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Data. 13.10.2021 – Plataforma digital de videoconferência 

Link: Audiência Pública Saneamento - Bloco 3 - YouTube 

 

[00:00:00] 

Sr. Aguinaldo Balon: Com transmissão pelo YouTube. 

[00:00:02] 

Sr. Gesner José de Oliveira Filho: Oi. Eu estava sem o som. 

[00:00:04] 

Sr. Aguinaldo Balon: Agora começou a transmissão e nós vamos iniciar a primeira audiência 

pública inserida no contexto da consulta pública pra o leilão do saneamento do Bloco 3. E eu 

gostaria aqui de fazer um cumprimento à mesa, composta dos participantes, composta pelo 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira, assessor especial da Secretaria da Casa Civil, pelo Sr. 

Fernando Vernalha Guimarães, sócio nominal do escritório Vernalha Pereira, da Sra. Luciene 

Ferreira Monteiro Machado, chefe do departamento no BNDES, Sr. Gesner José Oliveira 

Filho, professor da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, participam da mesa também o 

Dr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins, procurador do Estado e o Sr. 

Alexandre Aires Mendes, diretor de saneamento do IRM. Nós vamos dar início a essa 

audiência com uma exposição por parte do Sr. Riley, representando o Estado. Essa 

apresentação terá cerca de vinte minutos. Na sequência, nós teremos uma exposição do Sr. 

Fernando Vernalha, com aproximadamente quinze minutos Depois, uma apresentação da 

Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado, com aproximadamente quinze minutos de exposição 

e o professor Gesner José Oliveira Filho, com apresentação por cerca de vinte minutos. Após 

as apresentações de cada um dos palestrantes, nós abriremos pra que, se houver 

participantes de, pra que todos os participantes possam apresentar as suas intervenções. 

Cada intervenção terá no máximo três minutos de duração. Não haverá oportunidade de 

manifestação escrita, apenas a manifestação verbal. E a manifestação se dará a partir da 

ordem de manifestação de vontade, de manifestação de apresentação. Então todas as 

pessoas que se inscreverem serão ordenadas e terá três minutos pra que o faça. As regras, 

assim que houver a apresentação de todos os palestrantes, a gente vai fazer uma leitura sobre 

as regras de exposição por parte dos participantes, de maneira que a gente reitere como é 

que esse comportamento se dará, o tempo, e aí na oportunidade então, assim que os 

palestrantes fizerem suas exposições, havendo participantes, a gente faz uma nova exposição 

dessas regras. Então eu passo a palavra agora ao Sr. Riley, que terá a oportunidade então 

de fazer a apresentação inicial no prazo de vinte minutos. 

[00:03:34] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Boa tarde a todos, meu nome é Riley Rodrigues, eu sou 

assessor econômico da Secretaria de Estado da Casa Civil. Nós vamos iniciar com a 

apresentação acerca da audiência pública e do processo de concessão regionalizada dos 

serviços municipais de água e esgoto nos municípios que formam o Bloco 3 no processo de 
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concessão. Inicialmente, o primeiro ponto a ser colocado é o fato de que, neste processo, não 

se fala em privatização ou concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do estado 

do Rio de Janeiro, a CEDAE. O processo de concessão em curso, assim como os blocos um, 

dois e quatro, é um processo dos serviços municipais de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário em blocos regionais. Não existiu, não existe qualquer processo de 

concessão ou privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a CEDAE. A CEDAE 

é uma sociedade por ações, de economia mista, um órgão da administração indireta do 

Estado que tem como seus acionistas o Governo do Estado do Rio de Janeiro, com 99,9996% 

das ações, e acionistas minoritários, com 0,0004% das ações. A prova de que não existe 

privatização ou concessão da CEDAE, o maior argumento, é que os municípios possuem 

liberdade pra aderir ou não ao processo. Na primeira fase, os 64 municípios onde a 

companhia, a CEDAE atua, trinta e cinco aderiram. E a concessão incluiu vinte e oito 

municípios, além das áreas de planejamento um, dois, três e quatro da cidade do Rio de 

Janeiro. Nesta segunda fase, nós temos dezenove municípios inscritos, além da área de 

planejamento cinco da cidade do Rio de Janeiro. Municípios, inclusive, que ficam fora da área 

de atuação da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, como é o Município de Carmo, na 

região serrana. A concessão não foi uma decisão pura e simples do estado ou dos municípios. 

Ela é uma imposição do marco legal do saneamento. A Lei 14.026, de 15 de julho de 2020, 

determinou no artigo 11-B, considerando o artigo 11-B da Lei 11.445 de 2007, e para que 

possam manter os contratos atuais, as companhias de água e esgoto terão de fixar metas 

objetivas de universalização dos serviços em todos os municípios onde atuam. Essas metas 

de 99% de abastecimento de água, sem intermitência em 90%, e o tratamento de esgoto têm 

como ponto fulcral o ano de 2033. O Plano Nacional de Saneamento, o PLANSAB de 2013, 

determinou essas metas que devem ser cumpridas. E todas as companhias precisam 

comprovar, no primeiro trimestre de 2022, através de planos de negócios, que possuem 

viabilidade econômico-financeira para atender as metas de universalização, conforme 

estabelece o artigo 10-B da Lei 11.445 de 2007. E por que a CEDAE não mantém os serviços? 

Apenas de investimentos, ou seja, a CAPEX, até 2033, a universalização dos municípios onde 

a companhia atua vai exigir dois bilhões de reais de investimentos por ano. E a média de 

investimentos da CEDAE, desde 2013, quando foi lançado o PLANSAB, fica próximo de 

duzentos milhões por ano, ou seja, dez vezes menos do que o valor mínimo necessário pra 

se alcançar a universalização. Mesmo se a CEDAE fosse autorizada a adiar a universalização 

até 2040, pela agência reguladora, seriam necessários um bilhão e duzentos milhões de reais 

por ano. Isso significa seis vezes a média de investimento histórico da companhia, ou seja, a 

companhia não possui receita, não possui recursos suficientes pra atender a meta de 

universalização, nem em 2033, nem em 2040. E o que acontece com aqueles municípios a 

partir do segundo semestre de 2022? As companhias que não apresentarem os estudos de 

viabilidade econômico-financeira, até o mês de março de 2022, demonstrando serem capazes 

de garantir a universalização dos serviços, terão de devolver as atividades de saneamento 

básico aos municípios (água e esgoto). E os municípios então assumem a responsabilidade 

por garantirem a universalização. E de que forma? Eles podem realizar os serviços 

diretamente, desde que seus caixas comportem, desde que seu Tesouro comporte e desde 

que os serviços se mostrem que geram receitas suficientes pra garantir a meta de 

universalização. Podem realizar a concessão dos serviços. É claro que, pra ter a concessão 

do serviço, o serviço precisa gerar receita suficiente para cumprir as metas e garantir o retorno 

do investidor ou podem realizar parcerias público-privadas. Essas parcerias público-privadas, 

invariavelmente, exigem que recursos do Tesouro Municipal sejam usados pra complementar 

o valor do investimento, o valor do negócio quando a receita gerada pelo negócio, no caso, o 
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saneamento, não é suficiente pra cumprir a necessidade de investimentos em operação e 

manutenção, o atingimento da meta de universalização, no caso de água e esgoto. Com base 

nisso, e com base no marco legal de saneamento que determinou a criação de unidades 

regionais de saneamento, foi construída então a estrutura de concessão regionalizada. Uma 

construção feita pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social junto com o 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, um modelo que tá sendo utilizado em todo país com 

base no que determina o marco legal de saneamento, o PLANSAB, e o marco do saneamento 

de 2007. No Rio de Janeiro, como funciona? Os municípios atendidos pelos grandes sistemas 

produtores, os municípios atendidos na região metropolitana, a Companhia Estadual de 

Águas e Esgotos mantém os serviços upstream, ou seja, a captação, tratamento e adução de 

água, além da venda da água tratada, para o setor privado. A CEDAE, atualmente, atua em 

toda a cadeia de água e esgoto. Propõe-se então a delegação downstream de água e a cadeia 

de esgoto passa a ser também pra iniciativa privada. O setor privado assume então o 

chamado downstream na água, o reservatório e a distribuição de água. E assume a cadeia 

inteira do esgoto: coleta, transporte seguro e tratamento do esgoto. Nos municípios do interior, 

todo o sistema é concedido, o operador privado assume a cadeia por inteiro. Na água: coleta, 

captação, tratamento, adução, reservação, distribuição. E no esgoto: coleta, transporte e 

tratamento do esgoto. Nesse cenário, o que acontece com a Companhia Estadual de Águas 

e Esgotos, a CEDAE? A CEDAE permanece. A CEDAE não foi concedida, a CEDAE não é 

privatizada, a CEDAE não é vendida. As ações da CEDAE não sofreram qualquer tipo de 

oferta no mercado. A CEDAE está se transformando, se tornando uma companhia de gestão 

de recursos hídricos, que vai captar, tratar água nos grandes sistemas metropolitanos, 

destacamos Guandu, Imunana-Laranjal, Acari e Ribeirão das Lajes, e também irá operar 

alguns sistemas especiais, como as ETAs de Campos Elíseos (Duque de Caxias) e 

Japeri/Seropédica. Sem os custos relacionados à distribuição de água e a coleta e tratamento 

de esgoto, e com inadimplência zero, já que a CEDAE vai fornecer água pras concessionárias 

e vai receber pela água fornecida, a companhia então será superavitária e vai poder focar 

investimentos em segurança hídrica e melhoria da qualidade da água que é servida à 

população. Algumas ações já estão sendo adotadas para reduzir os custos operacionais, em 

especial, com energia e químicos. Com energia, a CEDAE já está com processo no mercado 

para a contratação de energia fotovoltaica e eficiência energética. A CEDAE pode conseguir 

uma redução bastante significativa, na faixa de 20% dos seus custos energéticos. Uma grande 

preocupação é o que acontece com os empregados da CEDAE e aqui vale uma explicação 

mais clara. A CEDAE não tem servidor público. A CEDAE possui empregado público. É 

diferente. Os empregados públicos, embora entrem em sua maioria por concurso, embora 

tenham algumas garantias iguais aos servidores, eles não são servidores públicos, eles são 

celetistas, tanto que hoje a estabilidade dos empregados públicos da CEDAE é através de um 

acordo coletivo. O de estabilidade vence em março de 2022. A CEDAE, hoje, está realizando 

um programa de demissão voluntária, que é uma das formas de adequar o tamanho da 

companhia à sua nova realidade. Para evitar desemprego, após apontamentos feitos com 

representantes dos trabalhadores, em reuniões com os sindicatos, aqui, na Casa Civil do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, ao ser destacada essa preocupação, foi criado então, 

no processo de concessão, um programa de outplacement. O que é isso? Com esse 

programa, as novas concessionárias vão aproveitar a mão de obra atualmente na CEDAE, 

principalmente a mão de obra operacional. A CEDAE teve a responsabilidade de criar um 

banco de dados, um banco de talentos, fornecer pras concessionárias e as concessionárias 

então, através desse banco de dados, contrata esses funcionários. Hoje, o universo de 

empregados da CEDAE é de quatro mil e quinhentos empregados em 64 municípios. Desses, 
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cerca de mil e seiscentos já são aposentados, são pessoas que já se aposentaram, recebem 

aposentadorias e continuam trabalhando pela necessidade da companhia. Estima-se que, 

além desses trabalhadores diretos, as atividades da CEDAE estimulem a geração de outros 

treze mil e quinhentos empregos. A CEDAE então gera, em 64 municípios, um total de dezoito 

mil empregos, diretos/indiretos/induzidos. Apenas nos vinte e oito municípios e nas áreas de 

planejamento um, dois, três e quatro do Rio de Janeiro, serão gerados pelas concessionárias, 

para atender as metas de universalização de água e esgoto, seis mil empregos diretos, mais 

do que a CEDAE gera nos 64 municípios onde ela atua hoje. E estima-se, usando a mesma 

métrica da CEDAE, que devido ao volume de investimentos as atividades estimulem a 

geração de outros dezoito mil empregos, totalizando vinte e quatro mil empregos. A estimativa 

do Bloco 3 é de criar cinco mil e duzentas vagas diretas e indiretas nesses vinte municípios, 

dezenove mais a AP5 do Rio de Janeiro. O potencial de geração de empregos com a 

concessão dos quatro blocos chega a quase trinta mil empregos, quase 12 mil acima do que 

é gerado hoje nas atividades da CEDAE. Os resultados da primeira fase da concessão 

regionalizada dos serviços municipais de abastecimento de água e esgoto e a estrutura do 

bloco da fase dois. Os três blocos concedidos na primeira fase, o bloco um: dezoito municípios 

da Zona Sul do Rio de Janeiro. O bloco dois, então dois municípios e as regiões da Barra e 

Jacarepaguá no Rio de Janeiro. E o bloco quatro, formado por oito municípios e as regiões 

centro e Zona Norte do Rio de Janeiro. E agora tem-se o Bloco 3, a nova concessão, a fase 

dois, dezenove municípios e a área de planejamento cinco do Rio de Janeiro, a Zona Oeste 

do Rio: os municípios de Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Carapebus, Carmo, Itaguaí, 

Itaperuna, Macuco, Natividade, Paracambi, Pinheiral, Piraí, Rio Claro, Rio das Ostras, São 

Fidélis, São José de Ubá, Seropédica, Trajano de Moraes, Vassouras e Sumidouro. Aqui, vale 

trazer outra informação: um exemplo do que acontece no Município de Rio das Ostras. No 

primeiro projeto feito para a primeira fase da concessão que Rio das Ostras não aderiu, estava 

previsto apenas os serviços hoje prestados na cidade pela CEDAE. Nesta nova modelagem, 

todo o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Rio das Ostras está 

integrado ao processo. A área de Rio das Ostras que tem hoje uma parceria público-privada 

pro esgotamento sanitário, cujo contrato termina em 2024, ela será então agregada, acrescida 

à área da concessão ao final dessa concessão, dessa PPP em 2024. E já foi declarado 

documentalmente pela Prefeitura de Rio das Ostras que não vai haver qualquer possibilidade 

de prorrogação do contrato atual, que segundo elétricos não atende aos interesses do 

município, para que esse serviço possa ser agregado à concessão a partir de 2024. Então, 

Rio das Ostras, todo o serviço passa a ser executado pela concessionária e os investimentos 

serão, não só na captação, tratamento e distribuição de água, mas também na coleta, 

tratamento de esgoto em todo o Município de Rio das Ostras, na área urbana de Rio das 

Ostras, como os demais municípios com as mesmas metas de universalização. Uma 

comparação entre as fases. A fase um, que teve os três blocos, atendeu a uma população 

geral de dez milhões e trezentos mil habitantes, um pouco mais. A outorga fixa, com ágio, 

atingida foi de vinte e dois bilhões e setecentos milhões de reais, pra ser exato, vinte e dois 

bilhões, seiscentos e oitenta e nove milhões de reais. O CAPEX, o investimento direto, será 

de vinte e sete bilhões e oitenta milhões de reais. E o OPEX, nos 35 anos, sessenta e dois 

bilhões de reais. O que acontece com a tarifa de água? Não há qualquer previsão de aumento 

real da tarifa atual da CEDAE, lembrando que a tarifa da CEDAE sofreu um reajuste de 9,8% 

nas últimas semanas, nos últimos dias, e esse valor já é o valor base utilizado na concessão. 

A nova... esse reajuste passa a vigorar a partir de novembro, cobrado então nas contas de 

janeiro. E um novo reajuste só pode ocorrer 12 meses após o reajuste atual. E o reajuste é a 

reposição da inflação setorial sobre o valor, hoje, da tarifa da CEDAE. Não há previsão de 
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aumento real da tarifa. E o que acontece com a tarifa social? Hoje, nesses três blocos, são 

atendidas aproximadamente cinquenta e cinco mil e oitocentas pessoas, um pouco menos de 

0,5% das pessoas atendidas. Pelo projeto, esse atendimento pode chegar a 5%, ou seja, em 

2033, serão quinhentos e dezessete mil pessoas atendidas. Então a tarifa social... mantém-

se a tarifa social e aumenta-se o número de pessoas atendidas. E até 5% da população 

atendida pela tarifa social, não há reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou seja, não 

se mexe na tarifa. A fase dois. Nesses dezenove municípios, mais a AP5, são dois milhões, 

setecentos e trinta mil habitantes. Por que não se colocou aqui o valor previsto de outorga? 

Porque você ainda tem municípios discutindo a possibilidade de aderirem. Então apenas 

quando tivermos todos os municípios listados, definidos, nós teremos o valor final de outorga. 

O CAPEX, nesses vinte municípios, dezenove mais a AP5, hoje, é de quatro bilhões, 

seiscentos e cinquenta milhões de reais. Lembrando, você tem a obrigação de universalizar 

até 2033. O OPEX, operação e manutenção, 12 bilhões, duzentos e quarenta milhões. As 

regras de tarifa são exatamente iguais, sem aumento real da tarifa da CEDAE. Reposição da 

inflação setorial. Já a tarifa social, que hoje atende pouco mais de treze mil pessoas, vai 

passar a cento e trinta e seis mil pessoas, passa de 0,5% para 5% da população. E esse 

processo de concessão iniciou-se um cronograma desde 14 de julho. Começou, na verdade, 

logo após a concessão em 30 de abril, mas começou de maneira mais documental, mais 

técnica desde 14 de julho, já passou por fase de revisão de escopo, revisão e ajustes, envios 

de minuta para a PGE, a publicação de minutas no site do edital, convocação da audiência. 

Dia 30 de setembro começou a audiência pública. Hoje, realiza a primeira audiência pública. 

30 de setembro começou a consulta pública. Hoje, realiza-se a primeira audiência pública. 

