milhões de reais, teria tido um lucro, teve um lucro 
financeiro 159 milhões de reais, o prejuízo foi contábil, por quê? Porque nos últimos 
três anos quando deveria ter aplicado às regras da CPC 48, que aumentou, entre 
outras coisas, os valores de devedores duvidosos, a provisão para devedores 
duvidosos, não foi aplicada, simplesmente, foram empurrando a aplicação dessa 
regra para o futuro e aí você tem 800 milhões de reais, em 2018, você tem um lucro 
de 1 bilhão de reais, em 2019. Porque você não aplicou uma regra que determinava 
o aumento da provisão de devedores duvidosos. Quando você aplicou essa regra? 
Em 2020 transformou um lucro financeiro em prejuízo contábil, porque você 
aumentou a provisão de devedores duvidosos, se tivesse aplicado essa previsão em 
2019, ninguém estaria falando de um lucro de 1 bilhão de reais, mas não teria sido 
um lucro de 1 bilhão de reais todos os anos e a CEDAE não tem de lucro de 1 
bilhão de reais, todos os anos. Como nós colocamos apresentação do Estado, logo 
no início, mesmo que a concessionária, a CEDAE, a empresa tivesse autorização 
da AGENERSA para um alongar o comprimento das metas até 2040, seriam 
necessários investimentos mínimos de um 1.200 bilhões de reais. Se pegar todo um 
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valor que se dá investiu, mais um pico de lucro que ela teve que foi em 2019, não 
seria suficiente para cumprir essa ou a universalização, nem até 2040. Então, 
também, é preciso trazer informação completa inteira em detalhes, às vezes fica um 
tanto quanto maçante trazer os detalhes financeiros, os números, mas é preciso 
trazer os números a mesa para se possa discutir informação inteira, sem deixar 
espaço, sem deixar margem para dúvida. Em relação ao desconto na tarifa são 
feitas análises que mostram qual a melhor modelagem possível em um processo, 
seja ele de levar ao mercado um produto, no caso aqui a outorga dos serviços pelos 
municípios numa obrigação instituída pelo Plano Nacional de Saneamento reforçado 
pelo Marco legal do Saneamento Básico. O setor foi obrigação a tomar decisões 
que estava ignorando desde 2007, colocadas em 2013, colocadas como regra, 
norma e obrigação, em 2020 pelo Marco Legal do Saneamento Básico. Então, com 
essas regras acabou-se levando a criação das Unidades Regionais de Saneamento 
Básico e a criação dos Blocos que devem ser, obrigatoriamente, superavitárias, 
para garantir a universalização. A análise é feita e quando uma análise demonstra 
que ela não traz o resultado esperado, que ela não consegue atingir o resultado 
esperado, ela é abandonada. Porque ninguém vai continuar insistindo em uma 
análise, onde o resultado está na linha contraria da expectativa que é garantir os 
recursos suficientes garantir para fazer a universalização. Em relação à questão de 
financiamento, investimento, hoje a CEDAE tem uma linha enorme de 
financiamentos com o Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal, 
através do Orçamento Geral da União ou, inclusive, do PAC e todos esses 
investimentos separados, no ano a ano, colocados com ampliação do Guandu e 
tantos outros, também, não seria o suficiente para um Estado com a situação 
garantir a universalização. É preciso trazer, também, informação nos mínimos 
detalhes para que possamos e discutir de maneira ampla, com todos os dados a 
mesa. O estado do Rio de Janeiro trabalha de maneira 111% transparente com 
todos os dados a mesa, mas não é privatização, não é concessão da CEDAE, é a 
Concessão Regionalizada dos Serviços Municipais de Saneamento Básico e, aqui 
um adendo, quando se fala saneamento básico, nós estamos falando de toda 
estrutura de saneamento, abastecimento de água, e esgotamento sanitário. 
Porque? Saneamento básico tem ainda a questão da gestão das águas da chuva e 
a questão dos resíduos sólidos. Então um Plano de Saneamento, além da questão 
da água e da questão de esgoto, tem o manejo da água da chuva e as questões dos 
resíduos sólidos. Então, hoje a região metropolitana vai estar em processo através 
do Instituto de Metrópoles na contratação do Plano de Saneamento Básico de 
Abastecimento de Água que já foi feito esse estudo, que é a base para os 
municípios metropolitanos, nessa questão de água e esgoto e vai ser acrescer 
informações sobre as questões dos resíduos sólidos, destinações de resíduos 
sólidos e, também, a questão das águas das chuvas. Agora, para dar um panorama 
maior, antes de passar para o BNDES. Peço até desculpa por ter me alongado, mas 
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a pergunta exigia uma resposta um pouco mais longa, até para deixar bem claro 
que o Plano de Saneamento é maior mais amplo e tem obrigação e prazo legal para 
fazer. Eu vou pedir aqui, permita-me, Senhor Presidente, para passar para pedir a 
participação do Diretor de Saneamento no Instituto Rio Metrópole, o Doutor 
Alexandre para poder passar da um panorama maior, tudo que é de fato na sua 
amplitude plano complementar a esse Plano de Água e Esgoto que foi a base dessa 
análise técnica de Engenharia e das outorgas para o processo de concessão 
regionalizada dos serviços municipais de águas e esgoto. Alexandre, por favor. 
 
Sr. Alexandre Mendes. 
 
Riley, enquanto você estava falando, eu estava pesquisando a questão da 
reestatização e realmente o Instituto Internacional fez uma análise que foi realmente 
revisada de 886 para 1400 resultados por Rio e realmente são fatos. E 
acrescentando, que onde os programas não seguiram, as principais queixas foram 
os reajustes de preços e a qualidade dos serviços prestados, em uma minoria quase 
insignificante. Voltando o Plano de Saneamento, o Marco Regulatório, foi 
promulgado em Julho de 2020, é muito claro, quais são na verdade, é tetraedro que 
tem quatro Faces: da água; do esgoto sanitário que compreende a coleta e 
tratamento; temos a questão dos resíduos sólidos urbanos que só na região 
metropolitana estamos falando de 20 mil toneladas de resíduos, por dia; e a questão 
da drenagem. O único ponto que estamos sobre a questão da drenagem, é que a 
drenagem é dividida em micodrenagem e a macrodrenagem, que são os programas 
todos de coleta e escoamento de água de chuva, em cada município. Isso 
permanece sobre a responsabilidade dos municípios. Somente a macrodrenagem, o 
que é microdrenagem? São os bueiros e as galerias que levam até os grandes 
corpos receptores ou os rios para o escoamento final da água de chuva, que vai 
acabar aonde? No mar. Então, o que acontece? É que existe realmente uma grande 
quantidade de informações que o trabalho conduzido, a princípio pelo BNDS com a 
contratada, pela premência de tempo, e ele vou fazer uma linha do tempo para 
gente lembrar o que aconteceu, eles tiveram um ano, em que foi muito corrido para 
gente botar esse edital que tanto estava sendo, ansiosamente, aguardado pela 
população fluminense. Vamos lembrar que o problema de água e esgoto, não é da 
década, não é do século, é desde Mem de Sá, em 1500. Então, o problema de água 
e esgoto sanitário é uma convivência entre as relações humanas e o meio ambiente. 
Então, o que precisa ser dito sobre o Plano de Saneamento? Plano de Saneamento 
contempla quatro partes que são: água e esgoto; resíduo sólido; e macrodrenagem. 
O trabalho conduzido e, na linha do tempo, a Lei Complementar nº 184, Estadual, 
criou a Região Metropolitana, em dezembro de 2018, e, em 2019, no mês de 
fevereiro, o Conselho Deliberativo da Região Metropolitana definiu e aderiu ao 
programa de sinergismo de saneamento básico. Ao longo de 2019 e parte de 2020, 
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todo o trabalho de água e esgoto foi conduzido que permite o lançamento do edital, 
e que em 30 de abril a concessão, na bolsa B3, já definiu 3 dos 4 blocos para a 
universalização do saneamento básico, na região aonde a concessionária CEDAE 
estava atendendo desses 64 municípios, desses 64, os 35 aderiram e, agora, temos 
a oportunidade, nesse bloco 3, mais 20. Então, o plano Metropolitano de 
Saneamento está em fase de confecção, desta vez integralmente, os quatro Faces 
do tetraedro estarão totalmente atingidas. Ah, então, quer dizer que nós gastamos 
recursos públicos para fazer de outro e vamos refazer tudo? Não, o trabalho sobre 
água e esgoto vai ser totalmente revisado para todos os municípios, existe o 
documento que tem um manual central, onde o que é comum está explícito nessa 
sua parte e cada município recebe um capítulo especial e dedicado para sua 
realidade. É um diagnóstico e sai um plano de trabalho, para cada município 
metropolitano que esta sendo coberto para contratação, que o termo de referência 
já está em parecer jurídico da procuradoria do Instituto Rio Metrópole. E o 
compromisso é que ele o documento será executado, entre, a nossa melhor 
perspectiva, dezembro de 2021 e agosto de 2022, e em nove meses todo trabalho 
estará contemplado e consolidado. Então, a questão do plano, realmente, completa 
do saneamento será revisada a parte de água e esgoto, complementado, drenagem 
e resíduos. É o que eu gostaria de esclarecer. Presidente. Obrigada, Sr. Alexandre, 
Diretor de Saneamento do Instituto Rio Metrópole. Passo a palavra e convido, para 
fazer as devidas considerações a Equipe Técnica do BNDES, frente aos 
questionamentos do Senhor Licínio. 
 
Sr. Fernando Vernalha. 
 
Quero acrescentar um aspecto relacionado à questão da remunicipalização, que foi 
referida, para dizer que a opção de privatizar o prestar diretamente o serviço, por 
meio de empresas ou autarquias, é do município do estado e não é da CEDAE. 
Quem decide sobre o modelo de prestação de serviço é ao município. Hoje, a 
CEDAE tem uma carteira de contratos, tinha, né? Antes da concessão, da prestação 
regionalizada, quando esses prazos se exaurissem a CEDAE não poderia mais 
renovar os prazos de acordo com os municípios, em função de uma restrição 
imposta pela nova legislação. Então, ao final dos prazos dos contratos de 
programas vigentes, simplesmente, a CEDAE deixar de existir ou teria que disputar 
licitações para indicar novos contratos, em função de uma exigência da legislação 
que impõe obrigação para prestação de serviço de saneamento de realização de 
licitação e celebração do contrato de concessão. Então, existe uma legislação que 
impede a prorrogação e a extensão dos prazos dos eventuais contratos de 
programa. O que me parece que, a partir do exaurimento dos prazos dos atuais 
contratos de programa, decidisse a CEDAE continuar a prestar os serviços aos 
municípios, a CEDAE deixaria de operar, pela imposição dessa obrigação legal, 
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endereçada ao titular, que é obrigado a licitar para a prestação do serviço, para a 
celebração de um novo contrato de concessão. Para concluir a minha mensagem 
aqui, que a responsabilidade seja privatizar ou de prestar, diretamente, o serviço 
não é do estado e não é da CEDAE e a CEDAE não teria o poder jurídico de 
estender os prazos dos seus contratos de programa, em função do advento dessa 
nova legislação. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Agradeço as colocações do Doutor Fernando Vernalha. A equipe do BNDES, 
gostaria de tecer algum comentário?  
 
Sr.ª Luciene Machado. 
 