São as fases concluídas. Teremos então as fases futuras, até o leilão, com a realização de 

nova audiência pública no dia 15, fim de consulta pública, vários outros procedimentos até a 

realização do leilão previsto para o dia 29 de dezembro de 2021. Após a realização do leilão, 

você tem todo um cronograma que prevê, desde a publicação da ata, desde a homologação 

e a adjudicação do leilão, até a expectativa de encerramento de operação assistida e início 

da operação plena pela nova concessionária previsto para 28 de setembro de 2022, caso, 

como previsto em edital, não haja um entendimento de que pode haver uma antecipação do 

fim da operação assistida, desde que essa antecipação não crie riscos à prestação do serviço 

com qualidade. Esses são os dados principais trazidos na estrutura da concessão, o porquê 

da concessão, de que forma funcione, as justificativas da concessão e nós encerramos 

informando que a próxima audiência pública já acontece no próximo dia 15, das 14 às 19 

horas, e o link estará disponível no site do processo de concessão: 

concessaosaneamentorj2021.rj.gov.br. Presidente, nós encerramos a apresentação por parte 

do Estado e ficamos à disposição de todo o público participante. Obrigado. 

[00:23:34] 

Sr. Aguinaldo Balon: Obrigado, Riley. Agora nós convidamos a Sra. Luciene Ferreira 

Monteiro, representante, chefe de departamento no BNDES, para a sua exposição de quinze 

minutos. 

[00:24:14] 

Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado: Obrigada. Obrigada, presidente. Boa tarde a 

todos. Eu me chamo Luciene Machado. Tô aqui, eu e Guilherme Mendonça, aqui à minha 

direita, pela área de estruturação de parcerias do BNDES, com muita satisfação, fazendo 

parte dessa primeira, no total de duas audiências públicas previstas no âmbito desse período 

de consulta pública pro Bloco 3 do saneamento do Rio de Janeiro. Vou tentar aqui trazer 
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algumas informações adicionais àquelas que o Dr. Riley já trouxe. Até pra fins de otimizar 

nosso tempo e não cansarmos aí muito a nossa audiência, mas primeiro eu vou falar, 

obviamente, da nossa satisfação em, como BNDES, estarmos aqui assessorando o estado 

do Rio de Janeiro nesse importante projeto, num projeto que deputamos como talvez o mais 

paradigmático da carteira do banco em relação a todo esse esforço de modelagem de 

concessões ou PPPs, enfim, arranjos regionalizados pra prestação de serviço com vistas ao 

alcance das metas de universalização trazidas pelo novo marco legal, a Lei 14.026 de meados 

de 2020. Então eu queria aproveitar, nesse momento, e fazer obviamente um primeiro slide 

aqui de reconhecimento, que atuamos nesse processo em apoio ao estado do Rio, claro que, 

a partir de informações, de trocas de informações e de procedimentos, enfim, numa interação 

permanente também com a própria companhia estadual, a CEDAE. E reconhecer, é claro, 

aqui, o consórcio de consultores técnicos contratados pelo BNDES pra esse trabalho. Um 

trabalho que se iniciou lá em 2017, como os senhores sabem, e já rendeu frutos tão 

importantes, como o Dr. Riley já colocou, né, os leilões realizados aí no último mês de abril, 

mas acho que é sempre importante agradecer também as três frentes, né, a frente econômico-

financeira coordenada pelo Banco Fator, a frente de engenharia pela Concremat Engenharia 

e Tecnologia e a frente jurídica pelo escritório Vernalha Pereira. E em breve, logo após a 

minha fala, o Dr. Fernando Vernalha terá a chance também de trazer mais informações sobre 

o modelo jurídico-institucional pensado aqui pro nosso projeto. Então, em primeiro lugar, 

agradecer a todos os que estão aqui presentes nesse slide por termos chegado até aqui e 

estarmos muito convictos, né? Sucesso demais essa iniciativa. Inicialmente então uma 

brevíssima linha do tempo, né, se podemos colocar assim, só pra recuperar. Tivemos aí no... 

ainda no segundo semestre do ano passado, um processo muito similar ao que hoje 

desenvolvemos pro Bloco 3, em relação aos quatro blocos, a primeira fase do projeto, como 

colocou o Dr. Riley, e isso culminou numa publicação de edital no final do ano e num leilão de 

abril de 2021 dos quatro blocos, aonde os resultados também já foram bastante, amplamente 

divulgados e reiterados aqui na apresentação anterior. Reputamos como um processo muito 

bem sucedido, não só pelos 22,7 bilhões de outorga gerados, mas também pela atratividade 

que o processo gerou, em termos dos principais operadores participando de forma muito ativa 

e muito engajada daquele processo licitatório. Em seguida, vimos aí a celebração dos 

contratos dos três blocos adjudicados e passamos então a nos engajar, em conjunto com o 

conjunto de consultores técnicos, nessa revisão desse Bloco 3. E é o momento em que 

estamos, exatamente nessa fase de consulta pública. Aqui, uma figura que também já foi 

explicitada. Eu obviamente só queria dizer que, em relação ao primeiro esforço de estudos lá 

atrás, e que tinha aí por foco os quatro blocos desenhados anteriormente, né, estávamos 

falando de um alcance de mais ou menos treze milhões de pessoas, um CAPEX imaginado 

de quase 30 bilhões de reais e um conjunto de trinta e cinco municípios. Então é nítido que, 

nessa segunda fase, em relação à oportunidade de remodelar e revisar o Bloco 3, o estado 

do Rio fez um esforço bastante importante junto a diversos municípios, fazendo com que esse 

Bloco 3, inicialmente pensado Zona Oeste, ou seja, a AP5 mais seis municípios, pulasse pra 

um Bloco 3 bastante ampliado, como a gente mostra nesse slide. Faço aqui só uma 

observação, aqui nesse slide mostramos dezenove municípios e não vinte municípios, como 

o Dr. Riley mostrou na apresentação dele, uma vez que o Município de Sumidouro aderiu, né, 

manifestou a sua intenção de aderir, já posteriormente à publicação dos documentos da 

consulta pública. Então os números que os senhores vão ver daqui pra frente em relação a 

CAPEX, em relação a outros elementos que vamos trazer, eles ainda não incorporam 

Sumidouro, mas certamente faremos aí essa revisão muito em breve, junto com outras que 

se fizerem necessárias, fruto desse processo de escuta ampla que estamos aqui, hoje, né, 
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ampliando e conduzindo. Então o Bloco 3 é um bloco bastante diferente, como eu disse, em 

relação ao Bloco 3 original, em relação ao número de seus municípios. Eu diria que esse 

esforço do Estado e a sensibilização que os municípios tiveram vai muito ao encontro do 

espírito do novo marco legal, que é um espírito de não deixar ninguém pra trás, um espírito 

inclusivo, de favorecer as prestações regionalizadas pra que, nessa lógica de blocos e nesses 

arranjos de mais de escala, seja possível agregar áreas mais amplas, seja possível levar o 

serviço, de boa qualidade e de forma sustentável, a um maior número de pessoas. Então 

reputamos que essa concessão regionalizada, ela vai ao encontro do que é o cerne do novo 

marco legal do saneamento. Aqui, alguns dados. Então, obviamente, acho que o Dr. Riley já 

colocou alguns números na apresentação dele. Ao final, o professor Gesner de Oliveira 

também terá a chance de fazer aí uma ampla análise a respeito dos benefícios no projeto. 

Então eu certamente deixarei ao professor essa explanação mais detida, mas queria ressaltar 

que, esse escopo aqui colocado de dezenove municípios, com esse escopo nós já 

acrescentamos àqueles cinquenta bilhões de CAPEX, ou seja, investimentos e outorga 

garantidos pelos contratos já firmados nos blocos um, dois e quatro, mais 4.6 bilhões em 

investimentos em água e esgotamento sanitário, que são números bastante importantes, e a 

mobilização econômica derivada da realização desses investimentos, eu tenho certeza que o 

professor Gesner vai ter chance de nos explicar daí a pouco. E como eu disse, a ambição 

aqui revelada nessa meta de universalizar o saneamento, ela se colocará pra 2,7 milhões de 

pessoas em 12 anos, além de todo o favorecimento em relação a condições de recuperação 

ambiental da bacia do rio Guandu. Então é um projeto que, além dos benefícios imediatos em 

relação à qualidade e ampliação da cobertura do serviço, também se reflete do ponto de vista 

do impacto ambiental altamente favorável. As metas trazidas pelo marco, como é do 

conhecimento de todos. O marco trouxe a todos a necessidade de resgatar essa dívida 

histórica do nosso país com esse segmento da infraestrutura, pra que alcancemos pelo menos 

99% de atendimento em água, até 2033, e que também nesse ano o atendimento, em termos 

de coleta e tratamento de esgoto, alcance 90% pelo menos. Então claro que na modelagem 

aqui do nosso projeto, do novo Bloco 3, essas metas estão consideradas e os investimentos 

associados ao alcance dessas metas estão aqui previstos, totalizando aqueles 4.6 bilhões, 

mais ou menos metade em cada vertente, né? 2.2 bi em água e 2.4 bi em relação ao esgoto. 

O marco também traz uma necessidade de se buscar eficiência na prestação do serviço e é 

claro que aqui não pode ser diferente. No nosso modelo existe uma previsão e um perfil de 

redução de perdas gradual sim, mas bastante representativo, de modo que se chegue a um 

percentual de 25% de perdas, e aí estamos falando de tanto perdas quanto perdas aparentes, 

no décimo ano da operação. Então também é um compromisso não só com a cobertura, mas 

também com o nível de eficiência na prestação do serviço. Esse slide o Dr. Riley já apresentou 

com farta explicação. Eu realmente não vou acrescentar muito aqui, até porque imagino que 

o Dr. Fernando Vernalha, na apresentação do modelo jurídico-institucional, vai nos trazer mais 

detalhes de como se instrumentaliza, na prática, esse modelo upstream/downstream, que o 

mercado já consagrou, eu acho que não seria exagerado dizer, uma vez que foram muito 

bem-sucedidas aí a acolhida por parte do mercado em relação a esse modelo, nos blocos um, 

dois e quatro. Então eu de fato vou passar esse slide. E dizer que, apesar de se prever 4.6 

bilhões de investimentos durante todo o período aqui da concessão, que é estimado em trinta 

e cinco anos, né, é definido em trinta e cinco anos, naturalmente, em razão das metas 

impostas pelo novo marco legal, esses investimentos têm um perfil de concentração nos 12 

primeiros anos, ou seja, até 2033. Então, nesse período, a estimativa é que daqueles 4.6 

bilhões, 3.7 bilhões serão investidos, né, CAPEX novo eu diria, fora é claro que, para que se 

atinjam os índices de desempenho que são parte aqui dessa modelagem e que serão 
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monitorados e terão impacto direto na receita tarifária desse concessionário, é claro que os 

investimentos em manutenção da infraestrutura, existente ou a nova estrutura, também são 

parte dessas obrigações deste novo concessionário. Com isso, acho que o marco trouxe aqui, 

e o Bloco 3 é um exemplo junto com os demais três blocos já concedidos, uma situação 

bastante patente de que, realizar todos esses investimentos nesse curto espaço de tempo é 

absolutamente incompatível, hoje, com a disponibilidade de recursos públicos nesse 

segmento. Então se compararmos com o investimento médio da CEDAE, que não ultrapassou 

aí cento e oitenta milhões de reais nos últimos dez anos, chegamos àquela métrica de que 

seriam necessários não 12 anos, mas cento e quarenta anos pra se chegar nessas metas de 

universalização. Essa é a razão, né, uma das razões por trás da necessidade de se buscar 

uma modelagem em que o interesse público seja preservado, mas que sim, se atraia um 

parceiro privado que tem capacidade de operação, de forma eficiente, e capacidade de 

endividamento pra assumir as dívidas decorrentes da necessidade de fazer investimentos 

desse porte de forma acelerada. Então, cientes da restrição fiscal que se coloca, aliás, de 

forma geral, né, sobre os entes públicos de um país, prover um modelo atrativo pra que o 

privado se insira com esses papéis é absolutamente fundamental, é o que foi feito nos três 

primeiros blocos e o que estamos aqui tentando reproduzir no Bloco 3, no novo Bloco 3. Por 

fim, pra não estender demais, alguns outros benefícios à população, como eu disse, um 

projeto que tem um sem número de externalidades, aqui escolhemos algumas apenas, mas 

pra dizer que o saneamento, de per si, já traz muitos benefícios diretos. Aqui, os próprios 

investimentos realizados. É claro que, pra realizar esses investimentos, a necessidade, né, a 

criação de postos de trabalho, a manutenção de novos postos de trabalho, o professor Gesner 

vai nos falar a respeito na apresentação dele, todos os benefícios, em termos de saúde 

pública, decorrentes da ampliação e o fato de poder prover esses serviços de qualidade, 

também serão detalhados. Vou trazer aqui alguns adicionais. Primeiro, o aspecto 

socioambiental, acho que é bastante relevante do ponto de vista de redução de poluição da 

bacia do Guandu. Nós estimamos um investimento de mais ou menos um bilhão e cem nos 

primeiros cinco anos na bacia, que é bastante importante, abastece aí a maior parte da região 

metropolitana. Então a capacidade de investimentos em produzir esse impacto diz aí muito 

da vida diária da população afetada pelo projeto. Também do ponto de vista das comunidades, 

das favelas, as áreas irregulares, é importante dizer que elas não ficarão de fora do projeto, 

ao contrário, há tratamento específico pra elas aqui na modelagem proposta, e esse é um 

elemento social da mais alta relevância, que a modelagem precisa entregar, precisava 

entregar e, ao nosso ver, aqui se colocam importantes, né? As áreas não urbanizadas do 

Município do Rio, portanto, da AP5, se prevê, claro que o novo concessionário tem 

obrigatoriedade de continuar prestando serviço e se invista pelo menos trezentos e cinquenta 

e quatro milhões na ampliação desse sistema. E nas áreas urbanizadas, as áreas irregulares, 

mas urbanizadas do município e nas áreas irregulares nos demais municípios, aí as metas ou 

o compromisso do novo concessionário é de prover o serviço. Essas metas vão ser 

monitoradas, serão parte inclusive do cômpito pra avaliação das metas de universalização 

previstas aqui no projeto. Então esse é um aspecto social relevante. Uma outra vertente, em 

relação à questão social, também considerada no modelo, eu diria, de forma geral, né, 

também é um elemento que o Dr. Riley já trouxe, eu só gostaria de enfatizar, não está sendo 

previsto nenhum aumento real de tarifa, apenas a recomposição por um índice, né, por uma 

cesta de elementos que, a nosso entender, reflete a inflação setorial correspondente. E claro, 

também do ponto de vista setorial, o modelo pôde contemplar, né, e compreendeu um 

aumento importante na tarifa social que, hoje, é mais ou menos da ordem de 0,5%, podendo 

chegar a até 5% sem que, com isso, haja necessidade de nenhum tipo de reequilíbrio. Então 
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essa também é uma forma de atender essa componente social relevante, sem desprezar a 

melhoria da qualidade e da cobertura dos serviços. Presidente, era isso. Eu procurei não 

tomar muito tempo e agregar aqui alguns dados novos. Também pelo BNDES, Guilherme 

Mendonça e eu ficamos aí à disposição pras questões que virão posteriormente. Obrigada. 

[00:40:40] 

Sr. Aguinaldo Balon: Obrigado, Luciene. Agradecemos a sua intervenção, a sua 

apresentação esclarecedora. Nós gostaríamos de convidar agora, então, o Sr. Fernando 

Vernalha Guimarães, sócio do escritório Vernalha Pereira, e que ajudou a constituir a 

modelagem jurídica do material que está sob consulta pública. 

[00:41:20] 

Sr. Fernando Vernalha Guimarães: Eu peço um minuto só. Eu estou tentando subir a 

apresentação aqui. Vocês estão visualizando a apresentação? 

[00:41:53] 

Sr. Aguinaldo Balon: Sim. 

[00:41:54] 

Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado: Sim. 

[00:41:55] 

Sr. Fernando Vernalha Guimarães: Tá bom. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu 

quero agradecer a oportunidade de participar dessa audiência e dizer que é uma satisfação. 

Falo aqui em nome do escritório Vernalha Pereira que integra o consórcio composto também 

pela Concremat e pelo Banco Fator, cujo líder do consórcio é o Banco Fator, contratado pelo 

BNDES pra estruturação do projeto. Eu vou me ater aqui a falar sobre a modelagem jurídico-

institucional. Vou falar sobre aspectos mais técnicos. Pretendo fazer uma fala muito rápida, 

abordando alguns aspectos mais técnicos sobre a modelagem jurídica do projeto. Bom, eu 

trouxe aqui uma tentativa de representação gráfica de todo o arranjo que foi montado pra 

viabilizar a prestação regionalizada que abrange, como os senhores podem ver, a delegação 

de atribuições de municípios para o estado, quer dizer, um dos objetivos desse arranjo foi 

concentrar no estado do Rio de Janeiro as competências e as atribuições para que o Estado 

pudesse delegar a prestação do serviço público a concessionários privados. Uma premissa 

que nós assumimos na elaboração dessa modelagem jurídica é que o Estado é um ator 

institucional que tem um alcance regional e, portanto, seria o ator institucional mais indicado 

para a delegação da prestação do serviço público regional. Então o que nós tivemos foram 

contratos de gerenciamento e convênios de cooperação estabelecidos entre os municípios e 

o estado do Rio de Janeiro e a própria agência reguladora e entre a região metropolitana, o 

estado do Rio de Janeiro e agência reguladora. Nós sabemos que a titularidade dos serviços 

de saneamento é municipal e nas hipóteses de regionalização compulsória, como no caso de 

regiões metropolitanas já implementadas, a titularidade é compartilhada entre os municípios 

metropolitanos e o estado. Então, pra viabilizar esse arranjo de prestação regionalizada, foi 

necessária a celebração, primeiro dos convênios de cooperação pra estabelecer a gestão 

associada entre os municípios e o estado, e entre a própria região metropolitana e o estado, 

né, no caso da região metropolitana, obviamente, observados ali todos os parâmetros para o 

exercício da governança interfederativa. E esses convênios de cooperação, eles têm por 
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objeto transferir competências relacionadas à organização e ao gerenciamento do serviço 

público de saneamento. E os contratos de gerenciamento trazem ali matrizes de obrigação e 

matrizes de risco mais detalhadas, pra conferir maior estabilidade nessa relação jurídica 

interfederativa. Então por meio desses instrumentos, convênios de cooperação e contratos de 

gerenciamento em que se transferiram essas atribuições ao estado do Rio de Janeiro e a 

competência de regular e fiscalizar, inclusive a regulação tarifária, para a agência reguladora, 

para a Agenersa, para fins de transferir todas essas atribuições à agência reguladora e ao 

Estado. E o estado do Rio de Janeiro, uma vez delegatário dessas atribuições, uma vez 

empoderado, delega a prestação do serviço público para concessionários privados, celebra 

quatro contratos de concessão. Já há três celebrados. A gente tá tratando aqui do Bloco 3, 

né, que seria o quarto contrato de concessão a ser celebrado pelo Estado. Todos esses 

contratos de concessão com a interveniência, a anuência da agência reguladora. E a CEDAE, 

como já foi referido, ficará com a atribuição da produção água, com a prestação de serviços 

de produção da água, que envolve as atividades de captação, adução e tratamento. A CEDAE 

terá um contrato de prestação de serviços de produção de água. O contrato é celebrado com 

o estado do Rio de Janeiro. O estado de Rio de Janeiro formalizou uma contratação direta da 

CEDAE, fundamentado num dispositivo da nova Lei Nacional de Saneamento, o parágrafo 2º 

do artigo 10-A da Lei 11.445, que permite a contratação direta das companhias estaduais 

detentoras da outorga do recurso hídrico. Então a CEDAE, por meio desse contrato celebrado 

com o Estado, com a interveniência da agência reguladora, fornecerá água para cada um dos 

blocos por meio da celebração de um contrato de interdependência. Então cada uma das 

concessões, cada um dos blocos celebrará com a CEDAE um contrato de fornecimento de 

água de longo prazo, compondo-se assim um sistema de produção e distribuição de água. E 

esse sistema de fornecimento de água, ele dará ensejo a relações entre a CEDAE e os 

concessionários privados, né, uma relação jurídica de fornecimento, de compra e venda de 

água, dará ensejo também a relações entre as próprias concessões, os próprios 

concessionários, né, porque a água circula entre os blocos, eventualmente circula por um 

bloco pra chegar no outro. Então há todo um cuidado em se medir ali a vazão d’água nos 

pontos de interseção entre os blocos, portanto, isso pode dar origem a relações entre os 

próprios concessionários e entre a CEDAE, os concessionários e a agência reguladora, 

porque a agência reguladora tem uma atribuição importante em definir a disponibilidade do 

recurso hídrico. E para viabilizar o funcionamento desse sistema de fornecimento de água, 

houve todo um regramento que foi concebido pra disciplinar todas essas relações, em que se 

prevê a criação de um centro de controle e operação, que será implantado pelo Instituto Rio 

Metrópole. O Instituto Rio Metrópole é um braço da região metropolitana, é o braço executivo 

da região metropolitana que contratará empresas especializadas em implantar e gerir esse 

centro de controle e operação. Esse centro de controle e operação terá duas funções mais 

importantes. A primeira é subsidiar tecnicamente o processo de faturação, né, de cobrança 

pelo fornecimento da água pela CEDAE a cada um dos blocos. E depois, auxiliar tecnicamente 

a própria agência reguladora para a definição dos volumes mínimos de água a serem 

disponibilizados pela CEDAE. É importante dizer também que esse centro de controle e 

operação auxiliará na medição da vazão da água, fará ali a aferição dos macromedidores que 

são instalados nos pontos de interseção entre blocos exatamente pra subsidiar tecnicamente 

os processos de faturação e, eventualmente, as divergências que podem haver entre as 

concessionárias quanto ao volume de água que está sendo disponibilizado em cada um 

desses pontos. Foi previsto também, e aqui nós estamos chamando de uma estrutura de 

governança interblocos, né, porque essa governança envolve todas as concessões, foi 

previsto também o conselho, que é o conselho do sistema de fornecimento de água, que é 
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um conselho ali em que há assento para a agência reguladora, a CEDAE, estado do Rio de 

Janeiro e Instituto Rio Metrópole. E cada uma das concessionárias também, são oito assentos. 

Esse conselho terá o papel de acompanhar, né, monitorar todos os processos relacionados à 

compra e venda de água e também a deliberar, quando for o caso, sobre eventuais 

divergências que pode haver no âmbito do fornecimento de água pela CEDAE a cada um dos 

blocos. Depois, nós temos também aí um sistema de governança intrabloco, como a gente 

chama, composto principalmente por dois órgãos, pelo conselho de titulares, que contará ali 

com a participação dos municípios que compõem a região explorada pela concessão. Aqui, a 

gente tá falando de cada contrato de concessão, portanto, referindo-se aqui especificamente 

à concessão do Bloco 3, esse conselho de titulares, ele terá ali a possibilidade de 

acompanhar, demandar informações relacionadas à execução da concessão sem ter 

manifestações de caráter executivo ou sem ter deliberações com caráter vinculante às 

decisões da concessão. É um órgão que terá manifestações de cunho meramente opinativo. 

E o comitê de monitoramento que se encarrega de fazer o controle social, que é composto 

principalmente por representantes de usuários, representantes da sociedade civil e 

representantes também do setor. Também, da mesma forma que o conselho de titulares, é 

um órgão que terá apenas deliberações de caráter opinativo, ainda que possa ter, claro, 

influência sobre as decisões importantes a serem tomados no contexto da execução da 

concessão. E depois nós temos aquilo que eu tô chamando aqui de instâncias técnicas de 

apoio à formação de decisões importantes, no âmbito da execução da concessão. E aqui há 

três mecanismos jurídicos que eu destaquei aqui, que eu acho importantes de serem 

mencionados. Primeiro, o comitê de resolução de controvérsias, né, esse é um comitê 

formado por especialistas independentes, terá o papel de dirimir dúvidas e controvérsias entre 

as partes e, eventualmente, até de prevenir o conflito. O comitê pode ser acionado em 

hipóteses, por exemplo, de reequilíbrio econômico-financeiro, mas sempre também com 

caráter opinativo, sempre preservando-se a competência da agência reguladora para definir 

sobre essas questões. Depois, o verificador independente, que é uma consultoria contratada 

pela agência reguladora para aferir os resultados ali, os indicadores de desempenho que 

estão previstos em contrato e que eventualmente sejam atingidos pela concessionária. 

Apenas pra lembrar, a receita tarifária não é a receita que é percebida pelas concessionárias, 

né? Sobre a receita tarifária incide ali os indicadores de desempenho aferidos por esse 

verificador independente e se eventualmente a concessionária não atingir todos os 

indicadores, ela poderá ter uma redução da sua remuneração e, portanto, a receita que é 

percebida pela concessionária é a receita tarifária depois da incidência dos indicadores de 

desempenho que, eventualmente, podem reduzir a sua remuneração. E essa diferença 

alimentará um fundo, uma conta reserva que funcionará para reequilíbrio econômico-

financeiros futuros. E por fim, a gente tem a figura do certificador independente, que também 

é uma consultoria especializada contratada pela agência reguladora para aferir o volume de 

investimentos que será feito nas áreas irregulares. No âmbito de áreas irregulares é muito 

difícil se estabelecerem metas de resultado, metas de disponibilidade, portanto, a opção 

regulatória foi estabelecer metas de investimento. E aí é uma figura tecnicamente capacitada 

para proceder a essa aferição do volume de investimentos que será implementado em áreas 

irregulares, que é o certificador independente. E por fim, algumas informações importantes 

aqui sobre a licitação. A licitação será processada sobre a modalidade de concorrência, 

concorrência pública internacional, que é a modalidade definida em lei para a delegação de 

serviço público. O procedimento da licitação comportará a inversão de fases, né, pra usar aqui 

uma expressão da Lei Geral de Concessões. Então nós teremos na cronologia da licitação, 

antes, a realização da fase de julgamento de propostas e, depois da fase de habilitação, o 
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critério de julgamento será o maior lance de outorga. E essa outorga será destinada não 

apenas ao estado, 80% da outorga fixa já prevista em edital será destinada ao estado, mas 

15% da outorga fixa será distribuída entre os municípios segundo critérios ali relacionados ao 

tamanho da sua população. E 5% será destinada à região metropolitana. E o ágio da outorga 

fixa será dividido em partes iguais entre estado, 50% pro estado e os municípios integrantes 

das áreas da concessão. E, portanto, os municípios farão jus a 50%, observando-se aí o 

critério de rateio relacionado ao tamanho da sua população. E pra finalizar, algumas 

informações aqui sobre habilitação técnica, né, que é um tema também sempre muito 

importante e de interesse dos grupos em participar da licitação. Nós não teremos, no caso da 

licitação do Bloco 3, assim como não tivemos dos outros blocos, a exigência de qualificação 

técnico-operacional, né, exigência de capacidade técnica da empresa, exigência de que a 

empresa seja detentora de experiência técnica na operação de serviço de saneamento. A 

única exigência de qualificação técnica relacionada à operação de serviço, ela é técnico-

profissional. Então exige-se que a empresa tenha algum vínculo com um profissional sênior, 

que tenha ocupado um cargo sênior em operadores do setor e que possa apresentar 

comprovação dessa experiência técnica. E depois, como tivemos também nos outros blocos, 

o edital de licitação contém ali um requisito de comprovação de captação de recursos e 

valores equivalentes aos valores do projeto. Nós não temos ainda esses valores porque, como 

já foi referido aqui, a numerologia do projeto ainda não está concluída porque alguns 

municípios ainda estudam o embarque no projeto. Então ainda faltam essas informações pra 

que os números estejam disponíveis, mas o que é interessante dizer em relação à licitação, é 

que apenas haverá exigência de qualificação técnica relacionada à experiência de captação 

de recursos, de estruturação de projeto de financiamento e a qualificação técnico-profissional, 

que é a exigência de a licitante apresentar um vínculo com um profissional sênior que seja 

detentor de acervo técnico na operação de serviço de saneamento básico. Seriam essas as 

minhas palavras. Agradeço mais uma vez e depois fico à disposição para as eventuais dúvidas 

que surjam e que digam respeito à modelagem jurídico-institucional do projeto. Obrigado. 

[00:58:34] 

Sr. Aguinaldo Balon: Obrigado, Dr. Fernando Vernalha, pela apresentação e os 

esclarecimentos. Agora, nós gostaríamos de convidar o professor Gesner Oliveira, professor 

da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, para a sua apresentação. O seu... professor 

Gesner, o seu microfone, precisa... 

[00:59:03] 

Sr. Gesner José de Oliveira Filho: Pois não. Pois não, já saí do mudo. Muito obrigado, 

presidente. É uma honra e uma satisfação pessoal, profissional, participar dessa audiência 

pública, naturalmente, pelo seu caráter democrático, transparente e também por fazer parte 

de um processo que, na minha visão, é um dos maiores projetos socioambientais que se 

realiza nesse momento no planeta, num momento em que, dentro de algumas semanas, será 

realizada a COP26. E eu acho que nós não podemos deixar de assinalar que o estado do Rio 

de Janeiro está levando a cabo um dos maiores projetos ambientais, socioambientais em 

curso. E isso nos dá muita satisfação de ver e de participar. E também me beneficiei muito 

das apresentações anteriores, do Dr. Riley, da Dra. Luciane, do Dr. Vernalha e vou procurar 

chamar a atenção pra alguns aspectos macroeconômicos e lembrar um bordão, para aquelas 

pessoas que acompanham o saneamento, uma frase do escritor Mario Vargas Llosa, de que 

o objeto que representa a civilização não é o livro, não é o telefone, não é a internet e 

tampouco a bomba atômica, mas é o saneamento, é a privada, é a possibilidade da população 
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ter acesso a um serviço básico essencial pra saúde e pro meio ambiente. Eu acho que é... 

com essa visão, eu tomaria a liberdade de fazer algumas observações de caráter macro e 

depois fazer, mostrar um exercício que fizemos, como mencionou a Dra. Luciene, a respeito 

dos impactos, os encadeamentos que os investimentos deste bloco produzem na cadeia 

produtiva. Então eu chamaria a atenção pra três aspectos. Primeiro que o investimento em 

infraestrutura, de um modo geral, em saneamento em particular, é essencial pra uma 

retomada sustentada da economia brasileira. Segundo lugar, chamar a atenção pras lacunas 

do saneamento, tanto no Brasil quanto no Rio de Janeiro. A situação do Rio de Janeiro não 

discrepa da situação brasileira, que é uma situação muito atrasada em termos de saneamento. 

Uma negligência que não é deste ou daquele governo, é de décadas da nossa história. E 

chamar a atenção justamente dos benefícios desse projeto renovado do Bloco 3, né? Já havia 

um conjunto de investimentos e agora ampliaram. Eu queria chamar a atenção pra três pontos. 

Quando a gente fala no investimento em infraestrutura, a gente sabe que tem impacto, mas o 

investimento em saneamento em particular tem uma vantagem específica de ser mais 

desconcentrado, ele estimula a geração de emprego e renda em várias regiões do país e do 

estado. Um segundo aspecto é que, como nós vimos, o Dr. Riley mostrou muito bem no início, 

é, na verdade, uma determinação da nova legislação. E essa nova legislação, o novo marco 

do saneamento é uma janela de oportunidade pra quitar essa enorme dívida socioambiental 

que nós temos em relação à população brasileira. E terceiro, os benefícios significativos pelos 

efeitos multiplicadores dos investimentos no Bloco 3. Então começar com o investimento em 

infraestrutura em saneamento, chamando a atenção para o nosso desempenho 

macroeconômico recente, como tem sido instável. De novo, não é este ou aquele ano, mas 

nas últimas três décadas nós apresentamos um crescimento médio insatisfatório, em 

particular na última década, em função de várias crises e a última, obviamente, é a covid-19. 

E tivemos um desempenho bastante insatisfatório. E é urgente retomar um crescimento 

sustentável para o que o investimento, a formação bruta de capital fixo é essencial. E a 

infraestrutura é essa fronteira onde esse investimento pode ocorrer. Em particular, no 

saneamento, ele já está ocorrendo. Então realmente nós precisamos aproveitar essa janela 

de oportunidade. Como foi assinalado aqui... antes, a situação fiscal do poder público é 

complicada, é difícil, foi agravada. Aqui, nós mostramos os sucessivos déficits primários desde 

2013. Obviamente, isso foi agravado pela situação de 2020 com a necessidade de dispêndios 

muito maiores e queda de arrecadação. E naturalmente, a participação do setor privado é 

fundamental pra que haja o investimento necessário na infraestrutura e, consequentemente, 

a retomada do crescimento. Quando nós olhamos, nós olhamos primeiro o setor público 

consolidado e o déficit primário do setor público. Olhando a situação dos estados, a maioria 

dos estados da federação tem uma situação fiscal frágil. O Rio de Janeiro, infelizmente, não 

é uma exceção, tem essa situação fiscal frágil e também teria muita dificuldade de fazer frente 

aos investimentos necessários pra universalização do saneamento nos municípios do seu 

território. A mesma situação pode ser dita em relação aos municípios. 74% dos municípios, 

aproximadamente, se encontram ou numa situação difícil do ponto de vista fiscal ou numa 

situação que pode ser considerada crítica do ponto de vista dos principais indicadores fiscais. 

Consequentemente também, nós podemos dizer que as três esferas de governo não têm as 

condições necessárias pra trazer pra população brasileira algo essencial, básico, que está na 

essência do desenvolvimento, que é o serviço de saneamento básico, saneamento ambiental. 