Eu vou tentar não abordar os pontos que os Doutores Riley, Alexandre e o Vernalha 
já apresentaram de forma ampla e bem completas, identifiquei, com relação às 
ponderações do Senhor Licínio, com relação às tarifas dos descontos de tarifas, que 
talvez merecesse um retorno nosso. Bem, o país tem experiência em modelagem 
de leilão, calcadas em critérios de menor tarifa, dos anos 2000 para cá, diversas 
concessões rodoviárias foram feitas com base nesse critério, muitas delas, hoje, 
estão em processo de retomadas do poder concedente, estão em processo de 
novas licitações, porque, após alguns anos do início dessa concessão, se verificou 
que as receitas tarifárias que o privado auferia não era o suficiente, sequer, muitas 
vezes, para pagar os gastos de manutenção das próprias rodovias. Então, acredito 
que a experiência em outros setores de infraestrutura, também, precisa ser 
considerada nas modelagens atuais. Nós no banco tentamos usufruir das 
experiências passadas e tentar não incorrer nos mesmos erros, A atratividade para 
o privado em relação à estrutura tarifária colocada é um ponto, mas, também, para o 
usuário, na medida, em que se esse privado não auferir por base de receitas 
tarifárias, volume de recursos suficiente para operar, manter e realizar esse Capex 
novo, bastante, relevante que falamos aqui, no fundo o benefício esperado para o 
próprio usuário, aquele nível de qualidade de serviço estimado, nunca vai ser 
alcançado. E aí, temos todo o problema de ter que refazer um processo de 
concessão, retirar essas concessionárias, ou seja, no mínimo uma grande perda de 
tempo, e um comprometimento inexorável do prazo de universalização de 2033. 
Então, quando não insistimos na questão do leilão baseado, exclusivamente, na 
menor tarifa, é muito para o aprendizado nas questões passadas, em outros setores 
de infraestrutura. Não é só uma suposição de programas que possam acontecer, é 
uma análise de um conjunto de casos que hoje o país ainda está por equacionar. 
Infelizmente, não é que já tem há anos, inclusive superado ainda estamos por 



 

 

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

PROJETO DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS  

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO  

 

 

equacioná-los. Só essa contribuição que eu queria fazer, porque eu percebi que 
esse foi um ponto que ficou sem ser abordado. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Obrigado, Drª. Luciene. Antes de convidar o Doutor Gesner, para fazer as suas 
colocações com relação aos pontos levantados, pelo Senhor Lucínio, gostaria de 
convidar o Doutor Augusto Werneck, Procurador do Estado. Doutor Augusto, o 
Senhor está com a mão levantada, gostaria de fazer alguma colocação? 
 
Sr. Augusto Werneck. 
 
Acabou por trazer a questão quase que toda que é questão municipal do 
saneamento, ou seja, o fato de que a CEDAE não poderia mais, no tempo, ser a 
delegatária desse serviço, a Lei de Saneamento proíbe e assim, uma visão bastante 
clara, o quanto é do interesse público a concessão atual, por quê? Porque está 
preservando ativos do Estado, está preservando valores da CEDAE. Essa é uma 
visão que ultrapassa um pouco o jurídico. E a outra questão que eu gostaria de 
dizer, eu já tive a oportunidade na outra rodada de audiência pública, em me 
deparar com esses dados da reestatização que “vem frios”, mas consegui reparar 
uma questão bastante lógica. Nem sempre, quando se tem uma reestatização se 
tem um conceito positivo ou negativo da operação anterior. Então, não dá para 
colocar o dado e dizer: Tiveram muita reestatizações, logo reestatização é boa ou 
tiveram muitas privatizações, logo a privatização é boa. Trazer um dado aqui, 
simplesmente, na sua expressão numérica, significa muito pouco. Era só isso que 
gostaria de dizer. Obrigado. 
 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Obrigado, Doutor Augusto. 
 
Sr. Riley Rodrigues. 
 
Presidente, nessas análises a respeito de questões de estudos de 
remunicipalização, nessas questões de impactos rescisórios, nessa questão de 
comportamento de mercado, poucas pessoas, no país, tem conhecimento 
econômico, o conhecimento regulatório e o conhecimento de que o arcabouço de 
informação que tem o Professor Doutor Gesner. Então, acho que a participação do 
Professor Gerson seria muito importante nesse tema, principalmente, por ser um 
estudioso nesse tema conhece esse tema como pouco, no Brasil, e pode agregar 
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muito a essa nossa discussão. O Professor Gesner, realmente, em outras ocasiões, 
já falou à respeito desse tema, a desprivatização, como é chamada essa questão da 
remunicipalização, tem informações fantásticas, conhecimento tanto da parte 
regulatória, estudioso, quanto da parte privada e do funcionamento do setor. Então, 
esse um tema em que nós deveríamos explorar ao máximo e aproveitar ao máximo, 
o professor Gesner. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Concedo a palavra ao Professor Gesner da Fundação Getúlio Vargas, caso queira 
fazer alguma colocação, dentro do fundamento do tema, em debate ou podemos 
passar para a seguinte colocação ou podemos retomar esse ponto mais à frente, 
para não se esgotar todo arcabouço técnico desse segundo questionamento feito 
aos nossos participantes, que foi amplamente debatido pelos palestrantes. Vou 
convidar a Senhora Adriana que manifestou interesse em fazer as suas colocações 
e retomamos o tema, posteriormente. Pode ser? Senhora Adriano, convido a 
participar da Audiência Pública. Peço que habilite o seu vídeo, o seu áudio e 
coloque para registro o seu nome completo, CPF e encaminhe o seu 
questionamento de forma objetiva, estando ciente das formalidades e das regras 
materiais ou suas críticas e as sugestões. 
 
Sr. Adriana Bocaiuva. 
 
Adriana Bocaiuva, CPF nº 805.993.627-15, sou do Comitê da Baía da Guanabara. O 
Doutor Fernando ou Doutor Guilherme poderiam esclarecer a possibilidade da 
participação dos Comitês da Baía da Guanabara, especificamente, no bloco 3, teria 
o alcance da área da Barra, Jacarepaguá, Zona Oeste e o Guandu, os restantes dos 
municípios, mas eu não, sei que o Alexandre participa dos nossos debates, das 
competências de um comitê de bacia, que são, que a gente tá ali para, justamente, 
dirimir conflitos relacionados a gestão de recursos hídricos. Então, a importância, a 
relevância, conseguir incluir a figura dos Comitês. E aí, a minha pergunta, a minha 
dúvida, uma consulta, que seria no Conselho de Usuários ou no Comitê de 
Monitoramento. Se vocês pudessem elucidar, como poderíamos encaminhar um 
pleito? Nos comitês para quem não está familiarizado, comitê de bacia conta de 
forma paritária com a representação de membros do poder público, relacionado à 
gestão de recursos hídricos, sociedade civil e alguns usuários. Então, assim já tem 
um fórum estabelecido, a Lei das Águas é da década de 90, a gente já tem aqui, 
nos Comitês fluminenses, uma tarimba sobre dirimir conflitos e apresentar, de certa 
forma, com a participação da sociedade civil o controle social, sobre esse sobre 
gestão de recursos hídricos, as deliberações, no contexto, no recorte, da bacia 
hidrográfica. Então, é uma consulta e de acordo com a resposta, uma sugestão, que 
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há possibilidades, Guilherme, de avaliar a inclusão desse ator, em uma dessas 
instâncias. A previsão de participar do Conselho de Usuários ou do Comitê de 
Monitoramento. Se vocês pudessem, me esclarecer, o que vocês acham desse 
pleito e em qual seria, então, a melhor participação, como é que nós poderíamos ser 
mais úteis, nesse momento? Eu falo em nome do Comitê da Baía da Guanabara.  
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Perfeito. Obrigado, Adriana pelos questionamentos. Passo a palavra e convido o Dr. 
Alexandre Mandes para as suas colocações e, em seguida, a Equipe Técnica do 
BNDES para proferir observações adicionais. 
 
Sr. Alexandre Mendes. 
 
Obrigado pelos comentários, Adriana. Há 3 dias atrás, nós tivemos uma reunião 
com um dos Comitês de Bacia, onde o tema era, o já referido aqui, no interior, sobre 
o Plano de Saneamento Básico, e nós lançamos aqui um convite para que o próprio 
Comitê de Bacias, nos ajude a escrever à quatro mãos o Plano de Saneamento. 
Então, no corpo original do documento que tinham 112 Capítulo, entrou 13º capítulo 
que é o capítulo sobre segurança hídrica. Nós temos a Baía de Guanabara do seu 
lado leste, uma clara e evidência situação de insegurança hídrica, principalmente, 
em alguns municípios do Leste capitaneado pelo Município de Maricá e onde já 
outros municípios, inclusive, que não fazem parte dessa outorga, mas são membros 
metropolitanos, que é o caso de Niterói, já tem uma indicação a partir de 2022, 
dificuldades poderão acontecer, em temos de abastecimento. Então, nesse pleito 
que vão ocorrer nos comitês de gestão, que vão acontecer, desde o SFA que é o 
fornecimento de água, como, também, cada município terá a indicação. A sociedade 
civil é membro convidado a participar, basta uma questão de inscrição e levar o 
pleito aos comitês de uma maneira geral. Então, a participação, transparência e 
criar um sinergismo com a sociedade civil será sempre possível. Então, já existe um 
compromisso da Região Metropolitana de receber todos os membros da sociedade 
civil que desejarem participar do pleito e esse convite explícito foi feito para 
participarmos do Plano de Saneamento, onde o capítulo da Segurança Hídrica será 
uma condição para os todos os Players que desejem participar para que tudo, 
realmente, que a sociedade pensa e necessita esteja incorporado dentro do Plano 
de Saneamento. Faltou dizer que, realmente, com a criação do Marco Regulatório, 
com a Lei Federal de julho do ano passado, não houve uma perda do direito 
municipal de fazer as suas opções sobre o saneamento. O que acontece, é que a 
Região Metropolitana do Rio, é a primeira que oficialmente, totalmente 
regulamentada, através da Lei Complementar de dezembro de 2018, o que 
acontece é que há um compartilhamento, mas o próprio edital e o contrato assinado 
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de concessão, tem regras muito claras, tem indicadores muito claro de performance, 
essa pessoa vendo pleito da própria população e através dos comitês de gestão que 
serão representados, em todos os níveis, dentro da exposição que será o comitê de 
maior digestão técnico sobre o assunto. Todos esses indicadores serão avaliados 
mês a mês. Então, não há possibilidade, por esses marcos contratuais, que as 
concessionárias burlem ou não atendam aos pleitos especificados à época do edital. 
Então, essa era observação que tínhamos que fazer, os municípios não perderam 
sua autonomia sobre a questão de saneamento, só que questão aonde a Região 
Metropolitana estiver sendo representada houve uma outorga de representação 
junto aos conselhos de gestão e fiscalização, que serão em todos os níveis. 
Obrigado, Senhor Presidente. 
 
Sr. Riley Rodrigues. 
 
Senhor Presidente, eu gostaria de fazer algumas observações diante das questões 
colocadas, pela Senhora Adriana, como, por exemplo, no Comitê de Monitoramento, 
como foi colado, tem a participação dos titulares dos serviços dos municípios, as 
entidades relacionadas ao setor de saneamento básico, os usuários dos serviços 
participam, você tem as organizações da sociedade civil, a defesa do consumidor 
relacionadas ao saneamento, os coletivos atrelados a temática do saneamento 
básico, os grupos de pesquisa acadêmico, o Estado participa, o Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos, ou seja, no Comitê de Bacia, o Comitê da Baía de 
Guanabara, o comitê da Bacia do Guandu e tantos outros se quadram em vários 
desses aspectos previstos dentro do Comitê de Monitoramento, como, também, se 
enquadram em outros comitês e outras entidades, usuários e tantos outros, por isso, 
a participação não só é prevista, permitida, bem vinda e há um convite oficial para 
que participem de maneira plena, total e vigorosa, desses comitês, para podermos 
fazer um acompanhamento mais correto, mais amplo e garantir o cumprimento de 
todas as metas previstas para a realização e atendimento dos serviços, em todas as 
áreas. É claro que, algumas entidades, alguns órgãos, alguns comitês atuem em 
áreas específicas, mas que nós tenhamos uma visão global. Podemos agir de 
maneira local, mas que tenhamos uma maneira global em relação aos processos. 
Então, a participação do comitê não só é muito bem-vinda, como, permita-me 
extrapolar um pouco mais o tempo, chega a ser exigida pela importância do tema. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Concedo a palavra a equipe técnica do BNDES, por hora, o Senhor Guilherme. 
 