Os investimentos, como mencionei antes, já estão correndo, os últimos leilões, e aí o papel 

do BNDES tem sido reconhecidamente muito importante, têm sido bem-sucedidos. Esse 

esforço de estruturação de projetos, que é resultado de um esforço muito grande de várias 

equipes profissionais, tem dado resultado e o volume de investimentos previstos no 
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saneamento já se aproxima aí aos quarenta e um bilhões de reais. Ainda é pouco frente àquilo 

que nós precisamos, mas já é bastante promissor e algo que aponta para um resgate dessa 

dívida socioambiental. Quando nós recorremos a alguns estudos, por exemplo, aqui cito um 

estudo encomendado pelo Instituto Trata Brasil, dos impactos da universalização do 

saneamento, e não é que está inscrita, já estava lá no PLANSAB, previsto lá atrás pela 11.445, 

da universalização dos serviços de saneamento e agora colocado de uma maneira clara e 

com metas no novo marco do saneamento, os benefícios associados a essa universalização 

são equivalentes, são comparáveis, dadas as finalidades positivas que a Dra. Luciene 

ressaltou muito bem, são comparáveis a uma reforma da previdência, somando aí mais de 

um trilhão de reais de benefícios. Então essa, digamos, eu tenho impressão que a gente não 

pode perder de vista esse aspecto macro que o estado do Rio de Janeiro está protagonizando 

um dos maiores projetos de infraestrutura da América Latina e um dos maiores projetos de 

saneamento ambiental do planeta. Realmente, é algo muito importante e o Bloco 3 conclui 

esse processo. Vamos olhar um pouco quais são desafios muito importantes aí para o Brasil 

e para o Rio de Janeiro. E os números são realmente desafiadores. Nós não temos 

universalização no serviço de água tratada. Quase metade da população brasileira não tem 

coleta de esgoto. Menos da metade do esgoto gerado é tratado. E as perdas médias de água 

são obscenas, pra usar um termo mais apropriado, essas perdas, incluindo, como foi 

mencionado antes, tanto perdas físicas quanto perdas comerciais ou aparentes. Então 

realmente os indicadores gerais do país são muito ruins. E o saneamento é o que, usando a 

expressão em inglês aí, um late latecomer na onda regulatória, quer dizer, demorou muito pra 

que houvesse uma regulação, primeiro, na segunda metade dos anos 2000, com a 11.445, 

mas ainda não tinha sido completa. E apenas no ano passado um novo marco do saneamento, 

completando um marco regulatório adequado para que haja a segurança jurídica necessária, 

como foi tão bem descrita aí pelo Dr. Vernalha, de um projeto como esse. E no processo de 

regulação do saneamento houve um longo processo, desde os anos 30 até muito 

recentemente, para que pudéssemos ter um marco mais adequado para ter incentivo ao 

investimento, como sugere aí esse slide, colocando em perspectiva a regulação do 

saneamento. As lacunas nacionais e regionais são enormes, quer dizer, o que acontece no 

Rio, como disse antes, não é uma exceção. Na verdade, nós temos regiões do país onde a 

situação de coleta de esgoto e de tratamento de esgoto é ainda mais dramática, como é o 

caso da Região Norte, como é o caso da Região Nordeste, mas dentro das nossas regiões 

metropolitanas, seja do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Curitiba e de São Paulo, nós 

ainda temos lacunas muito grandes, mesmo nas regiões que apresentam coberturas médias 

um pouco mais elevados. Então problemas bastante graves, problemas peculiares a países 

em desenvolvimento, problemas que nós não encontramos com muita frequência na Europa 

e nos Estados Unidos ou nos países avançados de modo geral, mas que sim, são problemas 

que precisam ser atacados. E a gente percebe na formulação alguns focos com um 

saneamento voltado pras populações mais carentes, pra realmente atacar os problemas do 

mundo real e não apenas um problema teórico ou problema do mundo formal. Se nós 

tomarmos os números dos cem municípios mais populosos do país como faz o Instituto Trata 

Brasil, e a gente tem a satisfação profissional aí de ajudar nessa metodologia, nós verificamos 

que os cem municípios mais importantes do país, os mais populosos do país têm carências 

fenomenais. Carências essas que nós encontramos também nos municípios aqui envolvidos 

no Bloco 3. O impacto disso sobre saúde é devastador, como seria esperado. Nós temos nada 

menos do que, no ano de 2019, duzentos e setenta e três mil internações por doença de 

veiculação hídrica. São internações que acarretam sofrimento, custo pras famílias, custo pro 

Estado, pra saúde pública, absenteísmo no trabalho, absenteísmo nas escolas, reprovação. 
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Quer dizer, os indicadores educacionais, os indicadores de saúde são todos afetados por esse 

atraso que nós temos e também o registro de mais de dois mil e setecentos óbitos em razão 

dessas doenças por veiculação hídrica. Então normalmente se costuma dizer que um real 

aplicado no saneamento poupa quatro reais aplicados à saúde. E essa é uma estatística 

frequentemente citada. Obviamente, ela varia muito, dependendo das circunstâncias, a 

região, o período que se toma, mas é intuitivo que há no esforço do salto de investimento no 

saneamento, é intuitivo que há um impacto extremamente benéfico do ponto de vista de saúde 

e do ponto de vista dos gastos essenciais na saúde e que nos permitem fazer outros serviços 

públicos essenciais. Quando nós comparamos naqueles cem municípios mais populosos, nós 

comparamos os dez melhores em termos de saneamento com os dez piores, nós verificamos 

que o gasto por habitante/ano mais do que quintuplica nos municípios que têm um 

saneamento de má qualidade ou que estão... eu nem diria de má qualidade, eu diria de 

péssima qualidade porque mesmo o das melhores ainda não tem um nível adequado. Então 

há um impacto sobre gasto fenomenal relacionado aos municípios e o número de internações. 

Enquanto em um caso dos dez melhores, nós temos 6,3 internações por mil habitantes, no 

caso dos 10 piores, nós temos quase dezessete internações por mil habitantes. Vocês 

imaginam municípios, sobretudo quando se tratam de municípios mais pobres, a dificuldade 

que isso acarreta do ponto de vista dos serviços de saúde e, de novo, com algo que está 

disponível do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista do desenvolvimento humano há 

pelo menos um século. Os investimentos, aqui foi muito bem notado, tanto na apresentação 

do BNDES quanto na apresentação do Estado, foi apontado o volume de investimentos e o 

hiato de investimentos para universalizar, quando se pensa o estado do Rio de Janeiro, né, 

que quando se pensa o Brasil há um hiato aproximado, claro, isso varia um pouco segundo a 

metodologia de cálculo, mas um hiato mínimo de treze bilhões de reais. Algo que nós 

precisaríamos investir anualmente mais se quisermos cumprir as metas de universalização. 

E de novo, não são metas que foram inventadas no novo marco do saneamento, mas foram 

estabelecidas lá atrás, em 2013, sete anos depois da Lei 11.445. Quer dizer, já era previsto 

esse objetivo de universalização. Então a gente está realmente falando em recuperar um 

prejuízo de, no mínimo, duas décadas de atraso em termos de universalização, em um 

momento em que o mundo olha para o ESG, que o mundo olha para o meio ambiente. E essa 

é uma área onde as empresas tem vocação pra soluções ambientais. O Dr. Riley falava da 

nova CEDAE com missões muito importantes, missões de gestão de recursos hídricos, 

missão de abastecimento essencial no atacado e a montante da cadeia produtiva do 

saneamento, né, no upstream da cadeia produtiva do saneamento na região metropolitana e 

no sistema Guandu e demais. E isso está relacionado também a uma missão de todas as 

empresas, tanto no upstream quanto no downstream, de empresas de soluções ambientais, 

né, empresas que reforçam a nossa necessidade de trabalhar no meio ambiente. E essa 

ligação do saneamento com a sustentabilidade, que é uma ligação quase que por definição, 

afinal de contas são empresas cujo objeto é o tratamento, é o zelo pelos cursos d’água, a 

qualidade da água que é provida, etc. Há uma série de áreas que o Brasil precisa trabalhar, 

redução de perdas, a meta de 25% que foi apontada, veremos que vários dos municípios e 

várias das regiões têm números muito superiores. A possibilidade de geração de energia, que 

é extremamente importante. A produção de água de reúso, absolutamente fundamental pra 

segurança hídrica do nosso parque produtivo. E o aproveitamento de vários resíduos para a 

geração de novos produtos. Quer dizer, tudo isso são oportunidades, não só nós precisamos 

prover os serviços básicos pra população, mas gerar valor nessa cadeia que pode ser tão 

importante pra sustentabilidade, afinal de contas, o ciclo da água que, na verdade, é água e 

esgoto, na verdade, fazem parte do mesmo ciclo e esse ciclo é essencial pra economia 
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circular. Nós podemos gerar energia a partir de pequenas centrais hidrelétricas, a partir dos 

gases do tratamento de esgoto, podemos usar o lodo do tratamento de água, o lodo do 

tratamento de esgoto pra produzir uma série de materiais, seja material de construção, seja 

pra agricultura e os fertilizantes, produzir a partir do efluente do esgoto doméstico produzir 

água de reúso, ou seja, empresas saudáveis com capacidade de investimento podem fazer e 

gerar todo o valor que a cadeia do saneamento encerra. Então é essa a expectativa, 

naturalmente, que se tem com esse conjunto de projetos. Os desafios do Estado são enormes, 

né, os índices médios apontam, de novo, ainda déficit na água, uma coleta de 63% que não 

é, obviamente, não é satisfatório, um tratamento de efluentes também insatisfatórios, menos 

da metade, 40%, e índice de perdas muito elevado, né, algo próximo a 38%, próximo à média 

nacional, mas absolutamente fora de qualquer padrão internacional do ponto de vista de 

perdas. Quer dizer, nós não podemos deixar nenhum estado, e em particular o estado do Rio 

de Janeiro, com uma situação tão deficitária do ponto de vista de saneamento. Finalizando, 

eu diria que os benefícios do Bloco 3 que se inserem nesse conjunto de projetos aí que o 

BNDES tem estruturado, tem elaborado, elétrico, na verdade, envolve vários desafios. Nós 

percebemos e é muito importante que haja essa adesão de municípios, justamente pra vencer 

esses desafios. Nos municípios que participam aí do Bloco 3, nós temos alguns índices de 

perdas superiores a 60%. Nós temos ainda coberturas de atendimento de água muito baixos. 

Os dados do SNIS apontam realmente para deficiências, pra lacunas muito grandes que, de 

novo, não são peculiares, não são apenas desses municípios. Refletem um retrato do Brasil, 

um atraso monumental, vexatório, na área de saneamento e que precisa ser vencido. Então 

é realmente importante. Pra realmente finalizar, nós fizemos com a equipe aqui que refletiu 

sobre o Bloco 3, nós fizemos um pequeno exercício usando a matriz insumo-produto do IBGE 

e uma literatura que, aliás, foi desenvolvida no IBGE e no BNDES, uma metodologia pra 

calcular os efeitos diretos, indiretos e os efeitos renda associados aos investimentos previstos 

no Bloco 3, né, com essa nova conformação onde foram agregados mais municípios, além da 

área de planejamento cinco. Então os 4,6 bilhões previstos como investimentos foram 

alocados e de acordo com aquilo que corresponde à alocação mudar um setor de 

saneamento. E nós podemos calcular, são essas três esferas aqui vermelhas, nós podemos 

calcular o impacto sobre a produção, tanto o impacto direto quanto o impacto indireto e o 

efeito renda, um impacto de 4,6 bilhões que vira um impacto de quase dezessete bilhões, 

portanto, isso ilustra aquele efeito multiplicador bastante forte ao qual me referia no início da 

apresentação. Um impacto sobre a massa salarial de 2,3 bilhões de reais. É um impacto 

significativo. E por último e mais importante, um impacto sobre geração de emprego, tanto os 

empregos diretos quanto os empregos indiretos e os empregos associados ao efeito renda do 

processo da ordem de cento e vinte e dois mil empregos. Na verdade, esse investimento, não 

só no saneamento e infraestrutura de um modo geral, mas no saneamento tem um efeito forte 

sobre as cadeias produtivas e gera massa salarial, gera emprego, gera produção, além é claro 

e mais importante, os efeitos positivos sobre saúde pública e meio ambiente. Portanto, esse 

exercício ilustra o Bloco 3 e eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de compartilhar 

essas reflexões e esse exercício num evento que eu reputo da maior importância, tanto pelo 

seu caráter democrático de discussão, que certamente daqui sairão pontos interessantes que 

poderão aperfeiçoar o edital e todo o processo de licitação, mas sobretudo porque fazem parte 

de um projeto de saneamento ambiental, socioambiental, absolutamente central para o 

desenvolvimento do país. Muito obrigado, senhor presidente. 

[01:24:54] 
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Sr. Aguinaldo Balon: Obrigado, professor Gesner. Na oportunidade, também gostaria de 

agradecer a todos os palestrantes até aqui: Dr. Riley, Dr. Fernando Vernalha, Dra. Luciene. E 

agora a gente dá início à oportunidade pra que os demais participantes possam apresentar 

os seus questionamentos e suas ponderações acerca dos documentos que estão colocados 

em consulta pública. Lembrando a todos que esta primeira audiência, ela se completa de uma 

segunda audiência no dia 15, no mesmo horário de hoje, das 14 até... com um prazo de 

término até as 19 horas do dia 15. Os documentos que estão em consulta pública, eles estão 

no nosso site, concessaosaneamentorj2021.rj.gov.br, sem o til. Ali, todos os interessados 

podem ter acesso ao edital e a todos os documentos que foram produzidos em conjunto e 

com assessoria do BNDES e seus associados. Pelo site também é possível, ao longo de toda 

a consulta estabelecida que perdurará até o dia 31 do dez, é possível que os interessados 

possam fazer os seus questionamentos por escrito e certamente serão incorporados nas 

ponderações e na análise final dos documentos que virão a compor o edital de chamamento 

para a concessão. Eu gostaria de então fazer uma pequena leitura das regras que estão 

publicadas no referido site acerca da participação, a partir de agora, dos participantes. Todos 

que queiram participar, a gente solicita que seja feita através do levantar a mão, com a 

ferramenta específica aqui no site. A ordem será por ordem de levantamento das mãos. As 

inscrições, ao ser convidado a fazer a sua apresentação, ela terá no máximo três minutos de 

possibilidade de intervenção. A pessoa que estiver fazendo uma intervenção, inicialmente, ela 

precisa ligar o seu vídeo. A apresentação, ela tem que ser feita oralmente. O chat, ele está 

disponível apenas pra que a gente possa aqui, a equipe que está fazendo a organização 

dessa audiência possa se comunicar, então qualquer intervenção por escrita, a orientação é 

que ela seja feita através do site onde a consulta está em andamento. O tempo é de três 

minutos. E obviamente que as perguntas que serão feitas, elas precisam ter pertinência com 

o tema, o objeto aqui da da consulta pública, ou seja, sobre os documentos que estão 

colocados na consulta. E as perguntas, preferencialmente, que elas não se refiram a um 

questionamento já respondido anteriormente. Naturalmente que a linguagem, ela deve ser... 

não deve ter conteúdo ofensivo. E qualquer abordagem que não esteja adequada, nós 

cortaremos o uso da palavra pra que as intervenções sejam circunscritas apenas ao objeto 

da presente audiência. Então com isso a gente dá início às intervenções. A primeira pessoa 

que está inscrita, pela ordem... buscar... só um segundo. A primeira pessoa que está inscrita 

é o Sr. Raul Pinho, a quem a gente convida a se apresentar, pra falar seu nome. Desculpa, 

só... sim, que a pessoa se apresente, fale o seu CPF e possa, a partir de então, ter o início de 

três minutos... até três minutos pra sua intervenção. 

[01:29:56] 

Raul Pinho: Alô. Estão me ouvindo? Senhor presidente? 

[01:30:00] 

Sr. Aguinaldo Balon: Estamos. Estamos te ouvindo. 

[01:30:02] 

Sr. Raul Pinho: Ok. Eu sou o Raul Pinho, meu CPF é 345.129.857-00. Tô me apresentando 

aqui como embaixador do Instituto Trata Brasil, profissional do setor de saneamento, que 

milito no segmento desde 1995 em prol da participação privada no saneamento. E enfim, o 

objetivo aqui da minha fala é de colocar algumas questões, na qual a primeira seria a validade 

desse processo, uma vez que, como colocado pelo Dr. Fernando Vernalha, a numerologia do 
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projeto não está concluída. Então como operador de saneamento e até como representante 

de grupo, investidores, causa uma grande frustração a gente acessar a documentação 

disponibilizada e não identificar lá informações básicas para se aferir a viabilidade do projeto. 

Então essa seria a primeira colocação. O segundo item que eu gostaria de colocar são a 

questão das interdependências, considerando que esse projeto, ele é ancorado 

principalmente no bloco... na AP5, no Município do Rio de Janeiro. E desde o leilão anterior 

foram identificadas inconsistências no estudo de viabilidade, no EVTE, e que nós não 

sabemos se foram identificadas e corrigidas ou não, porque no documento, na documentação 

atual isso não foi abordado. E nas apresentações também feitas pelos colegas e amigos, o 

Dr. Riley, a Luciene e o Guilherme do BNDES, essas questões também não foram colocadas, 

quer dizer, em relação aos números. Nós identificamos equívocos no EVTE anterior, tanto em 

relação à receita prevista para a AP5 quanto também no volume necessário de água, uma 

diferença significativa em relação à quantidade divulgada atualmente na consulta pública, de 

duzentos e cinquenta milhões de metros cúbicos no primeiro ano. Isso tá muito além do que 

é realmente necessário. Agora, o que eu reforço principalmente é a questão das 

interdependências também, uma vez que na AP5 existe lá a concessionária do esgoto que 

vai seguir com a responsabilidade de gerir a parte comercial, quer dizer, o novo conces... 

[01:32:38] 

Sr. Aguinaldo Balon: Sr. Raul, o... já deram os três minutos. 

[01:32:42] 

Sr. Raul Pinho: Sim. 

[01:33:42] 

Sr. Aguinaldo Balon: Agradeço a sua intervenção e passo aqui a palavra, inicialmente, pro 

Riley, pra ele começar a fazer a abordagem dos pontos que o senhor fez o levantamento. 

Agradeço a sua participação. 

[01:32:55] 

Sr. Raul Pinho: Obrigado. 