Sr. Guilherme Miranda. 
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Obrigado, Senhor Presidente. Complementando a fala do Senhor Alexandre e do 
Senhor Riley. O Comitê de Monitoramento contratual de participação popular que é 
o grande instrumento contratual de participação popular, mas isso não quer dizer 
que não possam existir outros instrumentos contratuais de participação popular 
constituídos pelo Estado, constituídos pela Agência Reguladora, constituído, 
inclusive, pela própria sociedade civil organizada que serve para acompanhar e 
fiscalizar a execução dos contratos. Não há uma vedação para que se crie outras 
formas de controle e fiscalização sobre a qualidade e que sejam criados outros, 
para a participação o maior possível, em todos os meios, para controle e 
fiscalização do efetivo cumprimento das metas contratuais. O primeiro ponto só é 
esse, a gente destacar, que uma coisa é o que está no contrato e outra coisa é o 
que está na legislação e possibilidade que a legislação permite dos usuários de 
todos os interessados faz fiscalizarem acompanharem a prestação dos serviços, 
inclusive, por outros mecanismos que não previstos contratualmente. O segundo 
ponto, o Senhor Riley já mencionou uma composição do comitê de monitoramento 
que é uma posição bastante extensa. Óbvio que o Estado pode avaliar e fazer 
inclusão com novos integrantes, mas quando incluindo aqui no útil, como o Senhor 
Riley mencionou, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, esse conselho 
já é composto representantes do poder público e representantes da sociedade, 
usuários de águas, além, de comitês de bacia. Então os comitês de bacia já 
estariam representados dentro desse Conselho Estadual de Recursos Hídricos. A 
ideia de colocar o conselho e ter apenas um representante é para, exatamente, que 
esse conselho fosse o porta-voz desses integrantes do conselho, inclusive o comitê 
de bacias. Então, para que não fosse incluído em representantes de cada comitê e 
ficasse muito maior que já era uma participação muito grande, foi incluída a 
participação do Conselho Estadual, olhando para o conselho, como alguém que já 
faz essa interlocução entre vários agentes do setor, inclusive, os comitês de bacia. 
Então, a lógica de inclusão do Conselho Estadual foi essa. Eram esses 
esclarecimentos, Sr. Presidente. Concedo a palavra ao Dr. Augusto Werneck, 
Procurador do Estado do Rio de Janeiro.  
 
Sr. Augusto Werneck. 
 
Obrigado, Senhor. Leandro, Presidente. Eu queria cumprimentar a Senhora Adriana 
e dizer, ressaltar que quando foi pensado no comitê de monitoramento e, o Doutor 
Riley e o Doutor Alexandre exauriram bem a matéria, foi, justamente, para viabilizar 
essa participação aqui. É um dos instrumentos que eu julgo melhor elaborados. 
Toda essa dinâmica da concessão nova, foi, justamente, tipo refinado de controle 
social, através de usuários através, através de militantes, através de especialistas e 
esse é o enfoque e a composição, inclusive, como foi bem lembrado, agora, pelo 
Guilherme, com a Comissão Estadual de Recursos Hídricos, porque não tem 
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saneamento, nem água e nem, sem a produção em grosso de água. E não tem 
essa produção, sem o rio e sem a fiscalização de vocês. Então, eu acho que isso 
deve ser, inclusive, divulgado sabe Adriana, porque, talvez, não tenha ficado, 
perfeitamente, percebido pelas pessoas, que estão envolvidas nisso. E é importante 
para todos os sistemas, ou seja, para os próximos 35 anos. Obrigado. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Obrigado, Doutor Augusto. Nós agradecemos a participação, caso tenham algum 
outro questionamento a ser feito, peço que se inscrevam novamente. Agora, 
convido e concedo a palavra o Senhor Licínio para fazer as suas colocações 
adicionais. Os tradicionais 3 minutos para as suas colocações. 
 
Sr. Licínio. 
 
Na quantidade de pessoas que tem, acho o que deveria ser mais flexível para isso, 
para não sobrar àquela hora que sobrou na última audiência. Então, eu vou tentar 
dentro desse e quando tiver um tempo, me avisa aí, por favor. Em primeiro lugar, eu 
queria fazer uma contestação O que foi dito, que pareceu uma acusação meio forte, 
que eu não houve honestidade no que eu falei, eu, apenas, coloquei os dados que 
eu vejo e hora nenhuma, eu coloquei que a CEDAE não teria despesas a menos. Eu 
não coloquei isso. Então, por favor, eu quero que pense um pouquinho nessa 
acusação que não houve necessidade. Eu estou aqui o dando o no meu tempo, 
onde, eu poderia estar no lazer, mas estou aqui na defesa dos usuários. O meu 
trabalho é completamente comunitário. Eu não vivo disso. Eu tenho uma empresa 
em que eu trabalho fazendo obras. Eu estou aqui como representante da sociedade 
civil. Então, eu gostaria ele chamar atenção para esse ponto. Quanto as 
preliminares, o tempo de discussão deveria ser o mesmo para quem fala de 3 
minutos e para quem responde, porque as pessoas que vão falando, vão 
respondendo e não tem essa limitação de tempo. Então, acho que os palestrantes, 
também, deverão ter os mesmos 3 minutos, uma vez que eles têm todo isso. 
Voltando aos pontos que eu havia parado, eu queria falar das tarifas mínimas, que 
eu queria saber se não serão revistas? Eu pergunto, porque eu moro num prédio 
pequeno, onde tenho uma conta que o consumo medido x, logicamente, o valor 
dobra, em função, de ter esgotos, mas a conta nossa, não é 2x e sim 4 x, porque o 
consumo mínimo é metade do que a gente gasta. Então, enquanto estiver falando e 
eu for até cozinha abrir a torneira e deixar os três minutos de água rolando, o que é 
um absurdo, ecologicamente, falando, não vai haver consequência alguma na 
questão da minha conta, a conta do meu prédio. Isso pode ser feito por todos os 
moradores deixar uma torneira aberta 10, 15 minutos. Então, essa questão da tarifa 
mínima, é uma coisa que deveria ser visto. Aqui, no meu prédio, em 100% o valor, 
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que ele deveria pagar quando o valor que a gente paga. Então, eu gostaria de saber 
se isso está sendo considerado? Quando se fala que não haverá aumento, a gente 
fica contente, mas hora nenhuma, a gente ouve falar que haverá uma redução, em 
função do bom desempenho da concessionária. Ela teve lucro acima do normal, 
então ela vai baixar a tarifa, a recomposição financeira é sempre quando dá 
prejuízo, mas quando dá lucro, não. Bela gestão, a empresa deu lucro, a ação subiu 
na bolsa, mas o consumidor deveria pagar um preço justo, se a empresa tá 
ganhando mais do que seria razoável. Não estou dizendo que ela não deva ganhar, 
mas deveria refletir baixando tarifa, se você conseguir baixar o teu custo, tanto 
gasto tanto que você reduz a tarifa e aumenta sua parcela de lucro, não aumenta 
indefinidamente, porque, por exemplo, na CEDAE atual, o que eu falei antes, do 
meu consumo mínimo, pois 10% do valor do faturamento da CEDAE, do valor que é 
cobrado, não é fornecido. Porque é o valor que tem, eu tenho esses dados. Eu não 
posso citar os dados aqui, mas eu tenho esses dados fornecidos pela CEDAE. 
Sendo que 10% do que ela do que ela fatura não é fornecimento e, sim, valor 
recebendo por tarifa mínima.  O que é um absurdo. A quanta questão da 
transparência, que foi levantada, concordo que a transparência é importante, mas 
insisto que na questão da transparência nessa audiência. Eu continuo sem saber. 
Eu já vi que a Adriana está presente. Eu vi que uma pessoa do chat que colocou e 
se a gente tem a questão do direito de imagem, da pessoa quando chega em lugar 
público e essa audiência pública, ela está sujeita a ser filmada. Então, isso pode ser, 
apenas, por questão de ordem legal. Nós temos um procurador de alta experiência 
e ele faz, o seguinte: “A partir desse momento, estaremos disponibilizando a 
imagem de todo mundo e quem não quiser ver, fica à vontade. Nós daremos 2 
minutos e as pessoas para fecharem suas câmeras e ou saírem para assistir no 
YouTube.” Então, essa questão da Transparência, esse argumento não me 
convence e, por fim, a questão dos descontos para a tarifa, isso pode ser 
condicionado, não é o cara que chega diz: “Ah, a tarifa hoje é $ 1 real o metro 
cúbico eu vou cobrar $ 3 centavos, pelo menos cúbico e ganha, não. Você tem 
critério de aceite de tarifa e você continuou, bem. Tem concessões rodoviárias bem 
devolvidas, mas em concessões que estão aí bem, nem falando de devolução. Tem 
concessões as caríssimas, como é a RIOPETRÓPOLIS que não foi adiante. Então, 
essa reestatização que foi citada, como não houve uma relicitação, porque o 
governo chegou à conclusão de essa relicitação não foi uma boa. Então, volto a 
insistir nessa questão da transparência e saber se tem a resposta para essas 
questões? Muito obrigado. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Obrigado, Senhor Licínio. 
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Sr. Licínio. 
 
Por último, se pudessem deixar a gente, no ar, eu agradeceria muito. Presidente. 
Atenderemos a esse pedido. Antes de conceder a palavra ao Senhor Riley, e na, 
sequência, antes  a equipe do BNDES para fazer as explanações e colocações, 
gostaria só de deixar registrado que audiência vem atendendo ao máximo aos 
princípios da publicidade e da transparência, preceitos constitucionais e em relação 
tempo de resposta por parte dos palestrantes, tentamos conceder um tempo 
razoável para que a matéria seja trabalha na sua profundidade, atendendo aos 
questionamentos e elucidados todos os pontos pertinentes, a fim de que 
consigamos alcançar forma eficiente, com qualidade técnica no debate da 
audiência. Então, tendo dito isso, devolvo a palavra ao Senhor Riley, Assessor 
Especial da Casa Civil, para fazer as ponderações e colocações pertinentes ao seu 
questionamento.  
 