[01:32:57] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Boa tarde. Raul, obrigado pela sua intervenção. Grato pelas 

colocações. O Raul é um dos grandes especialistas do setor no Brasil, de fato. Em relação às 

suas colocações, iniciando, Raul, pela questão da numerologia da viabilidade. Nesse 

momento, o que está sendo discutido são as minutas do edital, dos documentos. Não é o 

documento final, não é o edital final, exatamente pra serem colhidas observações, 

apontamentos, ajustes necessários, até pra ser construída uma viabilidade econômico-

financeira mais adequada em questões também com a questão de interdependência. As 

análises que foram trazidas mostram especificamente algumas questões como, por exemplo, 

você tem hoje um total de vinte municípios, considerando aqui a AP5, contra um total de sete 

da primeira vez. Nós identificamos que, de fato, na primeira modelagem havia algumas 

informações conflitantes entre dados trazidos, tanto pela concessionária que atua no esgoto 

quanto pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos, dados que não conversavam 

plenamente e essas questões foram identificadas, vou permitir depois que o BNDES traga 

uma informação mais detalhada, e foram esclarecidos esses pontos. Quanto à questão da 
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viabilidade econômico-financeira, ela é construída considerando também a questão do 

potencial de arrecadação de receita, especificamente em torno do serviço a ser prestado que 

é, no caso, de água. Não existe investimento de esgoto naquela região. O investimento é 

apenas na distribuição de água. Então você tem um CAPEX muito menor na AP5 em relação 

às outras regiões do Rio de Janeiro. Mais ainda, nós temos que levar em consideração que, 

quando você analisa o último ano das receitas geradas pela... qualquer serviço de água e 

esgoto, seja CEDAE, Sabesp, Corsan ou qualquer outro, 2020, por causa da pandemia, 

registrou uma queda acentuada na receita de todas as concessionárias. Então o ano de 2020 

não é o mais adequado pra se fazer... selecionar um mês, dois meses e fazer uma projeção 

em cima do potencial de receita. É preciso uma análise temporal mais longa pra considerar o 

potencial de receita a ser gerada. E além disso, é preciso considerar que essa receita varia 

de acordo com a melhoria do serviço, com o aumento do número de pessoas atendidas, com 

o aumento do número de ligações, com a redução proporcional em relação a perdas, sejam 

elas técnicas ou não técnicas, e também essa redução dos custos que a concessionária terá 

com esses movimentos. Então, como você sabe bem, a simples observação da receita 

faturada não é suficiente pra determinar qual será a taxa interna de retorno, nem o payback 

de um projeto. É preciso um estudo bem mais amplo. O número não está colocado aqui, neste 

momento, porque nós estamos negociando ainda, o Estado, com pelo menos outros quatro 

municípios que podem vir a aderir. Terão um peso significativo no equilíbrio econômico-

financeiro? Não tão significativo em termos econômico-financeiros, mas em termos sociais, 

porque são municípios que necessitam de uma cobertura e não têm condições de fazê-lo. 

Então o Estado tá preocupado em levar o atendimento. Nós podemos dizer que, dentro da 

estrutura construída, econômico-financeira, ou processa a previsão de receita faturada em 

relação aos investimentos a serem realizados, considerando ainda o pagamento de taxas 

como a taxa de regulação da Agenersa e impostos que estão dentro do OPEX... o projeto, 

hoje, ele é bem mais robusto do que era o Bloco 3 quando foi levado à primeira fase de 

concessão em abril. E quando for trazido a público fechado as análises econômico-financeiras 

que, neste momento aqui, não estão porque nós estamos fazendo inclusive essa coleta de 

dados, e as suas informações são importantes pra isso, pra corrigir esse processo, pra tornar 

esse processo mais robusto e adequado, eles vão mostrar com toda certeza que há uma 

grande viabilidade desse bloco. Em relação à questão das intermitências, essa relação, eu 

vou passar para o BNDES que é quem realiza os estudos de maneira mais técnica, estudos 

de engenharia, estudos relacionais, desde a primeira fase, e agora mais ainda nessa fase, 

que eu passo então para o BNDES, para o Guilherme Mendonça ou a Luciene que são os 

representantes do BNDES. 

[01:37:48] 

Sr. Guilherme Miranda Mendonça: Obrigado, Riley. Boa tarde, Raul, tudo bem? Em relação 

então a essa questão específica, da interdependência, acho que o primeiro ponto é, a gente 

tá num momento de consulta, audiência pública e, obviamente, é um momento de 

aprimoramento dos instrumentos. Então havendo sugestões e colaborações que possam ser 

feitas pra aprimoramento do que está hoje nas minutas, são sempre bem-vindas e obviamente 

que vamos olhar com muita atenção, tá, pra qualquer colaboração que possa ser feita pra 

esse aprimoramento das regras que estão lá sobre a interdependência. Eu queria só comentar 

algumas regras que foram incluídas nessa nova versão do contrato de concessão que são 

muito focadas, no caso do Bloco 3 e da interdependência que existe com a operação de 

esgoto da AP5, só pra explicar pra quem não conhece. Na AP5, hoje, já existe uma concessão 

de esgotamento sanitário em que o concessionário do esgotamento é responsável pela gestão 
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comercial e há uma interdependência com a CEDAE, que vai ser repassada pro novo 

concessionário, em relação a custos específicos da gestão comercial. E considerando isso 

então, essa especificidade do Bloco 3, algumas regras foram incluídas no contrato pra tratar 

esse tema. A primeira delas é a cláusula de reajuste. Ela prevê que o primeiro reajuste 

acontece sempre em janeiro. E por que janeiro? Pra casar com o reajuste que o 

concessionário de esgoto tem. Então só teria um reajuste ao longo do ano. Evitar dois 

reajustes, que ocorressem no mesmo ano. Então a gente tá buscando aqui casar a data de 

reajuste. Além disso, foram incluídas duas cláusulas. Uma, na obrigação do Estado, a 

subcláusula 23.2.22, em que o Estado se obriga a envidar os melhores esforços pra facilitar 

a interação entre a concessionária e a operadora de esgotamento sanitário da AP5, para 

aprimoramento, eventuais aprimoramentos desses ajustes e desses acordos relativos à 

gestão comercial daquela área. Além disso, foi incluída a subcláusula 24.1.11, na parte de 

direito da concessionária, que prevê um direito de ela interagir com a operadora dos serviços 

de esgotamento sanitário da AP5 com vistas a eventuais aprimoramentos dos ajustes e 

acordos relativos à gestão comercial. Por que que a gente tá indo por esse caminho nesse 

caso específico? Porque já existe um contrato, um contrato de interdependência que inclusive 

é anexo ao contrato de concessão, celebrado entre a operadora da AP5 e a CEDAE. E o novo 

concessionário, como eu mencionei, ele assume essa operação da CEDAE neste contrato e 

é um contrato que, neste momento, não temos como criar novas obrigações, porque envolve 

um terceiro, que não vai ser parte desse contrato de concessão, que é o operador de esgoto. 

Então aqui, a ideia da flexibilidade pra que as partes consigam, no futuro, acordar mudanças 

nessa gestão comercial que sejam positivas, tanto pra um concessionário de esgoto quanto 

para o concessionário da distribuição de água da AP5. Basicamente é isso que eu tenho pra 

complementar, Riley. 

[01:40:50] 

Sr. Aguinaldo Balon: Muito bem. Então acho... creio que foram feitas acerca dos pontos 

levantados pelo Sr. Raul. E nós agora então passamos a oportunidade de intervenção pro 

próximo inscrito que, pela ordem, é o Sr. Edson José Santos, a quem a gente pede que ligue 

o vídeo, se apresente com nome e número do CPF, por favor. E eu pediria a todos os 

participantes que, por favor, mantenham a mão levantada até que venha a ser chamado pra 

participar, porque quando a mão, ela está desativada, a nossa equipe aqui não consegue 

identificar se a pessoa ainda mantém o interesse em fazer a intervenção ou não. Então, por 

favor, o Sr. Edson José dos Santos, se já estiver em condições. 

[01:42:02] 

Sr. Edson José Santos: Não tenho interesse não. 

[01:42:14] 

Sr. Aguinaldo Balon: Boa tarde, Sr. Edson. 

[01:42:16] 

Sr. Edson José Santos: Eu não tenho interesse em fazer pergunta. 

[01:42:17] 

Sr. Aguinaldo Balon: Ah, não tem interesse? 

[01:42:18] 
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Sr. Edson José Santos: Não. 

[01:42:18] 

Sr. Aguinaldo Balon: Tá ok. Então, obrigado, passamos então pra próxima pessoa que está 

inscrita, a Sra. Andrea Senko. Caiu? Então o próximo é Licinio M. Rogério. Sr. Licinio, se o 

senhor estiver em condições, peço que abra a câmera e se apresente, por favor. 

[01:42:50] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Estão me escutando? 

[01:42:54] 

Sr. Aguinaldo Balon: Estou sim. Estamos sim. 

[01:42:56] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Deixa eu só melhorar a minha câmera aqui, porque eu não tô 

escondido não. É que tava... questão de iluminação. Boa tarde a todos. Meu nome é Licinio 

Machado Rogério. Meu CPF é 108.883.067-68. Eu sou diretor de mobilidade da FAM-RIO e 

representante, também da FAM-RIO, que é Federação das Associações de Moradores do 

Município do Rio, no Comitê Guandu e no Subcomitê Oeste da Baía de Guanabara. Eu tenho 

cinco perguntas. Na área do bloco em questão, quantas moradias são atendidas atualmente 

pela tarifa social e quantas pessoas são atendidas pela tarifa normal? Porque falaram em 3%, 

em 5%, eu queria ter os números. Qual o valor inicial que tava previsto a outorga antes da 

entrada dos novos municípios? Pra gente ter uma ordem de grandeza da outorga mínima que 

a gente tava falando. Qual o valor atual do faturamento anual, média, que foi explicado 

recentemente agora de todo o bloco? É melhor a gente conversar em matéria de 2019 do que 

2020. Uma outra pergunta, se isso foi analisado e qual a conclusão que chegou? Se em vez 

de uma outorga mínima fosse feito um desconto na tarifa, quantos por cento de desconto o 

usuário teria fazendo uma matemática financeira desse valor da outorga separado pra isso? 

E finalizando, a Lei Federal nº 13.460 diz que todos os consórcios que têm concessão de 

serviço público devem ter um conselho de usuários. E eu não vi se isso tá previsto no edital, 

eu não... a obrigatoriedade da ganhadora de criar esse conselho. E aliás, eu estendo isso 

pras outras que ganharam as primeiras. Por enquanto é isso, obrigado. 

[01:45:18] 

Sr. Aguinaldo Balon: Obrigado, Sr. Licinio. Eu passo a palavra pro Sr. Riley inicialmente 

fazer a primeira abordagem e, na sequência, ele poderá encaminhar pros demais palestrantes 

na mesa. 

[01:45:30] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Sr. Licinio, boa tarde. Obrigado pelas informações. 

Questões de natureza mais técnica acho que eu vou deixar que o BNDES informe, mas as 

informações gerais nós vamos passar para o senhor. O primeiro ponto colocado, a tarifa social 

nesse bloco, como nós destacamos, atende a aproximadamente treze mil e seiscentas 

pessoas em relação aos vinte municípios, considerando dezenove municípios e a AP5. Então, 

do total de pessoas atendidas hoje, cerca de treze mil e seiscentas são atendidas pela tarifa 

social. Essa tarifa social gira em torno de, nesse bloco, 0,49% do total da população atendida 

pelos serviços de abastecimento de água. E, de acordo com as regras contratuais, ela pode 
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chegar, sem impacto na tarifa, não significa que está limitada a isso, mas até 5% do total não 

existe impacto na tarifa. Então isso elevaria a pouco mais de cento e trinta e seis mil pessoas 

até 2033. Não é imediato. Você tem todo um processo em que as regras de concessão da 

tarifa social, elas vão passar por uma divulgação ampla, as pessoas vão ser analisadas, todas 

as situações serão analisadas, se se encaixam dentro das regras da tarifa social. Não haverá 

mudança das regras da tarifa social, hoje, praticada pela CEDAE. Então essas regras vão ser 

seguidas, até pra garantir que todos que tenham direito realmente possam ter direito a esse 

serviço. Então, hoje, em termos da população atendida, são próximos de treze mil... um pouco 

mais de treze mil e pode chegar a cento e trinta e seis mil pessoas nesse momento. O valor 

inicial da outorga mínima desse bloco era algo em torno de novecentos e oito milhões de 

reais. E era um bloco que tinha seis municípios mais a AP5. E por que que tinha uma tarifa 

menor? Exatamente por... desculpa, tarifa não, uma outorga menor? Pela característica dos 

municípios que formam o bloco, especialmente a AP5, onde o esgoto já é concedido para 

uma outra empresa. Com a reestruturação desse bloco, hoje com dezenove municípios mais 

a AP5, existe uma mudança na questão do valor da outorga, claro, ela cresce. Por que é que 

nós não colocamos nesse exato momento qual seria o valor da outorga? Primeiro, porque se 

você calcular o valor da outorga individualmente pra cada município, você vai ter um 

determinado valor. Se calcular por bloco, em que você tem aquela velha máxima do filé e 

osso, onde aquelas áreas com maior viabilidade financia uma execução de obras em áreas 

de menor viabilidade, o que é que nós temos? Nós temos então que a outorga, ela acaba 

buscando um ponto de equilíbrio entre a necessidade de investimento de ativos em municípios 

deficitários, onde isoladamente você não teria valor positivo de outorga, mas o município teria 

ainda de fazer uma PPP e tirar dinheiro do Tesouro para cobrir a necessidade de investimento, 

em relação àquelas áreas em que você tem um retorno financeiro, da outorga, positivo e tem 

que considerar que, mesmo hoje, a outorga sendo positiva, ela pode ser uma outorga que a 

gente chama de virtualmente negativa. Por quê? Porque o serviço tem que gerar resultado 

financeiro suficiente pra você atingir a universalização. Então não adianta eu ter um valor hoje 

de receita em que eu tenha... que seja positivo, se esse positivo não permite que eu chegue 

à universalização. Essa diferença de necessidade de investimento impacta também no valor 

final da outorga. Como nós temos ainda três a quatro municípios que estão discutindo, neste 

momento, nós não trouxemos aqui uma expectativa de outorga porque ainda tá sendo 

construída pela equipe do BNDES, a equipe técnica do BNDES e a equipe técnica da Casa 

Civil. Nós temos a expectativa de que, nas próximas semanas, nós tenhamos esses valores. 

E quando os valores estiverem totalmente calculados, com os municípios fechados, que 

participarão do bloco, nós então vamos publicar amplamente no próprio site da consulta 

pública e dando tempo suficiente para haver comentários. Em relação à Lei 13.460, existe 

dentro da estrutura a colocação do chamado conselho de titulares. O conselho de titulares 

prevê a participação dos titulares dos serviços, que são os municípios, mais participação da 

academia de representantes da sociedade civil, usuários. Então o conselho de titulares, no 

qual está prevista a participação, tem sim a participação da sociedade, da comunidade, seja 

através de representantes da sociedade civil organizada, seja através também com 

representantes da academia. Tem também participação de Ministério Público, outros órgãos 

e a participação direta dos titulares, ou seja, os municípios. Ou o prefeito ou alguém indicado 

pelo prefeito. Então os preceitos da participação popular na fiscalização, no 

acompanhamento, estão plenamente atendidos. Em relação à questão que o senhor colocou 

sobre a receita e as expectativas, receitas e despesas, a análise mais detalhada foi executada 

pela equipe técnica contratada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, a equipe técnica 

do BNDES que fez todos esses cálculos no primeiro momento, e está refazendo todos eles 
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nesse segundo, vale considerar que houve uma mudança muito grande entre o primeiro 

processo e o segundo processo, até pelo aumento do número de municípios. Alguns deles, 

resultados não positivos, o que impacta a análise de receita. Considerando esse ponto, essa 

explicação é necessária, nós vamos passar então para a equipe do BNDES para que ela 

possa complementar essas informações, lembrando que nós estamos trabalhando com 

minutas do estudo para serem aprimoradas, que não é o resultado final do projeto, que só vai 

ser conhecido o final, o resultado final, na publicação do edital no dia 06 de novembro. A 

equipe do BNDES. 

[01:52:12] 

Sr. Guilherme Miranda Mendonça: Bem, boa tarde. Boa tarde, Sr. Licinio, tudo bem? Bem, 

o Sr. Riley já passou pela maioria dos pontos, acho que por todos os pontos, né? Passou 

muito bem já por todos os pontos levantados, não tenho muito mais o que complementar, só 

alguns dados gerais, por exemplo, em relação ao faturamento, a previsão de receita, e sempre 

considerando as ressalvas que o Sr. Riley mencionou, né, da necessidade de aprimoramento 

e de conclusão dos estudos, possível inclusão de novos municípios, mas esse faturamento 

total ao longo de todos os anos, ele tá em cerca de quarenta bilhões de reais. E um ponto 

também em relação à participação social, o instrumento de participação social também tem o 

comitê de monitoramento, como o Sr. Riley mencionou, é um outro comitê, além do conselho 

de titulares. Existe o conselho titulares, mas existe também o comitê de monitoramento. Nesse 

comitê de monitoramento, além dos usuários de serviços, da participação dos usuários, há 

participação também de organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor 

relacionados ao setor de saneamento, coletivos atrelados à temática do saneamento básico, 

grupos de pesquisa acadêmicos e Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então tem uma 

gama bem grande de participação de integrantes da sociedade civil em geral. Eram esses os 

pontos que eu queria complementar. Não tenho mais nada pra adicionar, Sr. Riley. 

[01:53:40] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Presidente... antes de devolver ao presidente, eu gostaria 

de acrescentar um detalhe. Algumas questões que não ficarem amplamente esclarecidas aqui 

nessa audiência pública, as questões estão sendo todas estudadas. Essa audiência pública 

será transcrita e questões que não ficarem amplamente claras, inclusive as questões que 

ficarem claras, elas estarão no site da concessão para que possa ser verificado por todas as 

pessoas de interesse. E lembrando ainda que no site da concessão tem o formulário que 

permite um requerimento de informações mais detalhadas. E todos os questionamentos serão 

minuciosamente esclarecidos. Neste momento, é um tanto quanto complexo dar informações 

detalhadas sobre a geração de receita e despesa, o equilíbrio de cada um dos municípios 

integrantes, principalmente na AP5, que é uma pequena região, uma parte do Rio de Janeiro 

grande em termos territoriais e populacionais, mas é uma parte do estado do Rio de Janeiro, 

que tem um tratamento todo diferenciado entre água e esgoto. É diferente mesmo. E todos 

esses detalhes, nós vamos então trazer essas informações um tanto quanto mais detalhadas 

no próprio site da concessão, para que nenhuma pergunta fique sem a resposta adequada. 