Sr. Riley Rodrigues. Todo e qualquer processo de negociação, conversas existem 
um desequilíbrio de informações. Quem detém mais informações tem a tendência 
natural ao utilizar-se formação a seu favor, até o limite em que informação deixa de 
ser interessante. É por isso, que eu disse e repito, é preciso 111% transparente, um 
caso como esse o estado é que está elaborando o processo de conhecimento maior 
dos detalhes. O Estado não seria honesto se não trouxesse de 111% das 
informações, em todos os casos, principalmente, quando chega uma informação, 
em que ela não é colocada de maneira integral os dados, cabe ao Estado 
esclarecer, minuciosamente, ponto a ponto das questões colocadas. Às vezes, leva 
bastante tempo para poder esclarecer todos os pontos, todas as informações, mas 
Estado tem a obrigação de trazer todos os pontos, todas as informações, detalhes 
sejam positivos ou negativos, tanto que, nós fomos nós colocamos aqui, em 21% 
dos casos de desprivatização, ocorreram antes do final do contrato, como teve o 
caso em que foram vendidas pelas empresas privadas para o setor público e o setor 
público, caso em que o setor público abriu novos serviços, em 63% dos casos, 
foram aqueles em que a concessão chegou final e ao chegar ao final o Estado ou 
município decidiram que não havia mais necessidade ou interesse de fazer, porque 
a universalização já tinha sido atingida. Se tenho um serviço plenamente atingido, 
se atendo plenamente a população, realmente, não faz sentido nenhum, eu 
conceder um serviço em que eu Estado tem 100% da população atendida e tem um 
serviço que é superavitário. Não faz sentido. Isso aconteceu nos Estados Unidos, na 
França na Alemanha e em tantos outros. No Brasil nós temos quatro casos apenas, 
desse estudo do Instituto Transnacional de Remunicipalização desses processos, 
em relação a isso, quando eu volto a colocar aqui, não foi na minha na minha 
palavra desonestidade de trazer algumas informações, dentro dos três minutos. 
Seria uma desonestidade do Estado que tendo as informações completas, não 
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passar todas ao público, que está assistindo essa audiência ou então quando disse 
que é preciso ser 100% honesto, cristalino e transparente, estou me referindo à 
base, principalmente, ao Estado que tendo por todas as informações, tem a 
obrigação de levar ao público, sejam elas positivas ou mesmo negativo, dentro do 
contexto à essa colocação a respeito da importância de 111% de Transparência. 
Como nós tinham todas as informações fomos obrigados a colocar, inclusive, o fato 
de que em 21% dos casos houve o encerramento antecipado dos próprios contratos 
concessão, inclusive, dizendo que grande parte deles ocorreram, em regiões em 
que você tem ambientes tão democrático, tais como: Venezuela, Ucrânia, Rússia 
Turquia. Esses dados são todos do Estado que tem, por obrigação, para com o 
público e, principalmente, por honestidade que o Estado tem de trazer por completo, 
se não trouxesse, os Estados não estaria sendo 100% transparente e honesto 
nesse processo. Essa foi a colocação à respeito da honestidade, do uso da palavra 
honestidade nesse processo. Em relação aqui, a questão do foi colocado sobre a 
redução dos valores. Foi construído um processo que a tarifa real não vai sofrer 
aumento real, em relação à tarifa praticada pela CEDAE quando da assunção pelas 
concessionárias, em que todo aumento fosse colocado seria a reposição daquela 
inflação setorial, apenas, a setorial, por exemplo, não vai afetar o preço do arroz, 
não vai disparar, porque o arroz não é um bem utilizado na produção de água. 
Então, não vai acontecer isso. Agora, dentro dessa cesta que determina o ajuste 
anual inflacionário, você tem uma série de indicadores que atuam como redutores 
da correção, por exemplo, um índice de atendimento de esgoto, embora você tenha 
um índice dentro do bloco, ele é local, ele é por cada município. Se a concessionária 
fizer, por exemplo, fizer na zona sul do Rio de Janeiro, mas não fizer no município 
de São Fidelis, de Guapimirim. Ela não cumpriu o seu contrato. Então, fato de não 
ter cumprido naquele município atua como um redutor da correção de sua tarifa. Ela 
tem que cumprir a meta em cada município para que a soma dessas metas atinja a 
meta global, se em algum deles ela não cumprir, não ocorrerá o atingimento de 
meta e isso é um fator redutor, índice de atendimento, índice de qualidade do 
serviço, inclusive, é feita a pesquisa do consumidor se a qualidade do serviço está 
boa, índice, não basta apenas colocar o cano e dizer que tem água, não pode haver 
intermitência, pois em muitas cidades, você o cano, você a água, mas ela chega 
com intermitência, leva dois dias para chegar, isso não é abastecimento, isso não é 
aceito e não vai ocorrer, será um indicador que vai atuar como redutor desse 
percentual de reajuste tarifário. Então, há tarifa sim. O pedido de reajuste, o pedido 
que foi colocado, vão sofrer de uma análise para poder saber se é atendido aquele 
fator, o reajuste vai ser menor do que o esperado. Então, assim esse processo de 
controle e de redução do valor final da tarifa, caso indicador não seja atendido 
plenamente dentro daquela expectativa, daquele do ano vigente. A questão da 
transparência é obrigação do Estado, o Estado tem toda a obrigação de ser mais 
transparente possível se em algum momento, na verdade, vou mudar a frase, o 
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Estado tem obrigação de ser integralmente transparente com a coisa pública. E é 
isso, que o governo do Rio de Janeiro, está fazendo. Até quando coloca alguma 
informação num debate em que teoricamente não seria muito favorável ao Estado. 
Então, nós vamos colocar sempre, vamos discutir sempre. Foi colocado, ontem, 
aqui pelo Senhor Raul Pinho, que havia um equívoco nas análises preliminares. Nós 
fomos olhar e realmente havia e vamos corrigir. Foi colocado aqui e, mesmo, após a 
publicação do edital, você continua tendo contribuições e ajustes e foi identificado. 
Os problemas serão resolvidos. O Estado vai discutir abertamente, amplamente. 
Você mesmo colocou necessidade dos Conselhos dos Usuários está previsto em 
lei. O estado vai fazer, vai fazer o ajuste para colocar. “Ah, mas nos outros blocos 
não tem.” A lei diz que vai ter, vai ter, vai acontecer, vai acontecer, dura Lex sed 
Lex. Vai ocorrer de maneira ampla total e irrestrita a transparência desse processo. 
A questão da tarifa, como disse, será controlada pela AGENERSA. A AGENERSA 
tem um corpo técnico que vai ser ampliado. Concurso, na rua, para poder contratar 
novos técnicos das remessas, exatamente para poder dar atendimento à ampliação 
da sua responsabilidade, principalmente, nessa questão do saneamento. Em 
relação à tarifa mínima, foi considerada legal. Hoje, você tem uma obrigação das 
concessionárias de fazer a hidrometração de todos os sistemas para que você 
possa começar a ser cobrado, pelo consumo. Além, do consumo, você tem tarifas 
mínimas pela disponibilidade do serviço colocado a sua casa, por exemplo, se eu for 
viajar a serviço e for ficar um mês fora, eu vou suspender a disponibilidade do 
serviço, pois eu não vou pagar, mas se eu não tiver aquele serviço, eu tenho um 
custo que é o custo da manutenção do sistema e liga até o meu hidrômetro. Isso é 
legal, é previsto e, hoje, você tem, infelizmente, uma quantidade muito percentual 
muito grande do consumidores, que são atendidos através das chamadas “penas 
d’água”. A pena d'água é tarifa mínima e, realmente, o custo é bastante injusto, mas 
é por isso que você tem indicadores, exigências de hidrometração bastante intensos 
para que você possa reduzir isso. A hidrometração é obrigatória nesse contrato. A 
concessionária vai ter de fazer a hidrometração, pois é obrigado colocar o dono, ter 
indicadores hidrometração. Faz parte dos indicadores de desempenho. O Licínio 
está dizendo que não, eu gostaria, por favor, de liberar o áudio.  
 
Sr. Licínio. 
 
Desculpa, mas aqui em casa tem hidrômetro e a gente paga o dobro do valor 
medido. Obrigado. Riley. Como eu disse, você tem toda e qualquer instituição e não 
é, apenas, CEDAE, não é só a SABESP, você tem indicadores com valor mínimo 
cobrado, assim como tem da energia elétrica, assim como tem em outros setores, 
pela disponibilidade da infraestrutura da manutenção da infraestrutura que leva o 
serviço. Que leva o produto, no caso a água até a residência. É previsto em lei, 
muda-se a lei, muda-se o sistema, mas, também, prevê. É permitido por lei. Eu 
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perguntei só se vai haver um cálculo, porque o valor é muito absurdo, 10% do valor 
da CEDAE, ela recebe o valor de tarifa mínima. Então, tem uma coisa errada nisso.  
 
Sr. Riley Rodrigues. 
 
Acho que existe um problema, porque hoje mais de 30% de toda a estrutura de 
cobrança é feita através de pena d'água. E pena d'água é tarifa cobrado com tarifa 
mínima. Tem pena d'água demais, eu acho que esses 10%, você está sendo 
generoso. 
 
Sr. Lucínio. 
 
Não, são dados que eu obtive da CEDAE. 
 
Sr. Riley Rodrigues. 
 
Dentro do município é mais. 
 
Sr. Licínio. 
 
Eu vou lhe mandar isso, não tenho a não aqui e agora, mas vou lhe mandar. 
 
Sr. Riley Rodrigues. 
 
Mas é dentro do município? 
 
Sr. Licínio. 
 
A minha casa é uma prova disso. 
 
Sr. Riley Rodrigues. 
 
Dependendo do município, você tem um número muito maior de penas d'água do 
que hidrômetro. Presidente, em relação aos pontos colocados pelo Senhor Lucínio, 
o que me cabia à capacidade de responder. Obrigado. 
 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Obrigado, Senhor Riley. Passo a palavra para a Equipe Técnica do BNDES. Por 
favor, Sr. Guilherme para as suas colocações pertinentes.  
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Sr. Guilherme Mendonça. 
 
Vou abordar os principais pontos, pois era só um adendo, a fala do Senhor Riley, 
porque o estudo do BNDES em nenhum momento partiu da premissa de revisão da 
estrutura tarifária, a premissa foi utilizar a estrutura tarifária, atualmente utilizada 
pela CEDAE. A base tarifária é a mesma, inclusive, consta no anexo dos contratos 
de concessão que estão em consulta pública, se forem verificar esses anexos de 
estrutura tarifária, vão verificar que são da mesma estrutura tarifária da CEDAE. 
Não houve nenhum estudo do nosso lado em repensa em estrutura tarifária, esse 
não era o escopo do nosso objeto contratual no Estado do Rio de Janeiro. Por outro 
lado, a informação que recebemos da própria CEDAE, foi que a CEDAE junto com a 
AGENERSA, fez um estudo para rever a estrutura tarifária e, dentro desse estudo, 
havia uma proposta de não ter mais uma tarifa mínima. Então, seria um modelo que 
se cobraria pelo consumo efetivo e não pela tarifa mínima, no local. Então, Sr. 
Licínio, teria essa revisão sendo comandada pela AGENERSA. Então a 
AGENERSA que é a entidade responsável pela regulação, fiscalização do serviço, é 
que a gente teria a entidade que estava lançando, neste momento. O processo, eu 
não sei em que estágio está do estudo. Então, estou falando de informações que a 
gente recebeu, não sei em que estágio estaria esse estudo sobre a revisão da 
estrutura tarifária, mas sabemos que havia sim um estudo sendo encaminhado pela 
AGENERSA. Obrigada. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Tá explicado, Senhor Guilherme. Considerando que até o momento não temos outro 
participante manifestando o interesse em fazer colocações adicionais, aproveito o 
momento para deixar registrado que a equipe técnica tem observado o debate no 
chat e aqueles quiserem fazer seus questionamentos de forma objetiva, solicito que 
se manifestem para que possam habilitar junto da equipe da TI, vídeo e áudio, para 
fazer os seus questionamento e deixar registrado consignado em ata. Senhor 
Marcos da Silva Lourenço, convido a fazer as suas colocações. Peço só a gentileza 
de declarar, para registro, o seu nome completo e CPF. O senhor tem 3 minutos 
para fazer as suas colocações. Enquanto a nossa equipe tenta habilitar o áudio do 
Senhor Marcos, eu gostaria de convidar o Professor Gesner para fazer algumas 
considerações a respeito de alguns tópicos, tais como: municipalização; processo e 
efeitos. Com a palavra, Professor Gesner. 
 
Sr. Gesner de Oliveira. 
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Pois não, Presidente. É um prazer. Nós tivemos a oportunidade fazer um estudo 
sobre remunicipalização e a mostra de caso de municipalização mostram casos em 
que os investimentos são feitos, a estrutura é construída e, nessas circunstâncias 
temos a renovação de contrato. O que não necessariamente significa um fracasso 
daquele empreendimento, mas é a realização da constituição da infraestrutura. 
Muitas vezes, alguns municípios preferem ter, quando já tem a infraestrutura 
constituída, eventualmente, preferem administrá-la e soma-la, uma atitude que 
depende muito das circunstâncias específicas. No trabalho que fizemos, também, 
analisamos casos específicos, também, analisamos o caso de Paris, o caso de 
Berlim, Buenos Aires. Há circunstâncias muito específicas onde explicam a 
remunicipalização em um caso ou no outro. Ás vezes, têm problemas de 
desrespeito ao contrato ou circunstâncias macroeconômicas que acabam 
inviabilizando vários contratos de infraestrutura, como é o caso de Buenos Aires, 
mas o que eu queria chamar a atenção é que, realmente, não há na literatura uma 
evidência e uma preferência que uma desprivatização, na verdade o que existe são 
muitos casos de contratos longos que são realizados e cumprem o seu objeto. Com 
maior prazer posso encaminhar o trabalho que foi feito. Solicito desculpas por ter 
tido que me ausentar, por alguns instantes e não consegui responder ao chamado 
no momento em que ele ocorreu, Sr. Presidente.  
 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
 
Agradeço a colocação, Professor, muito pertinente. Convido o Sr. Marcos Silva para 
fazer as suas colocações. Sr. Marcos, lembrando o tempo de fala de 3 minutos. 
 
 
Sr. Marcos Silva. 
 
Boa noite a todos. Meu nome é Marcos da Silva Lourenço, CPF n° 666.521.037-56. 
Eu sou engenheiro Civil do quadro permanente do município de Rio das Ostras e 
conheço, razoavelmente, tanto o sistema de água, como o sistema de esgoto e essa 
nova modalidade de solução parece que tenta resolver o problema com imensa 
satisfação, da forma que precisamos aqui os dois setores estão atrasados e o que a 
gente enxergou, nós temos um contrato com a CEDAE, desde 2011. Apesar de 
estar tudo determinado no contrato com cláusula específica, que o município vai 
colaborar na fiscalização do contrato, com o Governo do Estado, pois ter sido feito 
em 2011, não tinha a figura da AGENERSA. Porém, o que a gente se depara, por 
muitos anos, através de um ofício, processo, tanto do prefeito, como dos próprios 
servidores. A gente não consegue informações técnicas com a CEDAE e nem com 
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o Governo de Estado conforme ofícios já encaminhados, ligamos para lá diversas 
vezes. Até reativamos isso em função da nova Lei. Enfim, solicitamos de novo que 
tivéssemos informações para que a gente pudesse ver um processo melhor para o 
município. Eu sinto falta na leitura dos editais e dos documentos da participação 
técnica de forma que os servidores e os próprios pesquisadores aqui da região que 
estão pesquisando este tema, também. O Estado tem intenções políticas que não 
está 100% olhando para os servidores de carreiras que são vocacionados e ávidos 
por colaborar. No próprio bloco 3, o servidor local pode colaborar com o Governo do 
Estado, com a concessionária e com a sociedade organizada, nos comitês com 
dados e elementos técnicos estudados criticados avaliados e revisados. Não há 
motivo para que não haja essa transparência. A minha proposta é para que se tenha 
no contrato além da obrigação de ser disponibilizado para os Comitês de 
Monitoramento, o da Sociedade Civil que fosse disponibilizada essa documentação 
técnica dos planos, projetos e sistemas. E as modificações que tem sido feita aqui 
que não temos como saber, pois quem construiu foi a prefeitura. Enfim, deveria 
haver na documentação do contrato que caso essa documentação técnica não 
fosse entregue automaticamente, quando solicitado ali, deveria estar disponível, que 
daí já viesse uma sanção automática pelo site de internet, e assim ocorresse, 
efetivamente, a gestão democrática da cidade. A Casa Civil tem o interesse em 
privilegiar a transparência, neste momento, mas depois, também, é importante. É 
um processo sem volta e que depois que acontecer a gente possa participar. Essa 
transparência seja efetiva e que a gente possa colaborar. Obrigado a todos vocês. A 
ideia não é fiscalizar a AGENERSA, mas sim colaborar efetivamente com acesso a 
documentação técnica. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Agradecemos a colocação, Senhor Marcos. Passo a palavra ao Senhor Riley para 
que possa fazer as colocações pertinentes e, na sequência, a equipe técnica do 
BNDES para que possa fazer adendos aos comentários.  
 
Sr. Riley Rodrigues. 
 
Marcos, boa tarde. Agradeço a sua participação. Eu chamo atenção à estrutura que 
foi montada para a fiscalização da atividade e a divulgação a informação de todos 
os dados. Pela primeira vez, vamos ter no Estado do Rio de Janeiro, no processo de 
concessão, a concessão no Estado do Rio de Janeiro não é uma concessão 
Estadual, a concessão dos serviços municipais, mas a estrutura montada prevê a 
existência de um verificador independente para acompanha, passo a passo, dia a 
dia, a execução de todos indicadores de atendimento dos serviços que cole índices 
de qualidade. Essas informações vão subsidiar a AGENERSA nas suas decisões. O 
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fato é que antes desse processo você tem, ao longo desse processo, o Comitê de 
Monitoramento. O Comitê de Monitoramento tem a participação, como foi colocado, 
da sociedade civil, de vários órgãos, de vários representantes, mas além do Comitê 
de Monitoramento, a participação dos municípios dos órgãos de controle, através, 
do Conselho de Titulares, os titulares do serviço, tem, também, a vaga para 
usuários, mas como foi chamada a atenção pelo Licínio que participou desde a 
primeira Audiência Pública, na quarta-feira, a Legislação prevê o Conselho de 
Usuários. Então, vai ser melhorado esse processo e o Estado quer a participação 
efetiva de todos aqueles que possam contribuir para o efetivo cumprimento das 
metas, pois o objetivo é que você alcance a universalização. Então, a estrutura dos 
Conselhos de Usuários, não é aquele conselho que vai pegar 20 municípios do 
bloco, os conselhos têm que ser locais, para quem conhece realmente a realidade 
local, por quê? Por que não adianta ter um Conselho de Usuários em que tenho da 
Ap5 do Rio de Janeiro, mas eu tenho um município de inatividade que é distante e 
que está aqui no Rio de Janeiro não conhece inatividade. Tem que ser no Rio de 
Janeiro a participação local que vai fornecer as informações e fazer fiscalizações 
locais. Nesses conselhos de titulares, nos comitês de monitoramento as 
informações à respeito dos projetos a serem executados que têm que ser passado 
para AGENERSA para ser verificado se cumpre as metas de universalização, as 
metas anuais, tem de ser passado aos governos e aos titulares que são os 
municípios do Estado, como delegados, dessa representação e o Instituto Rio 
Metrópole, como representante dos municípios metropolitanas. Portanto, essas 
informações de projetos, obrigatoriamente, têm de ser repassada para serem 
discutidas se efetivamente atendem não só o interesse do investidor, mas o 
interesse da população que vai ser atendida, porque o contrato é de metas e as 
metas preveem o atendimento à população. Então, essas informações têm que 
levadas a discussão, àquelas pessoas que vão ser de fato afetados por isso. Então, 
essa estrutura foi montada exatamente para, como disse a Senhora Adriana, que 
participou antes, o Estado não só deseja como estimula e até exige, permita-me 
extrapolar na liberdade, que a população participe se maneira intensa e o quanto 
mais a sociedade participar, o controle social se estiver acompanhado de uma visão 
mais técnica, daquelas pessoas locais que conhecem bem o sistema, que 
conhecem de fato os serviços, o local onde residem, é melhor. Então, nós vamos 
incentivar que, localmente, mesmo que você não tenha essas estruturas, mesmo 
que não seja uma estrutura oficial, no bloco oficial, como um todo, mas é importante 
que você tenha essa informação que será passada para cada um desses comitês 
previstos no contrato. Não se pode, simplesmente, fazer um investimento à revelia 
dos titulares, à revelia da AGERNERSA, à revelia dos cumprimentos de metas 
contratuais. Então, isso tem que ser amplamente discutido, mas nem sempre isso 
chega no município do interior, nem sempre chegar, por exemplo, a Rio das Ostras, 
a Natividade, a tantos outros municípios e, dessa vez, vai chegar. A estrutura 
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construída para que chegue, a estrutura foi construída para que você tenha gestão 
que tenha participação intensa local e transparência de informações, porque só com 
transparência total a gente vai conseguir ter uma concessão de 35 anos de um 
serviço essencial, como é o esgotamento sanitário, essencial para saúde e para 
vida. O esgotamento sanitário e água salvam vidas. O acesso a recursos hídricos de 
qualidade, o acesso ao esgotamento sanitário, isso é importante. Então, o Estado 
do Rio de Janeiro, neste processo, está fazendo tudo com 111% de transparência e 
essa transparência vai acompanhar esses contratos durante os 35 anos, tanto que, 
se não houver o cumprimento de alguns pontos, inclusive da discussão ampla, junto 
a determinados conselhos, comitês e, agora, vamos discutir o Conselho de Usuários 
que é um dos pontos dos indicadores de cumprimento de metas que não será 
cumprido, se não for cumprido impacta no índice de reajuste da tarifa. Então, a 
forma como encontramos de garantir que essas informações cheguem em quem 
realmente interessa, para que o titular, o município possa se planejar sua 
comunidade, planejar seu investimento em macrodrenagem, casado com o 
investimento em esgotamento e abastecimento de água. Foi estruturado de maneira 
que tem de ser discutido de maneira ampla, com todos os titulares e com os 
representantes da sociedade civil e se não for suficiente, o teremos o Conselho de 
Usuários e, ainda, se não for suficiente, o Estado vai levar e vai incentivar, em cada 
município, que seja criado ou que a associação de moradores, associação técnica 
acompanhe, forneça informações e essas informações terão de ser fiscalizadas e 
analisadas pela agência reguladora. Esse é um compromisso assumido pelo 
Governo do Estado, nesse processo e está escrito nos documentos da concessão 
essa estrutura de fiscalização e dos indicadores vai existir e a cada momento em 
que algo não for cumprido o basta acompanhar, estritamente, o que está no contrato 
e nos anexos. Esse será um processo de concessão totalmente transparente. A 
transparência será total. Se o dado não for favorável a uma análise pública, esse 
sim será o dado mais importante para ser levado a público, para o público conhecer, 
porque será aí que a sociedade de corrigir os rumos, como toda certeza que a 
estrutura montada, foi, exatamente, neste sentido.  
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Sr. Guilherme, Sr. Luciene, alguma observação ou informação às colocações do 
Senhor Riley? 
 
Sr. Guilherme Mendonça. 
 
Senhor Presidente, não tenho nenhuma complementação. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
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Perfeito. Sr. Marcos, agradecemos a participação, caso tenha alguma outra 
observação fica à vontade para colocar, pois até o momento não há outro 
participante. 
 
Sr. Marcos. 
 
Boa noite. Posso fazer uma consideração adicional? 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Pode, Senhor Marcos. Contudo, por ordem da audiência, vou pedir desculpas ao 
senhor Licínio que acabou de manifestar o interesse em fazer nova colocação. Eu 
vou manter a palavra com o Senhor Marcos considerando a minha colocação inicial. 
Senhor, Marcos.  
 
Sr. Marcos. 
 
Era para colocar a possibilidade de se constar nos termos do contrato a 
disponibilidade das peças técnicas, pois dentro do contrato, em momento nenhum, 
você observa as peças técnicas dos sistemas, sobre elas que engenheiros, 
urbanistas, enfim, economistas da sociedade civil organizada, podem contribuir 
melhor, na medida que, entendam, critiquem e levem até informações que não 
estão no domínio do profissional que está lá longe. Então, solicito que seja incluído 
e disponibilizado, no termo do contrato, na documentação, as peças técnicas, em 
caráter obrigatório. Caso haja algum problema, de segurança contra algum eventual 
atentado, que se faça uma proteção em relação a isso e o técnico que tenha acesso 
a isso que se comprometa em não divulgar e a não repassar. Seria importante que 
pudesse ter esse acesso e acabar com ideia de que o Estado tem todos os meios e 
todas as possibilidades para resolver, quando os servidores sabem das 
possibilidades que os outros servidores têm de contribuir. Então, é neste sentido, é 
colocar no contrato à disponibilização das peças técnicas aos interessados. 
Obrigado. Peço Desculpas ao Licínio. 
 
Sr. Riley Rodrigues. 
 
Marcos, vou fazer uma solicitação, porque as peças técnicas, considerando o 
tamanho dos blocos a serem colocados e a diversidade de serviços, sejam de 
engenharia ou de obras. Então, solicito a informação de quais peças técnicas 
seriam mais importantes. Seria interessante dentro daquele questionário dentro do 
site da consulta pública que o senhor pudesse detalhar um pouco mais essa 
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proposta de maneira de maneira mais clara, para que possamos, inclusive, discutir a 
questões quais informações são mais sensíveis. Então, solicito que se for possível, 
o Senhor, pudesse detalhar dentro do questionário que tem no site da Consulta 
Pública para que possamos, até encontrar a melhor forma de atender a sua 
solicitação com transparência plena. 
 
Sr Marcos. 
 
Obrigado. Acho que posso fazer juntamente com os meus colegas interessados no 
tema, servidores do município. Enfim, nós temos a associação de engenheiros e 
arquitetos, do município de Rio das Ostras que vão colaborar com esse processo, 
porque todos nós aqui temos problema com a água escassa, muito escassa e 
esgoto, também, causando problemas sérios. Então, já que estamos com a 
oportunidade de enfrentar esse tema agora, com essa inciativa do Estado, Governo 
Federal, BNDES, nós podemos fazer a parte que nos cabe. Obrigado. Presidente. 
Obrigado, Sr. Marcos. Agora, com a palavra o Senhor Licínio.  
 
Sr. Licínio. 
 