Presidente. 

[01:55:05] 

Sr. Aguinaldo Balon: Obrigado, Riley. Obrigado, Guilherme. Vamos agora para o próximo 

inscrito, a Sra. Andrea Senko tinha levantado a mão anteriormente e me parece que retornou 
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à sessão. Deve ter tido alguma instabilidade. Mantém o interesse em fazer a sua abordagem, 

o seu questionamento, a sua participação ou podemos passar pro próximo? Bom, na ausência 

de manifestação então passamos para... passamos então para o Sr. Licinio Rogério que se 

inscreveu novamente pra fazer uma nova intervenção. 

[01:56:03] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Eu me ins... eu me reins... tá me ouvindo? 

[01:56:06] 

Sr. Aguinaldo Balon: Estamos te ouvindo. 

[01:56:07] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Bom, eu me reinscrevi porque não foi respondida uma questão 

importante pra mim. Que, se em vez da outorga mínima inicial, fosse aplicado um desconto 

na tarifa, quantos por cento de desconto teria o usuário nisso? Porque a outorga é apenas um 

direito do concessionário cobrar do usuário, o que ele já vai fazer. Ele poderia, de cara, já 

diminuir o preço. E outra coisa, a questão do conselho de usuários. Esses conselhos podem 

ser interessantes, mas o conselho de usuários é composto apenas pelos usuários que se 

elegem com uma votação feita pelos usuários. Então você precisa ser usuário daquela área 

e ter direito a voto. O usuário é a pessoa que paga a conta no final, pode ser uma firma, pode 

ser um... coisa. E ter um balanceamento nisso. Existem alguns outros conselhos, como o da 

própria Vivo, por exemplo, que eu sou eleitor, não sou [? - 01:57:14], porque tem isso. Então 

o conselho de usuários, apesar de já ter dois conselhos, tem que respeitar a Lei 13.460. 

Obrigado. 

[01:57:25] 

Sr. Aguinaldo Balon: Obrigado. Passo novamente então a palavra inicialmente pro Riley. 

[01:57:33] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Desculpe, presidente. Sr. Licinio, considerando as suas 

observações. Sim, é claro, como esse tipo de procedimento exige, até pra que possamos 

aprimorar todo o processo, todo o escopo que existe dentro do edital e de toda documentação. 

Nós vamos verificar a estrutura dos conselhos. Se algum conselho exigido por lei não tiver 

sendo contemplado e não tiver sendo atendido dentro da estrutura do edital, é claro que a 

transparência e a responsabilidade no compliance exigem que esse conselho seja constituído, 

não só naqueles processos em andamento como naqueles já concluídos. Isso vai ser 

analisado pela Procuradoria-Geral, vai ser analisado pela área jurídica, até para que 

possamos identificar se há essa necessidade. Havendo essa questão, a lei vai ser cumprida 

de maneira ampla e irrestrita. Isso é inquestionável. Antes de passar a resposta em relação à 

questão do desconto da tarifa, a estruturação jurídica foi feita pelo escritório Vernalha Pereira, 

caso algum representante do escritório queira fazer algum comentário sobre esse ponto 

também, está aqui aberto para que possa trazer esses esclarecimentos da questão, ou 

quaisquer outras pessoas que hajam e tenham interesse de se pronunciar sobre esse ponto, 

pessoas que tenham participação efetiva em relação a esse caso, seja por parte do governo, 

seja por parte do consórcio contratado. Mas com toda certeza será feita essa análise rigorosa. 

E não sendo contemplada alguma estrutura prevista por lei, essa estrutura será 

implementada, seja no processo atual, seja no processo já realizado. Em relação à questão 
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do desconto tarifário, nós temos uma observação bastante interessante que é o que nós em 

economia chamamos de limite da irresponsabilidade. O que é isso? Quando você faz uma 

concorrência e você coloca um peso grande no desconto da tarifa oferecida, há um risco de 

que o desconto na tarifa, e pode ser limitado a 20%, 15%, 10%, ele venha a gerar um 

desequilíbrio econômico-financeiro na própria geração de caixa que impeça, em alguns tipos 

de procedimentos, o cumprimento de uma exigência mínima de meta legal. Por exemplo, nós 

temos hoje uma estrutura, e eu vou citar uma estrutura específica, uma análise feita de um 

município especificamente, que foi tratado nesses últimos tempos, até por um pedido feito 

pela própria prefeitura, o próprio prefeito do município solicitou essas informações, e nós 

fizemos então uma análise um pouco mais detalhada a respeito dessa situação. Por exemplo, 

no caso específico, no Município de Macuco. O Município de Macuco precisaria investir, hoje, 

as estimativas para universalizar os serviços de água e esgoto, algo próximo de trinta milhões 

de reais mais próximo de vinte e nove milhões para os custos de operação e manutenção do 

sistema. Então seria algo próximo de... um pouco mais de sessenta milhões de reais. 

Considerando a necessidade de você chegar a um processo de universalização em 12 anos, 

né, e você tem metas diferentes a cada ano, a cada período de cinco anos, isso faria com que 

o município tenha uma geração de receita... lembrando, a receita do município, nos últimos 

anos, média, que ficou em torno de dois milhões e quinhentos mil reais/ano no município e a 

necessidade de investimento médio giraria em torno de quatro milhões e 300 mil reais, ou 

seja, o município estaria gerando uma receita que é 45%... próximo de 45% abaixo do mínimo 

necessário para garantir os investimentos na universalização. Isso considerando os 12 anos 

que tem que chegar nesse processo de universalização. E sem gerir e sem gerar essas 

receitas suficientes, toda vez que se discute o desconto tarifário, o desconto na tarifa, você 

aumenta esse desequilíbrio naqueles municípios que não apresentam o resultado econômico-

financeiro necessário. Não é hoje, em relação ao que eu invisto hoje, o que eu mantenho hoje 

em relação ao que eu arrecado hoje, mas sim em relação ao que eu arrecado e necessito 

investir pra chegar à universalização. Esse é o cálculo que deve ser feito. Muitos dos projetos 

que entraram no Brasil, em infraestrutura, nos últimos anos com descontos na tarifa, alguns 

deles, descontos bastante grandes, acabaram chegando a um processo em que as 

concessões foram devolvidas ao Governo Federal, o caso de rodovias principalmente. E 

outros em que vários dos investimentos obrigatórios não foram realizados. Então pode ser 

uma estratégia politicamente interessante falar em desconto na tarifa, mas economicamente 

falando não é uma estratégia que funcione pra todo serviço de infraestrutura, mesmo em 

serviços de infraestrutura, no caso, saneamento, que funcione pra toda uma região. Se você 

tem uma região superavitária, é um processo que funciona. Se você tem uma região 

deficitária, é um processo que não funciona e agrava esse desequilíbrio. Então essa análise, 

todo tipo de análise foi feito, o BNDES trabalhou durante mais de quatro anos nas modelagens 

econômico-financeiras, várias foram feitas, a Casa Civil participou ativamente, tivemos 

participação também de representantes da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, o 

Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro verificou todas as análises de estrutura 

econômico-financeira e a conclusão a que todos os estudos chegaram, tanto que a licitação 

ocorreu em abril e os modelos montados, a modelagem construída é a mesma com os ajustes 

necessários para esse novo bloco, mostram que essa é a melhor estrutura possível, é aquela 

que traz o melhor resultado para a garantia da universalização e para os municípios e o 

estado. Foram considerados todos os fatores, inclusive o fator de risco, de que um proponente 

possa oferecer o limite estabelecido no desconto da tarifa e que esse desconto inviabilize a 

execução das obras necessárias pra atingir a meta estabelecida no próprio marco legal do 

saneamento. Na verdade, não. Na verdade, no PLANSAB de 2013 e que foram reforçadas 
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agora no marco civil do saneamento básico. Eu passo ao BNDES para que sejam feitas as 

complementações necessárias às minhas palavras e os ajustes necessários, caso eu tenha 

deixado alguma informação mais relevante de fora da observação. 

[02:05:08] 

Sr. Guilherme Miranda Mendonça: Sr. Riley, eu passo pra Dra. Angélica, do Vernalha 

Pereira, do escritório Vernalha Pereira, pra fazer algumas complementações em relação à 

participação social. 

[02:05:18] 

Sr. Angélica Petian: Obrigada, Guilherme. Boa tarde a todos os participantes. Eu gostaria só 

de falar sobre o acompanhamento, né, tal como indicado pelo participante. Os comitês aos 

quais já foram feitas referências aqui preveem a participação dos interessados, 

representantes da sociedade civil, que farão parte desses comitês e terão por objetivo 

acompanhar a execução do contrato. Então durante toda a execução, esses comitês terão um 

papel consultivo e, portanto, eventuais alterações, discussões sobre a forma de execução, 

atendimento das metas, toda a conformação da execução contratual com o prescrito pelo 

contrato poderá ser avaliada de forma permanente por esse controle social composto pelo 

comitê. Então, segundo a nossa avaliação e também tal como dito agora pelo Sr. Riley, o 

tribunal de contas e todos os controladores que tiveram a oportunidade de avaliar 

anteriormente as minutas, o entendimento é de que o prescrito pela Lei 13.460 resta 

plenamente atendido, mas de qualquer forma a contribuição é muito bem-vinda nesse sentido 

e nós faremos a resposta na fase de consulta pública. Obrigada. 

[02:06:34] 

Sr. Fernando Vernalha Guimarães: E aí, Angélica, só um... eu queria acrescentar um 

aspecto porque, de fato, a Lei 13.460, no seu artigo 47, onde se faz menção à participação 

desses órgãos de representatividade, de usuários inclusive, não limita a representação 

apenas à classe dos usuários. Ali se contemplam outros atores importantes relacionados à 

prestação dos serviços de saneamento. Então, na nossa opinião, não há, pela legislação, a 

exigência de um conselho exclusivamente formado por usuários, até porque a legislação 

admite que outros grupos estejam e tenham assento ali nos conselhos e tenham 

representatividade, como a própria lei de concessão, quando trata dos direitos básicos dos 

usuários, onde se fala ali da participação do usuário na prestação dos serviços, também não 

prevê exclusividade nesse sentido. Agora, claro, como a Angélica comentou, eu acho que é 

sempre uma oportunidade pra revisar e aperfeiçoar o projeto. Eu acho que as colocações são 

muito bem-vindas. E com relação ao outro ponto, que foi muito bem tratado pelo Sr. Riley, a 

ideia de se estabelecer uma tarifa mínima tem, claro, que uma função de assegurar a 

financiabilidade do projeto, a exequibilidade financeira e permitir, por exemplo, o atingimento 

de covenants financeiros, porque claro que um projeto dessa magnitude, que exigirá 

desembolsos muito significativos, é um valor muito expressivo de CAPEX, claro que exigirá 

financiamento. E para que o projeto tenha financiabilidade é importante que a tarifa garanta, 

né, aos olhos do financiador, o pagamento do serviço da dívida. Então é por isso que é 

conveniente do ponto de vista da modelagem que se garanta um piso tarifário para se 

assegurar a financiabilidade do projeto. Eu acho que esse é um aspecto importante que, num 

projeto desta dimensão, me parece extremamente importante. Obrigado. 
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[02:08:53] 

Sr. Aguinaldo Balon: Riley, gostaria de complementar algo? 

[02:08:57] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Sim, presidente. Em relação ainda à questão colocada 

sobre a quantidade de pessoas atendidas pela outorga fixa, pela... desculpa, pela tarifa social 

dentro dos municípios, nós gostaríamos de chamar a atenção pra um detalhe. Esse projeto, 

ele prevê, hoje, dois milhões, setecentos e trinta mil pessoas atendidas nesses municípios. A 

cidade do Rio de Janeiro, dentro da AP5... eu pediria à pessoa que estiver com o microfone 

aberto, por favor, que fechasse porque está reverberando. Então... continua. Bom, como eu 

estava dizendo, a cidade do Rio de Janeiro hoje, a AP5, ela possui algo próximo de um milhão, 

oitocentos e noventa mil habitantes. Em relação ao projeto anterior, os três blocos que foram 

concedidos, que foram levados à concessão na primeira fase, o que aconteceu? Hoje, a 

divisão que vai chegar... da populacional, ela é uma divisão populacional por município, a 

outorga será paga por município, cada município tem um cálculo específico da população 

atendida por tarifa social, há municípios em que você não tem tarifa social, hoje, sendo 

concedida. Isso vai ser considerado, vai ser ajustado dentro das regras da tarifa social. E 

quando foi feita a análise populacional no primeiro projeto, na primeira concessão, que saiu 

três municípios, foi feita a atualização da população de cada município com base na 

população apresentada pelo IBGE para o Tribunal de Contas da União. Aquela população 

final que determinou a repartição dos valores da outorga e do ágio nos últimos leilões dos 

blocos um, dois e quatro, é exatamente a população considerada hoje para esse bloco final, 

o Bloco 3, ou seja, os ajustes populacionais feitos naquele período. Então, quando se pensava 

numa população... 2010, ou então depois, em 2019, foi atualizado, na divisão dos valores, a 

população de cada município, no caso do Rio de Janeiro, de cada bairro, pra chegar aos 

valores. Então, hoje, é a população atualizada com base nas regras do BNDES... do IBGE, 

desculpe, do IBGE, calculada pra cada município no Rio de Janeiro e pra cada bairro da 

cidade do Rio de Janeiro. O que aconteceu é que, nos últimos anos, a população da AP5 

cresceu de uma maneira muito mais acelerada que as demais regiões do Rio de Janeiro e 

dos demais municípios do estado do Rio de Janeiro. Com isso, hoje, você tem um peso muito 

maior dessa população. E nesta população, na AP5, você tem um peso muito maior da 

população atendida pela tarifa social. E mesmo assim, nos municípios em que você tem casos 

que não há tarifa social, as regras serão levadas, serão amplamente divulgadas, a 

concessionária terá de divulgar as regras, hoje, da CEDAE, para que possa ser corrigido esse 

padrão e que, quem precisa ter a tarifa social nos municípios em que hoje não existe nenhuma 

concessão, possa receber a tarifa social, lembrando que, até o limite de 5% dessa população, 

não há nenhum ajuste previsto [? - 02:12:42] contrato. O que ultrapassar, apenas o que 

ultrapassar, pode ser feito um equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, mas não se tem 

uma expectativa de que isso ocorra, pelo menos nesse processo de universalização, 

principalmente por quê? Com a universalização, você vai fazer com que muitas áreas, hoje, 

irregulares se tornem áreas regulares. Então você vai corrigir essas distorções todas. 

Lembrando, o que vale hoje nesse processo é aquela distribuição populacional, tanto pra tarifa 

social quanto pra outorga quanto pra os valores totais do contrato, definida na distribuição, na 

repartição final dos valores dos primeiros três leilões, ocorridos em 30 de abril, e valores 

repartidos a partir do pagamento do primeiro valor da outorga, da primeira parcela da outorga, 

no mês de agosto de 2021. Eu espero, Sr. Licinio, que a gente tenha conseguido trazer um 

esclarecimento maior, reafirmando que nós vamos analisar junto com a PGE a questão da Lei 
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13.460. E se não estiver sendo cumprida alguma exigência legal, obviamente, o Estado vai 

cumprir toda e qualquer exigência legal. 

[02:14:04] 

Sr. Aguinaldo Balon: Obrigado, Riley, mais uma vez. Bom, me parece que não tem mais 

nenhum inscrito pra fazer... parece que teve alguém que acabou de se inscrever. Melhor, mais 

duas pessoas. Vamos lá, pela ordem então, dar a palavra ao Sr. Raul Pinho pra que ele volte 

a se manifestar, pediu novamente a participação. Por favor, Sr. Raul, o senhor pode, por favor, 

ligar o seu vídeo. 

[02:14:57] 

Sr. Raul Pinho: Ok. Boa tarde. Raul Pinho, CPF 345.129.857-00. Eu tô voltando só pra fazer 

aqui uma... reforçar a diferença que foi identificada aqui por nós que estamos estudando o 

projeto na questão dessa compra obrigatória de água nos três primeiros anos. Nós 

identificamos uma necessidade para abastecimento na AP5 e no bloco todo, porque são 

poucos os municípios, além da AP5, que são fornecidos pelo sistema Guandu, da ordem de 

centro e trinta milhões de metros cúbicos. O documento da consulta pública obriga uma 

compra, no ano um, de cerca de duzentos e cinquenta milhões de metros cúbicos. Isso tá 

dando aí uma diferença da ordem de cem milhões de metros cúbicos, que a 1,70 significa 

cento e setenta milhões de reais, vezes três anos, é um gasto da ordem de quinhentos milhões 

de reais que, a rigor, não seriam necessários. A minha pergunta é o seguinte, esse valor, ele 

vai ser mantido porque já tá pactuado com a CEDAE ou ele pode ser ajustado à real 

necessidade? Levando em consideração que isso tudo onera o projeto. Agora, se é uma 

questão já de ponto de partida do Estado pra fazer a concessão, eu gostaria de ter essa 

informação, tá bom? Muito obrigado. 

[02:16:27] 

Sr. Aguinaldo Balon: De nada. Agradeço. Riley ou BNDES? 