Continuo com muita curiosidade de quem está participando a essa audiência e 
renovo o meu protesto da falta de transparência. Quanto aos dados, eu tenho visto 
que a transparência é grande e eu tenho obtido, através da lyol, uma série de 
dados. Então, complementado que o colega falou, anteriormente, esses dados, eu 
já tinha te perguntado sobre os dados, porque que justifica não ter tarifa, a 
possibilidade de desconto, eu acrescento ao pedido dele, sobre os estudos, pois 
todos os estudos do BNDES, deveriam estar publicados na íntegra, nas páginas do 
Governo ou do BNDES, uma vez que quem pagou foi o Governo e o Governo 
somos todos nós e somos nós que pagamos. Eu gostaria, somente, de citar os 
dados que falei sobre a CEDAE, de julho do ano passado, onde pergunto: Quantas 
residências ou prédios pagam a conta mínima, sendo excluídas as contas sociais? 
E 487 mil foram faturados pela tarifa mínima. Efetivamente, qual valor medido e 
faturado? Foram consumidos 8 milhões 0,98065 metros cúbicos, efetivamente, 
medidos e faturados 16,142 milhões, que por sua vez totalizaram 101 milhões, ou 
seja, 50 milhões desse foi dinheiro que não foi obtido. É muito dinheiro para a 
manutenção da tarifa mínima. Eu pago relativamente pouco na minha casa, na tarifa 
elétrica, mas pago 3 vezes o valor da tarifa mínima. Espero que os estudos citados 
sejam feitos e acompanhados pela sociedade civil, provem que há a necessidade 
disso. Esse valor dos 101 milhões, em julho do ano passado representaram 21,17% 
do faturamento da CEDAE, no mês de julho, pois sendo muito grande o 
faturamento. Aproveitando a notícia, gostaria de esclarecer melhor que a CEDAE 
disse que está reestudando, pois é logico que deve haver uma garantia mínima, 
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mas essa garantia não pode representar 20% do faturamento de uma empresa do 
tamanho da CEDAE. Obrigado. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Obrigado, Senhor Licínio. Com a palavra, Senhor Riley. Licínio, na sua última 
colocação, eu citei que você estava sendo generoso, por ter citado o percentual de 
10%, você mesmo generoso por citar 10%. 
 
Sr. Licínio. 
 
Não, eu me refiro a 10% extra, porque eu tinha esse número de 20% na cabeça, 
mas 10% é um dinheiro que não veio de lugar nenhum, por exemplo, é a mesma 
coisa que você comprar alguma coisa e conta vir com mais 10%, porque 10% dos 
21%, esses 10% foram efetivamente medidos e os outros 10% restantes, não foram 
medidos. Por isso que eu citei o número de 10% que já havia sido memorizado e só 
tive tempo de procurar o estudo. Não fui generoso, não. Fui bastante preciso, 
porque deveria ser 10,85%, mas arredondei para 10.  
 
Sr. Riley Rodrigues. 
 
Considerando 6 milhões de usuários... 
 
Sr. Licínio. 
 
São 487 mil, 6% dos usuários.  
 
Sr. Riley Rodrigues. 
 
Considerando essas informações,  
Licínio, eu sou economista, eu não tenho esses dados técnicos comigo agora. 
Então, não posso, de maneira responsável, te dar uma resposta exata, precisa, 
sobre o que a CEDAE está estudando com a AGENERSA, através a tarifa mínima. 
Seria irresponsabilidade da minha parte e seria uma questão totalmente inadequada 
se eu adentrasse nesse assunto, neste momento. Primeiro, porque não está nesse 
escopo de discussão, agora, pois é algo que está sendo feito pela CEDAE e pela 
AGENERSA, por isso, não posso essa informação aqui. O Estado está 
comprometido com a transparência, então vou lhe fazer uma solicitação para que 
faça o registro dessa questão, através do questionário do site da concessão, assim 
com ele posso buscar, detalhadamente, a informação precisa e todos esses 
questionários vão estar disponíveis as respostas no site da concessão. Essa 
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informação será trazida não só para você, mas toda população saber em detalhes o 
que está sendo discutido, analisado e o que está caminhando. Neste momento, não 
tenho condição de responder, seria irresponsabilidade e desonesto da minha parte, 
dar qualquer informação da qual eu não tenho pleno conhecimento. Por isso, 
solicito, o preenchimento do formulário para apresentação dos questionamentos, 
pois o Estado pode dar informação real, precisa, concreta e transparente. 
 
Sr. Licínio. 
 
Farei, mas pedi se tivessem mais alguns dados à respeito, porque vocês declaram, 
anteriormente, que estavam sabendo e que estavam estudando, obviamente, o 
estudo não estudo não está à mão. Gostaria de registar isso, esses dados e seria 
interessante ter esses dados do início da pandemia e não sei como estão hoje. 
Farei o questionamento, tanto esse quanto dos estudos que condenam o desconto 
na tarifa. Outra coisa que eu comentei, mas não lembro se foi respondido, sobre se 
existe algum critério para se a firma começar a ganhar muito dinheiro, se isso será 
devolvido alguma vez na tarifa? Essa foi uma pergunta da fala anterior. 
 
Sr. Riley Rodrigues. 
 
Em relação a esse ponto específico à respeito do resultado, nós temos no Rio de 
Janeiro o universo, aproximadamente, de 6 milhões de pessoas, nessas áreas de 
concessão, 6,800 milhões que não tem acesso se quer ao tratamento do esgoto. Os 
investimentos necessários para chegar até a essas pessoas coletar e tratar, são 
investimentos que na concessão anterior, chegavam, somando ao Capex e a 
operação, aproximadamente, 90 bilhões de reais, nesta nova operação, aproximam-
se 16,89 bilhões de reais, em 35 anos. De fato, a expectativa dentro de uma taxa 
interna de retorno que hoje está na estimativa líquida de 7,2% para o investidor. Isso 
significa que, você está, inclusive, em um limite de prudencial de investimento. É 
claro que, todo contrato prevê, como não vai haver reajuste real da tarifa, apenas a 
recomposição da inflação setorial, não está previsto que por ser eficiente para poder 
colocar mais pessoas, que hoje não tenham acesso à água e não tenham acesso ao 
esgoto, dentro do seu sistema, você vai haver uma redução desse resultado. É claro 
que, a eficiência e o valor e comportamento tarifário, dependerá de duas coisas que 
são: primeiro, a concessionária tem que ser eficiente; segundo, a macroeconomia 
brasileira, ser for equilibrada afeta para baixo a questão da tarifa e se a economia se 
desequilibrar afeta para cima. Então, o fator tarifa é muito mais complexo, 
simplesmente, do que atingir universalização e daí eu atingir o valor da minha tarifa. 
São questões macroeconômicas bem mais complexas do que essa. Diretamente, 
existe uma previsão de a concessionária atingir 100% da universalização, vai atingir 
a universalização da tarifa? Não, porque ela fez um investimento para isso. Licínio. 
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Mas agora, olha só. Voltando a conta da CEDAE, você falou 35 bilhões, 16 bilhões, 
em 35 anos, isso dá 38 milhões por mês, sem atualizar o valor, ou seja, um terço do 
valor que a CEDAE faturou, em julho do ano passado, e ela conseguiria 
universalizar tudo isso. Essa receita da CEDAE, sem atualizar valor, sem nada. 
Riley. Então, vamos lá. Receita da CEDAE no bloco, dados de 2020, sem atualizar, 
arrecadação o faturamento da CEDAE. A Receita da CEDAE, no bloco 3, nos 
municípios do bloco 3, dados de 2020, a saber: 412,825 milhões de reais. O que dá 
um total, sem considerar os reajustes inflacionários, valor presente, apenas o 
número nominal de 14.484 bilhões de reais, em 35 anos, valor bruto, sem citar 
desconto de operação, manutenção e investimento; O Capex previsto na 
universalização tem o valor de 4,650 bilhões de reais; O custo de operação do 
sistema o valor de 12,240 bilhões de reais, o que dá um total de 16,890 bilhões de 
reais, considerando que o resultado de faturamento da CEDAE seria no valor de 
14,484 bilhões de reais e todo custo de operação e manutenção para a 
universalização o valor de 16,890 bilhões de reais, a conta fica vermelha, faltam 
2,410 bilhões de reais. Não a estrutura econômica da CEDAE, não é suficiente para 
a universalização. Isso é matemática pura.  
 
 
Sr. Licínio. 
 
Não, mas a questão que eu falei, foi o valor de 100 milhões de reais que é somente 
um faturamento extra, da conta mínima, é da CEDAE. Ela não me esclarece, eu 
imagino que seja de todos os seus usuários. Mas esse valor que é basicamente de 
um lugar onde não tem água, já poderia ser investido há muitos anos, ao invés de 
virar lucro se é um ganho extra. Eu até concordaria com uma questão social, no 
sentido, de pagar um pouco mais caro, desde que a CEDAE estivesse investindo o 
dinheiro que ela paga na nessa área. São 100 milhões de reais por mês e veja 
quanto isso dá por ano? Isso na CEDAE toda. 
 
Sr. Riley Rodrigues. 
 
Eu não posso discutir o que aconteceu desde 1978 até 2020, mas posso discutir a 
necessidade de 2021 até 2053, considerando a estrutura financeira da CEDAE, 
hoje, não tem condições de garantir os investimentos mínimos necessários para 
universalização. O que aconteceu e foi muita coisa entre 1978 à 2019 e 2020, eu 
não tenho condições de discutir o passado, só posso discutir o futuro. 
 
Sr. Licínio. 
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Concordo, mas se existe essa possibilidade de faturamento o BNDES, também, 
poderia, como banco social que é, investir com juros mais baratos numa conta em 
que a CEDAE, garantindo obras e uma série de coisas. 
 
Sr. Riley Rodrigues. 
 
Desde que o operador de empréstimo tivesse um lastro financeiro que garanta que 
vai pagar o empréstimo que tem. Licínio. O Estado, o Estado, tem... Se hoje o valor 
que a empresa tem para o futuro, não tem como cobrir a necessidade de 
investimento, não há lastro para garantias. A Falta das garantias, esse é o problema 
que está levando a essa situação da concessão em todos os municípios. Isso está 
acontecendo no Brasil inteiro. Infelizmente, se nós tivéssemos o serviço, dos últimos 
30 anos, 100% universalizado, ninguém estaria discutindo isso. 
 
Sr. Licínio. 
 
Eu discordo da filosofia, mas é papo para outra audiência ou um almoço que desde 
já eu lhe convido para almoçarmos em um restaurante muito bom na Rua Sete de 
Setembro, o Doutor Augusto conhece muito bem, o convido, também, dessa vez por 
minha conta. 
 
Sr. Riley Rodrigues. 
 
Já está aceito. 
 
Sr. Presidente. 
 
Com a palavra, Senhor Guilherme e, na sequência, Senhora Luciene. 
 
Sr. Guilherme Mendonça. 
 
Eu gostaria de complementar e se a Senhora Luciene quiser falar na minha frente, 
fique à vontade. O ponto que o Senhor Licínio levantou se você quiser 
complementar. 
 
Sr. Luciene. 
 
Estou um pouco em dúvida se cabe a complementação, dado o término da 
intervenção com um convite para almoço, assim o Senhor Licínio e o Senhora Riley 
terão chance de discutir isso de forma apropriada. 
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Sr. Licínio. 
 
Desculpe a intimidade, apesar de eu ser Machado, também, eu não tenho essa 
intimidade. Desculpe-me. 
 
 
Sr. Luciene. 
 
Não fique à vontade. 
 
Sr. Licínio. 
 
O grupo do BNDES, eu gostaria muito de ter essa oportunidade, ou no almoço ou 
presencialmente. 
 
Sr. Luciene. 
 