[02:16:33] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Bom, inicialmente, permita-me presidente. Dr. Raul, nesse 

momento nós estamos fazendo aqui essa coleta de informações, de contribuições, de análises 

e tendo o senhor feito uma análise detalhada, matemático-financeira dessa questão, nós 

solicitamos então que o senhor encaminhe isso como uma contribuição, um questionamento, 

por escrito, detalhado, pra que nós possamos aproveitar essa sua análise, sua informação, 

jogar dentro da modelagem econômico-financeira, fazer todas as análises necessárias porque 

é exatamente pra isso que serve esse momento de consulta pública, audiência pública, 

identificar possíveis variantes dentro do projeto e corrigi-las pra que se torne um projeto de 

interesse da população, em primeiro lugar, e um projeto de interesse do Estado. E que seja 

atrativo a quem for investir. Então... nós temos os cálculos feitos inicialmente, 

detalhadamente, pelo BNDES, revisados pelo Estado, mas toda e qualquer informação que 

possa melhorar, otimizar, tornar mais próximo da realidade, da necessidade e também tornar 

o projeto mais robusto, elas são, de maneira transparente, totalmente analisadas em seus 

mínimos detalhes. Nós não temos nenhum tipo de problema de reavaliar, reconstruir toda uma 

análise pra verificar se a análise que o senhor desenvolveu, ela realmente não impacta na 

própria viabilidade do projeto ou que talvez tenhamos feito uma estimativa acima da real para 

a necessidade da água a ser distribuída. Então se o senhor puder nos enviar, como 
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contribuição, como uma... a solicitação pra que façamos uma revisão analisando os seus 

números, será feito. Toda e qualquer contribuição será analisada tecnicamente de maneira 

integral e minuciosa. Não existe, do estado do Rio de Janeiro, qualquer interesse de deixar 

quaisquer contribuições sem uma análise detalhada. Se o senhor puder nos enviar, e até pra 

que possamos saber quais são as variáveis que o senhor utilizou, qual a metodologia que o 

senhor utilizou, nós faremos sim uma análise detalhada dessa sua contribuição. E testando a 

sua contribuição alinhada aos objetivos do projeto, alinhadas aos interesses da população 

atendida pelo serviço, sim, será amplamente considerada. O estado do Rio de Janeiro não 

tem qualquer interesse em desconsiderar quaisquer contribuições que possam melhorar o 

projeto e melhorar o resultado para a população. 

[02:19:30] 

Sr. Aguinaldo Balon: Perfeito. Equipe, Guilherme ou Luciene, gostaria de complementar? 

[02:19:35] 

Sr. Guilherme Miranda Mendonça: Não. Presidente, eu não tenho nada pra complementar 

em relação à fala do Sr. Riley não.  

[02:19:41] 

Sr. Aguinaldo Balon: Perfeito. Então passamos pro próximo questionamento, pra próxima 

participação do senhor, pela ordem, do senhor Licinio Rogério, novamente levantou a mão 

pedindo pra fazer uma nova intervenção. 

[02:20:03] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Bem, em primeiro lugar, eu queria dar um abraço no Riley que 

eu não via há muito tempo, desde que a gente discutia a questão do uso da Baía de 

Guanabara como meio de transporte, mas ele continua na água, então estamos bem aí. Eu 

queria fazer uma pergunta e duas observações. A primeira pergunta é, depois do edital 

publicado, se terá uma nova audiência pública para... porque estão faltando uma série de 

elementos por causa da inclusão de novos municípios e das contribuições. O outro, fazer uma 

observação porque... quanto à questão da economicidade. Eu viso sempre o lado dos 

usuários. A questão da economicidade, de dar o desconto. Se a firma tem condição de pagar 

uma outorga, ela certamente poderia ter uma condição de não usar esse dinheiro da outorga 

e usar baixando a tarifa, que é o objetivo final de todo mundo, porque não adianta ter uma 

garantia que não haverá aumento real. É importante que o usuário tenha um ganho disso, o 

ganho na escala. E deveria baixar a tarifa. Esse é o estudo que tem pra isso tudo. Quanto ao 

estudo que diz que isso aí não é bom, eu gostaria de saber se ele tá publicado. Se ele não tá 

publicado, eu peço que ele seja publicado. E quanto à questão do conselho, eu queria só ler 

o artigo 19 da 13.460, que são quatro linhas apenas, que diz o seguinte, a composição dos 

conselhos deve observar critérios de representatividade e pluralidade das partes interessadas 

com vista ao equilíbrio na sua representação. Parágrafo único, a escolha dos representantes 

será feita em processo aberto ao público e diferenciado por tipo de usuário a ser representado. 

Então, pelo que eu vi dos conselhos, não é bem isso que tá proposto. Então coloco essa 

questão mais uma vez apenas com adendo. Obrigado. 
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[02:22:22] 

Sr. Aguinaldo Balon: Obrigado, Sr. Licinio. Passo a palavra então pra uma nova abordagem 

do Riley. 

[02:22:33] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Sr. Licinio, da maneira como ocorreu na primeira concessão, 

a publicação do edital, o edital final é do dia 06 de novembro até a data do leilão previsto, 29 

de dezembro. Nós temos, de acordo com o cronograma, e nós colocamos na nossa 

apresentação e vai estar disponível no próprio site da concessão, um período para todas as 

contribuições em relação ao edital. No último processo de concessão, na fase um, nós tivemos 

ajustes ao edital pedidos pela CEDAE, pedidos pela agência reguladora dos serviços de 

saneamento e energia do estado do Rio de Janeiro, a Agenersa, solicitados pela população, 

alguns apontados pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público. Então havendo 

apontamentos, esses apontamentos sendo... confirmadas as informações, sim, o edital vai 

sofrer sim ajustes necessários para que, primeiro, ele fique de acordo com a legislação plena, 

atenda a todas as suas posições legais da Procuradoria do Estado, também do Ministério 

Público e também do Tribunal de Contas, sempre é claro visando, como o senhor mesmo 

colocou, a questão do interesse da população. O Segundo ponto, bastante importante, as 

análises feitas pelo BNDES, ao longo desses quatro anos, verificaram vários tipos de 

possibilidades, inclusive nós discutimos bastante o valor, o preço do metro cúbico de água, 

pra saber de que maneira ele seria implementado. Em relação à questão da diferença entre 

outorga e desconto, vale lembrar um detalhe bastante interessante também nesse plano. A 

outorga é utilizada não só pra definir o valor do bem intangível que está sendo levado a leilão, 

no caso, é o direito de explorar o serviço. Ela também é utilizada, como o Estado assumiu 

como delegatário, para poder fazer o pagamento dos ativos não amortizados investidos 

nesses municípios, seja por parte da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, seja por parte 

dos serviços municipais de água e esgoto, que fizeram investimentos, têm ativos a serem 

amortizados. Se os ativos não foram amortizados, eles têm de ser ressarcidos como prevê a 

lei num encerramento antecipado de qualquer contrato. Você tem de fazer a indenização 

desses ativos não amortizados. Esses ativos não amortizados serão indenizados e o valor 

sai, obviamente também, desse valor previsto que entra no caixa através do recebimento das 

outorgas, é claro, depois que é feita uma auditoria pra definir exatamente os ativos que são 

aqueles afetos ao serviço de água e esgoto concedido, né, para que possa ser feito esse 

equilíbrio. Todas as análises divulgadas, essas análises finais divulgadas é o resultado final 

do plano econômico do processo, como foi no primeiro bloco, como acontece em todo e 

qualquer processo de concessão, um leilão e todos os outros ajustes. As contas são feitas, 

são analisadas e o projeto final é levado a público. Nós fazemos todas as análises, estamos 

abertos. Total transparência de fazer todas as análises, novas análises que forem trazidas, 

desde que nós tenhamos uma justificação com técnica pra refazer uma análise. Por exemplo, 

o Sr. Raul Pinho disse que foram feitos cálculos que demonstraram que há uma variante de 

desequilíbrio no processo quando você analisa a questão de receita e despesa. Apresentando 

a contribuição com os cálculos e metodologias, será revista obviamente. Se for discutida aqui 

a questão de você dar um limite de desconto na outorga, de que maneira isso possa chegar 

até um equilíbrio econômico-financeiro, os estudos mostraram que esse é o melhor modelo. 

Se nós recebermos um outro estudo demonstrando que há um modelo alternativo que possa 

ser utilizado, e esse modelo não seja um modelo que comprometa o atingimento das metas, 

ele vai ser tecnicamente e transparentemente analisado integralmente. E isso é um processo 
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que o Estado realizou na primeira concessão, na primeira fase, e vai realizar também nessa 

segunda fase, você pode ter certeza absoluta disso. O Estado trabalha de maneira totalmente 

transparente nesses processos. Chegando as contribuições, os apontamentos, elas são 

consideradas de maneira clara, direta e divulgadas no site da concessão. Tanto o 

apontamento ou a contribuição ou a consulta é enviada integralmente quanto a análise e o 

resultado obtido pela equipe do BNDES e pela equipe do governo do estado. Então isso é 

feito de maneira ampla, total e irrestrita e transparente. Caso a equipe do BNDES queira fazer 

algum outro complemento. 

[02:27:41] 

Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado: Eu queria fazer um complemento, Sr. Riley, se o 

senhor me permite, dois pontos em relação à questão do formato do leilão. O primeiro é que... 

só pra reforçar, né, nesse arranjo, o Estado atua por delegação dos titulares, ou seja, os 

titulares por intermédio aí dos instrumentos que consubstanciam a gestão associada, eles 

aderem a esse projeto num determinado formato e certamente faz parte desse processo de 

adesão o formato do leilão, ou seja, se é um leilão por maior outorga, se é um leilão por menor 

tarifa, enfim, quaisquer que sejam as características desse leilão. É só pra dizer que o Estado 

não decide sozinho, né? Ele atua em nome aí dos titulares. E aí a necessidade de se observar 

essa necessidade de indenização por bens reversíveis, né, bens não amortizados. Esse é um 

ponto que é bastante relevante. O outro, eu vou me permitir aqui uma observação, e se eu 

estiver incorreta o Sr. Riley certamente vai me corrigir, é que quando se pensa no interesse 

público num bloco que trouxe um conjunto bastante relevante de pequenos municípios pra 

sua composição, é razoável imaginar que a prestação individualizada em vários desses 

municípios, ela não seja sustentável. Logo, optar por menor tarifa, é claro que pode ser uma 

alternativa viável, estudos técnicos poderiam mostrar nessa direção, mas talvez isso colidisse 

com o objetivo de inclusão. Então estamos aqui lidando com dois tipos de interesse social 

diferentes, o do usuário que vai ser beneficiado por aquele serviço, em pagar uma menor nova 

tarifa e do usuário que, talvez por aquele usuário pagar uma menor tarifa, não vai conseguir 

se incluir no bloco, porque ele não vai se tornar viável. Então existe necessariamente na 

modelagem uma necessidade de se pensar sobre esses interesses sociais, sobre deixar pra 

trás um conjunto de municípios e pessoas com a prestação de serviço atual e uma meta de 

universalização que talvez não seja atendida ou de fazer um bloco menor e, portanto, podendo 

dar àquele menor número de usuários o benefício de desconto de tarifas. Eu só queria colocar 

a coisa de uma forma assim, mais de fatos estilizados só pra que todos possam pensar 

também qual é o objetivo de se levar a ampliação de cobertura desses serviços ao maior 

número de pessoas do estado. Certamente esse é um objetivo importante de política pública, 

além de modicidade tarifária. Obrigada. 

[02:30:37] 

Sr. Aguinaldo Balon: Obrigado, Riley. Obrigado, Luciene. Temos mais uma inscrição, do Sr. 

José Alexandre Maximino Mota. Eu pediria que o senhor possa abrir a câmera e se apresentar 

pra que possa ser feita a vossa intervenção. 

[02:31:04] 

Sr. José Alexandre Maximino Mota: Bom, muito obrigado, Sr. Aguinaldo. Cumprimento a 

todos na sua pessoa. Agradeço aqui e revejo o Dr. Guilherme, o Dr. Alexandre Mendes. A 

minha contribuição vai ser bem sucinta. Meu nome é José Alexandre Maximino Mota, eu sou 
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coordenador do grupo temático temporário segurança hídrica, aqui no Ministério Público do 

Rio de Janeiro, e a minha intervenção se justifica, basicamente em relação aos inquéritos civis 

que nós temos aqui, notadamente o número 01/20, tá, sobre os municípios da unidade 

hidrográfica de planejamento número seis, da região hidrográfica dois do Guandu. Então eu 

vou falar aqui, basicamente, sobre Paracambi e Seropédica, tá, eu vejo aqui no anexo quatro 

do caderno de encargos que a meta de 5 anos, à semelhança do que foi feito com Queimados 

e Japeri, isso é muito bem-vindo, então parabenizar mais uma vez aos desenvolvedores do 

projeto, mas a pergunta que faço, até pra amainar um pouco as dificuldades que a gente tem 

visto aqui já com o bloco quatro em especial e a pergunta que faço, né, é qual plano orientará 

os investimentos, tá? Por que digo isso? Porque pelos documentos que estão disponibilizados 

pra consulta pública, a gente tem aí o intitulado Plano Metropolitano de Saneamento e os seus 

anexos. Então eu gostaria de saber se o plano metropolitano de saneamento e os seus 

apensos, se ele orientará o plano diretor de investimentos, como é intitulado aqui no capítulo 

6.2 do caderno de encargos, tá? Esse é um ponto. E por que digo isso? Porque a Lei 11.445, 

ela diz no parágrafo primeiro do artigo 11 que o plano de investimento e os projetos relativos 

ao contrato deverão ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico, tá? A 

outra questão que levanto, é que no item 6.2 do plano diretor tá previsto o prazo de dezoito 

meses. Então eu tenho dúvida se esse prazo realmente é de dezoito meses ou de seis, até 

em razão do que a gente tem aí na concessão em curso, num momento de operação assistida, 

mas pra revisar se, de fato, esse plano diretor de investimentos do item 6.2, após a assunção 

do sistema, ele é de dezoito meses, porque tenho essa dúvida porque, salvo engano, na 

concessão anterior esse prazo, em algum instrumento, estaria previsto como seis meses, 

embora o caderno de concessão do leilão anterior tenha sido também de dezoito meses. Só 

pra confirmar esse prazo. A segunda questão que levanto é das áreas irregulares dos demais 

municípios, além da capital, eu vi que o caderno de encargos contempla, o que é louvável, os 

aglomerados subnormais, mas queria saber em que ponto tá prevista a matriz de 

investimentos. Pra capital eu localizei, mas para as demais áreas irregulares elegíveis dos 

municípios integrantes da região metropolitana da concessão, além-capital, eu não encontrei. 

Em relação ao apenso Seropédica, o prazo de coleta vem de forma clara que são cinco anos, 

mas o prazo de tratamento diz que isso será feito num prazo exíguo, aí Dr. Guilherme lembra 

dessa discussão que tivemos com Queimados, gostaria de saber se aquela cláusula da minuta 

do contrato de concessão foi incorporada também aqui pra garantir que o tratamento 

acompanhe a coleta em 90%, nos cinco anos. E a última aqui, pra fechar, duas observações, 

a Secretaria Estadual de Saúde notificou a CEDAE recentemente pra elaborar o plano de 

segurança da água do sistema Guandu. Então eu acho importante que a concessionária que 

venha a aderir ao sistema, né, e seja atendida por esse sistema, colabore, né? Então seria 

bom ter isso no caderno de encargos, pra colaborar pro plano de segurança da água, prevista 

aí na portaria do Ministério da Saúde e recomendado principalmente a nível metropolitano. A 

gente vai ter a CEDAE na produção da água e vamos supor que, três concessionárias iguais 

e essa que vier a aderir, se não for nenhuma dessas duas. Então eu acho importante que 

tenha alguma sinalização de que elas se comprometem a colaborar com o plano de segurança 

da água e também alguma obrigação no sentido da conexão obrigatória do artigo 45 da lei, 

da política nacional de saneamento básico. Por que que digo isso? Porque eu acho que é 

interesse até das próprias concessionárias. O Rio de Janeiro é um dos poucos estados, talvez 

o único que continua perdendo no STJ em relação ao tamponamento dos poços e conexão 

obrigatória na rede. Então eu acho que a concessionária poderia se comprometer a 

apresentar o que eu chamo de rede ociosa do abastecimento pra que o INEA tenha de forma 

facilitada a possibilidade de notificar, pra aí sim, né, vedar a outorga subterrânea e se conectar 
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à rede obrigatória. Eu volto a dizer, vou até ler o último precedente do STJ, mais uma vez 

vindo do Rio, embargos de divergência da primeira sessão, 1.335.535, do Rio de Janeiro, 

Ministro Herman Benjamin, julgamento 03/09/2020. Então seria muito bom que a 

concessionária convergisse esforços pra gente acabar com essa situação bem peculiar do 

Rio, ao contrário do Rio Grande do Sul, por exemplo, em que pessoas com rede de 

abastecimento na testada do imóvel, isso é muito comum na região serrana, continuem 

obtendo precedentes favoráveis e não se conectando à rede obrigatória. E isso vale também 

pra rede de esgoto. Então essa também é uma sugestão que eu dou, porque eu acho que é 

muito melhor a gente fiscalizar uma ETE só do que trezentas ETEs de condomínios 

particulares. Então a obrigação que vale pra conexão à água, também praticar rede oficial de 

esgoto, tá bom? Então paro por aqui e agradeço a oportunidade. Muito obrigado. 

[02:36:45] 

Sr. Aguinaldo Balon: Obrigado, Dr. José Alexandre. Eu passo a palavra imediatamente então 

pra equipe técnica do BNDES. Quem abordaria as questões? O Guilherme? A Luciene? 

Luciene. Guilherme? 