Fique à vontade Senhor Licínio, será sempre muito bem-vindo. Só gostaria de 
ponderar, porque muitas vezes vemos esses valores de forma absoluta, e, 
realmente, a gente abstrai do fato de que existe a necessidade de uma 
infraestrutura de endividamento, por trás. E a visão de endividamento, quero só 
fazer uma ponderação, de que nós equipe que assessorou o Estado na estruturação 
do projeto, não somos a equipe que lida no dia a dia com a concessão de 
empréstimo do BNDES, apesar de que somos uma mesma instituição. Essa é 
apenas uma ponderação em relação à segregação de atividades que observamos 
internamente, mas tenho 25 anos de BNDES, Senhor Licínio. Então, vou me permitir 
fazer algum tipo de observação sobre a atividade de concessão de crédito do 
banco. De fato, a capacidade de crédito, recente da CEDAE está um pouco 
expressa, naquela capacidade de investimento que ela demonstrou nos 180 
milhões. Enfim, nos últimos 10 anos, em média e esses investimentos que foram 
feitos, nesses últimos 10 anos, foram feitos, somente, com recursos internos da 
Companhia. Eles, também, foram uma expressão da capacidade de endividamento, 
da capacidade da empresa tomar crédito, da sua classificação de risco, da 
percepção de que outros credores, também, têm da empresa pública da 
Companhia. A capacidade de investimento é realmente muito limitada, visa as 
demandas que essa concessão, do bloco 3, terá para os próximos 12 anos que são 
o período da universalização. Então, de fato quando move para o setor privado ou 
pensa em uma concessionária executando as tarefas que a gente pensa no bloco 3, 
também, estamos contando com a capacidade de endividamento dessas empresas 
e com a visão de crédito que essas empresas têm, não apenas por parte do 
BNDES, mas por parte de todo sistema financeiro do mercado de capitais que hoje, 
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também financia esses investimentos. Colocando do ponto de vista do banco, o 
banco como financiador de saneamento, aplica para o setor os prazos mais longos 
e as taxas menores que consegue praticar. É uma discussão permanente, do 
quanto se poderia fazer, de que condições poderia se colocar e, tenho a certeza, 
que isso se encaixa melhor na sua conversa, que o senhor sugere, sobre o futuro do 
BNDES, do que, exatamente, na audiência pública, mas eu precisava fazer essa 
observação. 
 
Sr. Licínio. Perfeito. 
 
Sr. Guilherme Mendonça. 
 
Senhor Licínio, só um ponto que o senhor levantou, em relação ao estudo sobre a 
adequação tarifária, fui eu que mencionei esse estudo. Então o primeiro 
esclarecimento, a gente não tem informações técnicas desse estudo, nenhum 
documento técnico, apenas, foi feito um comentário que a CEDAE passou uma 
informação sobre a existência desse estudo. Nós fizemos uma consulta no site da 
AGENERSA, na parte de consultas públicas da AGENERSA, o Senhor vai identificar 
uma consulta com nome de CEDAE redesenho tarifário, realizada em 2019, mas os 
documentos devem estar para serem avaliados. Não sei se a AGENERSA deu 
seguimento ao assunto, não tenho lhe informar, sobre o andamento desse assunto, 
se a AGENERSA irá fazer essa reestruturação tarifária, mas houve uma consulta 
pública sobre uma proposta e até onde recebemos informações envolvia uma 
revisão sobre esse conceito de tarifa mínima que hoje é cobrado para o 
abastecimento de água. Então, essa parte da consulta pública pode fornecer 
maiores informações sobre o andamento desse estudo e conhecimento do estudo 
que a AGENERSA estava fazendo junto a CEDAE.  
 
Sr. Licínio. 
 
Achei o arquivo na página da AGENERSA. Vou ler e darei o retorno. Quanto à 
questão da publicação do edital, também, edital não, do desconto tarifário. Farei o 
pedido oficialmente pela página, daquele estudo que justifica a opção de não ter 
desconto tarifário, como forma de licitação, visto que isso é permitido na Lei nº 
8.666, inclusive, uma das duas hipóteses ou a hipótese mista. 
 
Sr. Presente Leandro Pestana. 
 
Perfeito, Senhor Licínio. Mais uma vez agrademos a sua participação extremamente 
valiosa e ativa ao debate. Acho que agrega muito, pois provoca a fazer, a 
apresentar dados comunitários nas colocações iniciais. Estamos chegando perto 
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horário de conclusão, considerando que até o presente momento, nenhum outro 
participante manifestou o interesse em... 
 
 
Sr. Licínio. Existe uma pergunta feita no chat que poderia ser usada para 
responder. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Por favor, Senhor Licínio, queira registrá-la, agora, oralmente, pode ser? Licínio. A 
pergunta do Frederico Menezes, no chat e poderia ser respondida. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Senhor Licínio, o Senhor pode apresentar a pergunta, porque o Senhor Frederico 
fez a pergunta, mas o chat não é o meio oficial para fazer os questionamentos aos 
palestrantes. 
 
Sr. Licínio. 
 
Eu posso ler a pergunta. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Exatamente. Agradeço. 
 
Sr. Licínio. A pergunta está registrada às 16h 20. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Faríamos o convite ao Senhor Frederico para apresentar o seu questionamento, 
oralmente, contudo, percebemos que se ausentou e, assim, a resposta ficou uma 
colocação oral por parte dos nossos palestrantes. Então, o Senhor Licínio fica, 
agora, incumbido de apresentar essa questão em pauta. Licínio. A colocação que o 
Senhor Federico fez, foi a seguinte: “Há mais de 20 anos, de experiência em 
concessões privadas, no Estado do Rio de Janeiro: Águas Niterói; Região dos 
Lagos; Nova Friburgo; Petrópolis e Ap5. Essas atuações atingiram as metas 
previstas? Essa foi à base para 99% de abastecimento de água, 90% de coleta e 
transporte de esgoto em 12 anos? É exequível em 12 anos? Todo contrato é 
firmado com as metas presentes nos Planos Municipais de Saneamento. Se o Plano 
de metropolitano de Saneamento ainda está sendo elaborado pelo IRM, ano que 
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vem, será elaborado no ano que vem, em que plano essas concessões estão se 
baseando? O estudo contratado pelo BNDES não é um Plano de Saneamento, foi 
considerado como tal? Porque o BNDES financiou essas concessões privadas? Por 
que não financiou a questão com pública? A Luciene já respondeu. O BNDES tem 
participação com a IGUÁ que ganhou uma concessão, isso não é ilegal?” 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Obrigada, Senhor Licínio. Os pontos estão abertos no chat, caso alguém tenha 
alguma dúvida para responder. Convido ao Senhor Riley para fazer as devidas 
colocações e, na sequência, o Senhor Alexandre e a Equipe Técnica do BNDES. 
 
Sr. Riley Rodrigues. 
 
Licínio, obrigada por ter feito a leitura, isso é muito importante, pois as regras 
exigem o registro oral das questões. Eu mesmo havia solicitado para que ele fizesse 
esse registro oral, mas Frederico, teve que se ausentar e não possível fazê-la, 
oralmente. Em relação ao primeiro ponto, as metas de 90% do esgotamento 
sanitário e 99% de abastecimento de água, não foram baseadas nas concessões 
existentes no Rio de Janeiro. Essas metas foram estabelecidas, através de Plano 
Nacional de Saneamento, o PlanSab de 2013. A 
lei dessas concessões é anterior a esse período, Essas concessões não tinham 
essas metas, algumas concessões nem previam chegar a 90%, 99%, a partir de 
2013, houve a exigência de se ter até 2033, à 90% de esgotamento sanitário tratado 
e 99% de abastecimento de água, sem intermitência. Então, não há relação entre 
essas concessões se atingirem ou não, sendo que, agora, elas são obrigadas a 
atingir essas metas estabelecidas pelo PlanSab e pelo Marco Legal do Saneamento 
Básico. Anteriormente, não tinha se quer metas para serem cumpridas. Então, não 
há relação entre aquelas concessionárias e estas metas estabelecidas no PlanSab 
são nacionais, não são restritas ao Estado do Rio de Janeiro, esse é o primeiro 
ponto, uma colocação. Segundo ponto, para participar do processo de concessão, é 
necessário ter um Plano de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário. 
Um Plano de Saneamento Básico muito mais amplo, mas eu vou deixar essa 
colocação para o Doutor Alexandre, especialista, que é o Diretor de Saneamento do 
Instituto Rio Metrópole. Ele que vai tocar nesse ponto específico, embora já 
tenhamos abordado esse assunto antes, mas não foi feito um Plano de 
Saneamento, mas sim um Plano de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário que o necessário para poder participar desse processo da concessão de 
abastecimento de água e esgoto sanitário. A resposta em relação ao BNDES, a 
Luciene, foi, extremamente, clara em relação as suas colocações. E quando ele 
coloca aqui, as experiências privadas e as questões dos doze. Os 12 anos foram 
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estabelecidos, exatamente, a partir deste momento de concessão, na verdade nas 
concessionárias que já ocorreram, do bloco 3, e não são 12 anos, são 11 anos, 
porque já passou 1 ano e 6 meses e o limite é 2033. Então, o marco, o registro seria 
2033, como foi lançado em 2013, não eram mais doze, eram vinte, mas o tempo foi 
passando, as metas não eram cumpridas e foram encurtando esse período para ser 
cumprida as metas. É factível? É factível. O processo de concessão foi desenhado 
para que haja factibilidade no procedimento, tanto que há municípios no qual você 
prevê que sejam atingidas a universalização em cinco anos e em outras você prevê 
em doze anos. Há município que você precisa de um índice mínimo de cobertura de 
água muito menor que outros municípios que estão próximos desse índice de 99%. 
Há municípios em que você tem cobertura de esgoto muito baixa e outros 
municípios que você tem a cobertura de esgoto bem superior a da maioria dos 
municípios e mais próxima dessa meta. Então, os prazos não foram estabelecidos, 
agora. Os prazos foram estabelecidos pelo PlanSab, em 2013 e factível? Sim. A 
modelagem foi construída para que haja factibilidade da execução desse plano 
dentro do investimento, da taxa interna do entorno do investimento. Então, 
realmente foi construída desta maneira. Em relação às questões do BNDES, 
financia ou não financia, a Luciene, foi bastante clara e eu não vou, também, entrar 
nas questões do BNDES, porque eu não sou funcionário do BNDES e não conheço 
a parte interna corpus do BNDES, como também, não vou tocar de forma detalhada 
a questão do Plano Nacional de Saneamento da Região Metropolitana, porque eu 
tenho um grande especialista sobre isso, o Doutor Alexandre, a quem eu passo a 
palavra, agora. 
 
Sr. Alexandre Mendes. 
 
Obrigado, Riley. Vamos voltar ao tempo e pela linha do tempo, desde a criação da 
Região Metropolitana, dezembro de 2018 até a batida do martelo, do leilão, na B 3, 
em 30 de abril, o meu espaço curtíssimo de 2 anos, tivemos que gerar dados para 
que essa concessão pudesse acontecer. Em 2019, a Região Metropolitana decidiu 
aderir a concessão que estava sendo planejada e que não se restringiu, apenas a 
Região Metropolitana, vários municípios no interior do Estado, também, aderiram, 
porque já eram abastecidas pela CEDAE. Não haveria tempo, até por questões 
orçamentárias, questões de estruturação da Região Metropolitana que conduziu o 
Plano de Saneamento, em questões de meses. Hoje nós temos, realmente, um 
planejamento, as quatro faces do tetraedro do Marco Regulatório de água, esgoto, 
resíduo sólido e drenagem, estejam todas contempladas no mesmo documento e 
que abranja os 22 municípios da Região Metropolitana. No espaço entre dezembro 
de 2021 e agosto de 2022, o documento estará sendo revisado na parte de água e 
esgoto, que já foi levantado e faz parte de todas as informações dos nossos editais, 
tanto dos 3 primeiros blocos, concedidos em 30 de abril deste ano, quanto, agora, a 
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projeção para 29 de dezembro desse ano, para a questão do bloco 3, expandindo-
se de 7 para 20 municípios, como Riley, aqui, muito esperançoso. A gente até 
aumentar esse número para um número um pouco maior, todo esse plano, 
realmente, vai ser concentrado em informações e será compilado e aprovado em 
agosto do próximo ano. Então, realmente, quanto a pergunta do Frederico, que 
participou da reunião de bacias há 4 dias atrás, onde fez a mesma pergunta e estou 
entendendo que ele está fazendo questão de registrar isso, tem toda razão quanto a 
questão. O Plano elaborado pelo BNDES foi para, simplesmente, consolidar um 
Plano de Abastecimento de Água e Esgoto, não é um Plano de Saneamento como 
um todo e muito menos um Plano que representa a concessão como um todo, mas 
os dados gerados, por esses trabalhos, conduzidos pelo BNDES e a sua contratada, 
todos serão, relevantemente, avaliados, atualizados e farão parte do documento 
maior de saneamento para a Região Metropolitana. Então, de uma maneira geral, 
não haverá retrabalho, não haverá substituição de trabalho, não. Será realizado um 
sinergismo nesse documento para ser aprimorado o sistema que, deixando muito 
claro para a sociedade, todos os estudos foram conduzidos com sequência lógica 
temporal e que tragam considerações relevantes para que a concessão seja um 
sucesso. Era isso que gostaria de esclarecer.  
 
Sr. Riley Rodrigues. 
 
O Presidente precisou se ausentar por alguns minutos, então permita-me extrapolar 
a minha função, um pouco, apenas para poder passar a palavra para a Luciene e o 
Guilherme do BNDES, já que foram citados nas colocações feitas nas perguntas 
deixadas no chat pelo Frederico e lidas Licínio. Luciene e Guilherme. 
 
Sr. Guilherme Mendonça. 
 
Fazendo alguns complementos em relação às respostas levantadas, a questão das 
metas, também, é importante destacar que elas foram incluídas considerando o 
novo Marco Legal de Saneamento que foi aprovado no ano passado, que vem 
expresso que a universalização deve acontecer até 2033. Exatamente, por isso, que 
trabalhamos nessas metas a serem alcançadas na universalização que atenda o 
marco dos contratos se estão, obviamente, de acordo com o Marco Legal do 
Saneamento. Então, a meta que não existia lá atrás, era uma lei muito recente e 
todos os contratos celebrados, anteriormente, a essa lei, eles mantinham essas 
metas que estão sendo incluídas, nesse contrato. Em relação ao planejamento, o 
Senhor Alexandre já explicou muito bem, mas complementaria que o novo Marco, 
expressamente, menciona que Plano Metropolitano, o Plano Regionalizado 
Metropolitano se sobrepõe aos Planos Municipais. Então, o novo Marco deixa 
expresso que havendo o Plano Regionalizado será suficiente para seja feita a 
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contratação da concessão e é suficiente para atender ao requisito de planejamento. 
Além, dessa suficiência, também, é importante, porque ele tem mais peso que o 
Plano Municipal. No que o Plano Municipal estiver em conflito regional, valerá o 
Plano Regional. O Plano Regional ganhou uma relevância ainda maior com o novo 
Marco Legal do Saneamento e, por isso, deve ser olhado com bastante atenção e 
cuidado sobre a ótica da sua visão de planejamento global, como o Alexandre 
colocou e, que ele atende ao requisito legal, da forma que foi aprovada pela Região 
Metropolitana. Ele foi aprovado sob as óticas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário que é o que está sendo concedido aqui. O plano existente, 
atualmente, o plano aprovado, atende a todos os requisitos legais. Em relação aos 
dois pontos colocados, era isso, e em relação à participação do BNDES na IGUÁ, 
não há qualquer ilegalidade nessa participação, em razão da participação ser 
minoritária, na Companhia, o BNDES não tem qualquer tipo de controle e não 
participa de nenhum órgão Deliberativo da Companhia. Então, qualquer tipo de 
ilegalidade, não nenhuma ilegalidade nessa participação acionária minoritária do 
Banco na Companhia. Eram esses esclarecimentos, não sei se alguém quer 
levantar mais algum ponto. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Obrigado. Agradeço Guilherme. Concedo a palavra ao Senhor Alexandre para fazer 
algumas colocações.  
 
 
Sr. Alexandre Mendes. 
 
Somente uma preocupação que o Frederico expressou: “E quando houver um 
conflito entre o Plano Municipal e o Contra o que estiver descrito dentro do Plano 
Metropolitano?” Eu posso assegurar que não haverá conflito, porque existirá o Plano 
Metropolitano que tem uma nave central, o que é comum a todos, estarão descritos 
e cada município ganhará um capítulo específico para tratar do seu DNA. Então, o 
documento elaborado na primeira rodada de negociações onde todos os municípios 
foram visitados, todos os Planos de Saneamento foram visitados, aqueles os já 
possuíam, e vão integrados ao Plano Metropolitano. O que quer dizer? Existirá uma 
total adequação e caso se encontre inconsistências em estudos já realizados e os 
estudos que serão atualizados na Região Metropolitana, a partir de dezembro, o que 
pode acontecer? O mediador dos trabalhos, e com certeza, isso ficará na 
responsabilidade do IRM, será para dirimir qualquer tipo de dúvida. Por isso, não 
será só uma mera consultoria, já fizemos vários convites para a sociedade civil, 
como os Comitês de Bacias Hidrográficas que já aceitaram participar desse trabalho 
que terá um documento escrito por várias mãos. Então, posso afiançar que a 
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preocupação da pergunta, não sofrerá nenhum tipo de prejuízo. Qualquer tipo de 
divergência entre os documentos já produzidos e com a elaboração dos 
documentos metropolitanos, serão integralmente dirimidas ao longo do processo, de 
tal maneira, que o momento do plano for promulgado que ele entra em vigor, será 
apresentado para o Comitê Deliberativo da Região Metropolitana para a sua 
aprovação e isso chegará até a nível de Estado e até a própria a ALERJ. Todos 
terão acesso a esse documento e farão todas as observações sobre eles. O que eu 
quero deixar bem claro é que todas as divergências entre os Planos Municipais e os 
Planos Metropolitanos serão dirimidos no final desse processo. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Obrigado, Doutor Alexandre. Por favor, Doutor Augusto. 
 
Sr. Augusto Werneck. 
 
Eu apenas quero falar, o Alexandre e o Guilherme já colocaram, também, sobre o 
Marco Legal do Saneamento que hoje vai dirimir qualquer dúvida que haja ou 
aparente conflito, com Planos Municipais de Saneamento e essa posição da lei é 
reforçada pela jurisprudência, porque desde julgamento da ADIN nº 1842, que o 
Supremo Tribunal Federal considerou a Constitucionalidade desse movimento de 
mecanismos regionais para o saneamento. Assim, não vamos ter alternativas 
senão, os Planos Municipais ficarem compatíveis com os Planos Regionais. Era o 
que eu queria dizer, pois é o espírito a inspiração do nosso projeto aqui.  
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Obrigada, Doutor Augusto. Estamos nos aproximando do horário de encerramento e 
gostaria de agradecer a todos os palestrantes, por toda dedicação, pelo tempo. 
Gostaria de Agradecer, também, a pessoa do Senhor Licínio que esteve aqui 
conosco na transmissão ao vivo, extensivo aos demais participantes.  
 
Sr. Licínio. 
 
Agora eu gostaria de ver os demais participantes, pelo menos agora. No Camboatá 
tivemos um quebra-pau imenso, foram 6h de audiência e todo mundo via todo 
mundo. Parabéns pela audiência, mas meus pêsames pela decisão. Espero que na 
próxima seja válido. De qualquer maneira, parabéns pela transparência e pela 
disponibilidade. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
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Nós que agradecemos, Senhor Licínio. Essa participação da sociedade civil ativa é 
o pleno controle a dinâmica e coloca o Estado sempre no caminho de assegurar o 
interesse primário, que é o interesse da sociedade. E considerando que estamos 
nos aproximando do horário de término, eu gostaria de convidar e conceder a 
palavra ao Senhor Riley para fazer as colocações finais pelo Estado. Considerando 
que a matéria é de extrema importância, o bloco tem a previsão de licitado no final 
do ano. Então, com a palavra, o Senhor Riley. 
 
Sr. Riley Rodrigues. 
 
Eu gostaria de agradecer a participação de todos os atores e a todos que 
contribuíram, principalmente, a participação das pessoas que entraram nessa 
audiência pública, na última quarta-feira, para contribuir, fazer as suas ponderações, 
principalmente, o Senhor Licínio que está conosco até agora e trouxe contribuições 
que realmente engrandeceram, como o Conselho de Usuários e outros detalhes, 
Peço desculpas por não ter conseguido atender a todas as perguntas e não ter 
podido responder integralmente a todas elas e, novamente, quando não tenho 
condição de responder uma determinada questão, naquele momento, prefiro 
responder à posteriori, por escrito de maneira clara e direta para evitar quaisquer 
dúvidas e evitar informações imprecisas. Acho que essa é uma responsabilidade 
que o Estado tem que ter com toda a sua população e com todo cidadão. 
Lembrando, a concessão está prevista para ter o seu leilão no dia 29 de dezembro, 
para que isso ocorra, nós temos consulta pública até o próximo dia 30, no site: 
concessaosaneamentorj2021.rj.gov.br, até o dia 30 está aberta a consulta pública, 
todos podem preencher o formulário, perguntar e fazer as suas observações. O 
edital final lançado no dia 6 de novembro, mas o lançamento do edital, não encerra 
a possibilidade de melhoria no processo, havendo necessidade serão publicadas 
erratas no edital. Então, esse processo com participação social, com participação 
popular, controle e melhoramento do processo até encerramento. E, também, não 
se encerra o leilão com assunção da nova concessionária, durante todo o processo 
da concessão, em 35 anos, haverá melhorias constantes sempre em prol da 
população nos interesses preconizados pelo edital e pelo contrato. Então, esse é 
um processo que não se encerra em si, pois permanece pelos 35 anos. Além, 
gostaria, também, de informar que para essas audiências públicas enviamos 
convites aos órgãos de controle, tribunal de contas do estado. Ministério público, 
assembleia legislativa, a academia, a todas as universidades, aos sindicatos, 
SINDÁGUA, a todos os órgãos que tivessem direto e indireto, mas, é claro, não é 
possível atingir a todos por mais que se esforcem. Além dos convites enviados a 
audiência foi amplamente divulgada, noticiada em grandes jornais e jornais do 
interior, no diário oficial, em emissoras de rádio, sites das prefeituras, o Instituto Rio 
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Metrópole, divulgou, as mídias sociais do Governo do Estado, site oficial, Casa Civil, 
pelo BNDES, inclusive, o Governo Federal, através, do PPI, divulgou e está sendo 
divulgado agora, neste momento. Então, houve ampla e total divulgação, porque 
esse é o nosso objetivo, transparência, uma boa gestão, contratos bem 
estruturados, bem montados em prol da população e acima de tudo, transparência. 
Transparência, principalmente, naquilo que pode ser melhorado. Então, o Estado, o 
Rio de Janeiro, cada vez mais vai focar em resultado sócio econômico, o interesse 
da população e só vai conseguir isso com total e plena transparência e só se 
consegue isso, com a participação ativa efetiva e, mesmo, combativa de todos os 
representantes da sociedade, sejam da sociedade civil, sejam sociais, sejam da 
sociedade civil, sejam individuais, cada um dos mais de 17 milhões do Estado do 
Rio de Janeiro. O estado, não só convida, incentiva e exige que cada um de nós 
como cidadãos participamos de maneira efetiva para que esse processo possa, ao 
longo dos 35 anos, resultar no melhor para o Rio de Janeiro e para a população do 
Rio de Janeiro. Sr. Presidente, agradeço o espaço. Agradeço a todos que 
participaram. A consulta pública continua e vamos melhorar esse processo, porque 
o Rio de Janeiro está sem tempo a perder.  
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Obrigado, Riley. Gostaria de Agradecer a equipe do BNDES que esteve conosco 
nessas duas audiências. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Luciene. Obrigado, a 
equipe do Instituto Rio Metrópole que esteve aqui conosco, nessa jornada. Um 
agradecimento Especial, a procuradoria, Doutor Augusto Werneck, pela participação 
ativa e pelas contribuições que foram feitas ao longo do debate que foi, 
extremamente, positivo. Considerando a função por mim atribuída, dou por 
encerrada a segunda Audiência Pública da concessão da CEDAE, do bloco 3 e 
mantemos abertos os canais formais de comunicação. 
 
Sr. Riley. Rodrigues. 
 
Pela ordem. Concessão Regionalizada dos Serviços Municipais de Água e Esgoto, 
não há, não houve e não vai haver concessão da CEDAE. 
 
Sr. Presidente Leandro Pestana. 
 
Obrigado, Riley. Peço desculpas pela colocação não apropriada ao término da 
reunião. Obrigado, pelas colocações adicionais. Dou aqui por encerrada a 
Audiência. Uma boa noite a todos e um bom final de semana.  