[02:37:02] 

Sr. Guilherme Miranda Mendonça: Eu vou... eu começo. Pode deixar. Tudo bem? Boa tarde, 

Dr. Maximino, como vai? Certo. Bem, eu vou tentar passar por todos os pontos, se eu 

esquecer alguma coisa, vocês por favor me recordem, me relembrem, que foram várias 

questões. Em relação à questão do planejamento, Dr. Maximino, a gente sempre ressalta que 

o planejamento, ele é referencial, seja o plano metropolitano, sejam os planos municipais, eles 

são uma referência sobre os investimentos que foram projetados pra aquela região. O 

concessionário, ele não tá obrigado a realizar exatamente aqueles investimentos que estão 

no plano. A vinculação do concessionário é sempre sobre o fim, sobre a finalidade de se 

alcançar aquelas metas que também estão no plano. Então o concessionário, ele tem que 

fazer investimentos necessários pra se universalizar o saneamento, seja no caso desses 

municípios prioritários em cinco anos, seja nos demais municípios em até doze anos, a 

depender do município. Então o objetivo principal é esse, alcançar a universalização do 

atendimento pra população. Em relação ao planejamento, o plano metropolitano, ele já foi 

aprovado lá atrás, quando foi feita a licitação dos três. Em 2020 teve a aprovação do plano 

metropolitano pela região metropolitana. Então não estamos aqui fazendo um novo plano, tá? 

O plano, ele é o plano existente que todos os concessionários, todos os operadores do 

saneamento da região metropolitana deverão observar. Então não houve uma mudança em 

relação ao planejamento da região metropolitana. É realmente aquela base que já havia lá em 

2020. Então estamos simplesmente aqui, no caso dos estudos técnicos, fazendo a atualização 

de valores em relação às projeções de investimento, projeções de custos operacionais, mas 

a estrutura é aquela que já tinha sido aprovada. Então, em relação ao seu primeiro ponto, não 

existe um plano que oriente no sentido de que aquele plano, ele deve ser observado naquela 

exata estrutura de investimentos a serem feitos. Existe um plano que orienta em relação a 

atividades finalísticas, metas e condicionantes a serem observados. E em relação ao prazo 

do plano diretor, realmente ele está em dezoito meses após a assunção do sistema. Ficou em 

dezoito meses porque entendemos que é um plano mais robusto, é um plano que toma mais 

tempo pra ser elaborado e como as metas, elas começam a ser controladas a partir do terceiro 

ano da concessão, seria um prazo razoável pra que o concessionário conseguisse realizar 

todo o planejamento da sua estrutura e se programar pra, a partir do terceiro ano, já ter as 

metas sendo atendidas. Então foi uma visão de razoabilidade aqui em relação ao tamanho do 
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projeto. Óbvio que isso pode ser discutido, podemos revisar esse prazo tendo argumentos pra 

fazermos essa avaliação junto com o estado do Rio de Janeiro. Em relação então aos 

apêndices, o Doutor mencionou o apêndice de Seropédica, todos esses apêndices, eles 

continuam exatamente como tinham sido aprovados no plano de 2020, tá? Não estamos 

fazendo nenhuma mudança em relação ao que já estava lá. Eu não tenho aqui o texto exato 

do apêndice de Seropédica, mas se em 2020 foi incorporada aquela discussão, até por uma 

sugestão do Ministério Público de prever expressamente a questão da coleta e do tratamento 

de esgoto, é essa redação que foi incluída e que foi aprovada pela região metropolitana. Não 

estamos propondo qualquer tipo de mudança no planejamento já aprovado anteriormente. 

Deixa eu ver se tinha mais algum outro ponto. Em relação ao plano de segurança da água 

que o Doutor mencionou, eu acho que é válido sim incluir uma previsão. Se o Doutor puder 

colaborar enviando mais informações sobre essa obrigação desse planejamento pra que ele 

seja incorporado dentro de uma obrigação também do caderno de encargos, eu acho que isso 

é plenamente válido, né, vamos conversar com o Estado obviamente, mas me parece que é 

uma obrigação plenamente válida essa obrigação de colaborar, do concessionário colaborar 

na elaboração desse plano de segurança da água. Foram esses pontos que eu anotei. Eu 

não sei se tem mais algum ponto que eu não tenha tratado em relação aos seus comentários. 

[02:41:38] 

Sr. Aguinaldo Balon: Obrigado, Guilherme. Vamos passar a palavra para... 

[02:41:42] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Presidente, antes de passar a palavra, há um ponto que 

ficou... dois pontos que ficaram aqui que exigem uma explicação melhor do Estado, por 

exemplo, nós estamos aqui com um plano de segurança hídrica sendo elaborado pelo Estado, 

além da solicitação feita até pela Justiça, pela Secretaria de Saúde, nós estamos com um 

programa feito com a Casa Civil, com a Secretaria do Ambiente e com o INEA. E o próprio 

INEA está com o seu programa de segurança hídrica sendo desenvolvido, ou seja, essas 

ações vão ao encontro do que foi colocado pelo procurador e o atendimento dessas 

exigências. Agregando ainda outra informação, todo e qualquer ator, qualquer agente que 

tenha impacto no que se refere à disponibilidade de segurança hídrica, ele é um agente ativo 

nesse processo de discussão. Então sim, as concessionárias, todas elas, as concessionárias 

que já ganharam os primeiros três blocos, a concessionária que vencer esse novo bloco, as 

concessionárias que já atuam na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro como, por 

exemplo, Águas de Niterói, todas elas obrigatoriamente têm de participar desse processo em 

relação à segurança hídrica, a preservação hídrica e qualidade hídrica. Então esse processo 

está sim sendo construído pelo Estado. Em relação à questão do tamponamento de poços, 

devemos deixar bem claro ao procurador que, toda e qualquer questão legal, ela será 

cumprida à risca. O Estado vai cumprir à risca toda e qualquer questão legal. Exigência legal 

será cumprida, será obedecida e, como destacou bem o Sr. Guilherme, todos os ajustes 

apontados para o processo anterior, eles serão cumpridos. Todos aqueles que foram 

executados no primeiro leilão, no primeiro processo, eles serão agregados a esse 

procedimento. Se algum deles, por algum motivo, nessas minutas, não tiverem sido 

agregados, serão agregados sim no documento final, afinal de contas, foram trabalhos 

realizados por diversas entidades, diversos órgãos, inclusive o próprio procurador, Dr. 

Maximino. Então nós, sim, nós vamos utilizar todas aquelas melhorias que foram trazidas ao 

primeiro processo, à primeira fase, nesta segunda fase. Então apenas pra poder ampliar essas 

informações de que o Estado vai cumprir regiamente toda e qualquer exigência legal existente 
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no processo ambiental para a preservação da qualidade e da segurança hídrica no estado do 

Rio de Janeiro como um todo, não só falando em relação ao processo de concessão, mas no 

estado como um todo. 

[02:44:43] 

Sr. Aguinaldo Balon: Perfeito. Obrigado, Riley. Eu passo a palavra agora então pra o 

palestrante Alexandre Mendes, representante... diretor de saneamento do IRM. 

[02:44:59] 

Sr. Alexandre Mendes: Boa tarde a todos. Obrigado, presidente, pela palavra. 

Complementando só as informações passadas pelo Guilherme. Sobre os três pontos 

específicos que o Dr. Maximino tinha referenciado, vamos lá. Sobre o plano de segurança de 

águas, que há uma interpelação pra Secretaria Estadual de Saúde, o que nós estamos 

fazendo é que... a informação é a seguinte, a concessão é a partir da distribuição e todo o 

processo de coleta e tratamento de esgoto sanitário. A parte de produção de água, e que é o 

primeiro objeto do plano de segurança de águas, está sendo tratado diretamente dentro da 

Secretaria, da SEAS, e do INEA. E as atitudes pra salvaguarda dessa segurança de águas 

está sendo até conduzida pela própria CEDAE. A CEDAE, nos últimos três meses, já fez três 

editais de contratação que atuam diretamente nessa questão de solucionar, principalmente, o 

problema mais em voga na mídia que é a questão, e que afeta toda a população da 

concessão, a questão da geosmina. Então só nos últimos três meses, três contratações 

diretas com investimentos aí superiores a cem milhões de reais para mitigar e realmente 

contingenciar toda essa questão da geosmina e que atinge diretamente o plano de segurança 

de águas, que tão bem cuidado, pelo Ministério Público está sendo conduzido. Quanto à 

questão do plano metropolitano de saneamento, desde o princípio da outorga, e o plano que 

foi aprovado no final de 2019 pra ser conduzido, e a outorga da concessão conduzida dentro 

dessas linhas diretrizes, tudo o que tem acontecido é relativo à questão de água e esgoto 

sanitário. Temos que lembrar que, pelo marco regulatório, são quatro pontos que têm que ser 

atendidos para a questão do marco regulatório de saneamento. Além da água, além do 

esgoto, temos resíduos sólidos urbanos e a questão de macrodrenagem. Então existe uma 

pequena, vamos dizer assim, confusão de termos, por quê? O plano metropolitano de 

saneamento como um todo, contemplando os quatro itens que nós estamos falando, eles 

estão sendo contratados e vão ser conduzidos no período de dezembro de 21 e agosto de 

2022, onde os quatro pontos estabelecidos pelo saneamento serão atingidos. Todo esse 

estudo que foi conduzido e que é a base para as propostas dos consórcios pra participação 

do pleito, do leilão, eles estão baseados em dois aspectos somente: a questão da água e do 

esgoto. Bom, quanto à questão da periferia, das comunidades, desde o primeiro leilão, onde 

os blocos um, dois e quatro foram licitados e não houve o vazio, as comunidades já foram 

atendidas com um bilhão e oitocentos milhões dedicados só pra esse tema. Agora, no Bloco 

3, temos trezentos e cinquenta milhões dedicados às comunidades desse bloco. Não serão 

trezentos e cinquenta. Além do um bi e oitocentos. Serão complementares, fazem parte 

daquele um bilhão e total. Então o bloco um, dois e quatro ficaram com um bilhão quatrocentos 

e cinquenta e agora trezentos e cinquenta virão no Bloco 3. É isso. Eu queria... se tem alguma 

questão diferente, Guilherme, por favor, dá uma complementada na resposta. 
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[02:49:34] 

Sr. Guilherme Miranda Mendonça: Obrigado, Alexandre. Na verdade, eu queria tratar desse 

ponto que você já colocou, sobre áreas irregulares, que é um comentário aqui do Dr. Maximino 

que a gente tinha comentado anteriormente. E acho que a informação que você passou tá 

corretíssima, esses trezentos e cinquenta milhões previstos, eles fazem parte daquele 1.8 bi 

que tínhamos previsto lá atrás, pros quatro blocos, né, e os trezentos e cinquenta fazem parte 

do investimento do Bloco 3. E esse investimento, ele tá associado a áreas irregulares não 

urbanizadas do Município do Rio de Janeiro. Isso quer dizer o quê? Que as demais áreas 

irregulares, sejam as áreas irregulares urbanizadas do Município do Rio de Janeiro, sejam as 

áreas irregulares dos demais municípios, elas não estão incluídas nesse volume de 

investimento, mas estão incluídas dentro das metas de universalização do saneamento. Então 

o concessionário, ele tem obrigação de atender essas áreas, ele tem obrigação de fazer a 

prestação do serviço em todas as áreas, seja no Município do Rio, seja nos demais 

municípios. A diferença só é a rubrica orçamentária. Pra essas áreas dentro do Município do 

Rio, há esse volume de investimento obrigatório pras demais não há um volume mínimo 

obrigatório, mas há obrigação de se atingir as metas de universalização também dentro 

dessas áreas. É só essa diferenciação que eu queria destacar e que segue o mesmo modelo 

que foi adotado para o bloco um, dois e quatro da licitação anterior. Sr. Riley, fica à vontade. 

[02:51:01] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Complementando o que disseram o Alexandre e o 

Guilherme, lembrando que você tem a obrigação de atingir 99% de abastecimento de água 

sem intermitência nas zonas urbanas dos municípios e você tem a obrigação de atingir 90% 

de coleta e tratamento de esgoto nas zonas urbanas dos municípios. Isso significa o quê? Se 

eu tenho uma área hoje no município que seja uma área irregular urbanizada, ela vai ser 

atendida. Se for uma urbana, é uma área irregular que não... desurbanizada, falta, por 

exemplo, macrodrenagem, que não é obrigação hoje do setor de saneamento básico, mas do 

Poder Municipal, no momento em que for executada a macrodrenagem nessa região, 

lembrando que essa área aí irregular, se ela atender às condições de urbanidade, de 

urbanização, ela se torna uma área... obrigatoriamente, você tem de cumprir aquela questão 

da universalização nela. O trabalho é que você tem que focar, basicamente, naquelas áreas 

de maiores carências. Se há uma questão de texto que não está clara o suficiente pra deixar 

bastante exposto que será atendido, como disse o Guilherme, serão atendidas essas áreas 

urbanas irregulares nos outros municípios. Então nós vamos fazer as devidas correções 

textuais para que isso fique totalmente claro. No contrato, nós estamos colocando que você 

precisa atingir 99% de abastecimento de água sem intermitência nas zonas urbanas dos 

municípios e 90% de esgoto. Por que no Rio de Janeiro tem valores diferenciados? Porque é 

onde você concentra, dentro do estado do Rio de Janeiro, o maior volume de áreas urbanas 

irregulares ou o maior volume de áreas... de áreas, desculpe, irregulares não urbanizadas. E 

você exige então que você tenha uma observação, um atendimento, um investimento mais 

específico pra reduzir esse gap, pra reduzir essa deficiência de urbanidade nessas regiões do 

Rio de Janeiro. Então por isso é que você tem um investimento mínimo exigido. Como disse 

o Guilherme, os outros municípios terão de ser atendidos, não há esse investimento mínimo 

exigido especificamente exatamente por essa questão. 
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[02:53:23] 

Sr. Aguinaldo Balon: Muito bem. Passamos então agora pro próximo participante que tá 

inscrito, o senhor Sérgio Adriane. Eu peço que o senhor, por favor, abra a sua câmera e se 

apresente, por favor. Parece que o senhor Alexandre desistiu de participar e nós não temos 

outra inscrição feita pra intervenção como participante. Tem? Ah, tá na... tá aqui. Sr. Sergio, 

por favor, pode se apresentar. E três minutos pra sua intervenção. 

[02:54:26] 

Sr. Sergio Adriane: Perfeito. Meu nome é Sergio Adriane Pires, CPF 007.503.867-62. Eu sou 

morador de Rio das Ostras. E vamos lá, a questão que eu venho colocar é a seguinte, Rio 

das Ostras não entrou na primeira concessão devido a alguns fatores, o que já foi inclusive 

colocado aqui hoje pelo palestrante. Acontece que, ao fazer a leitura da minuta que está hoje 

no ar, que está no site, ela é exatamente a mesma minuta que foi publicada no ano de 2020. 

Então a minha pergunta é, o que mudou? Ou seja, não há previsão para esgoto como assim 

foi colocado pelo palestrante, ou seja, não há nenhuma verba destinada para o nosso esgoto. 

Que aqui nós temos um caso que nós temos uma concessão hoje, uma PPP, que estará ativa 

até 2024. Bem, essa... era um dado que foi questionado pela prefeitura pra não ter entrado 

na primeira, ou seja, 2020. Outro ponto que eu trago é o seguinte, segundo o que tá no edital, 

todas as áreas urbanas serão contempladas, correto? E essa área urbana, ela é tirada do 

plano diretor. No caso específico de Rio das Ostras, não sei como é que funciona nos outros 

municípios, a nossa área urbana é formada pela sede mais três porções, que ela é 

considerada urbana para fins do plano diretor. Então acontece o seguinte... a pergunta é, 

essas três áreas serão consideradas dentro da concessão, sendo que uma delas, Rocha 

Leão, hoje, ela está dentro de um... ela é atendida por uma autarquia, o SAAE de Rio das 

Ostras. Esses seriam meus dois pontos que eu gostaria de serem esclarecidos. 

[02:56:30] 

Sr. Aguinaldo Balon: Obrigado, Sergio. Passo a palavra pro Riley fazer a primeira 

abordagem. 

[02:56:37] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Sergio, obrigado pelas informações, pela participação. E eu 

gostaria de reforçar a colocação. Quando nós finalizamos essa documentação, antes de ser 

levada ao ar através do site, nós ainda não tínhamos recebido a formalização de interesse de 

participação por parte do Município de Rio das Ostras. O município tem que se manifestar 

oficialmente através de um oficio. Então quando recebemos, até pra não deixar nenhuma 

informação sobre o município vazia, sem informação, nós utilizamos os dados iniciais que 

constavam, mas já com informação à prefeitura de que no texto... deixa bem claro no texto do 

edital, que você tem sim a questão do esgoto. Então nós queremos deixar bem claro aqui 

duas informações que vão ser corrigidas para o edital final, que vão constar no edital. Nós 

temos sim a previsão de investimentos na parte de esgotamento sanitário. Há sim, dentro do 

acordo com Rio das Ostras... eu vou pontuar pra ficar de maneira mais direta. Sim, será feita 

toda a integralidade da zona urbana do Município de Rio das Ostras. Todas as áreas urbanas 

têm de ser atendidas com 99% de abastecimento de água sem intermitência e 90% de 

tratamento de esgoto até 2033. Todas as áreas urbanas definidas em planos diretores dos 

municípios. Se é uma zona urbana [preferir? - 02:58:01] plano diretor, ela está dentro do 

processo. Primeiro ponto. E inclusive a área hoje atendida pelo serviço autônomo de água e 
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esgoto do Município de Rio das Ostras. Então faz parte. Outro ponto, em relação à concessão 

atendida hoje. O município chegou inclusive a enviar um documento informando que não há 

interesse em renovar essa concessão, fazer uma prorrogação da concessão. Ainda assim, 

essa área, hoje atendida pela PPP, ela fará parte da concessão do serviço de água e esgoto 

de Rio das Ostras e será integral. Esses esclarecimentos que estamos prestando agora 

também estarão escritos site, farão parte dos documentos finais que estão sendo concluídos 

pelo BNDES. Então realmente há um gap de informação, apenas porque o município, quando 

recebemos a confirmação nós não tínhamos condições de colocar um documento mais 

atualizado, então temos que ter um documento sobre o município como referência, até pra 

poder gerar a discussão e trazer os esclarecimentos e as atualizações e as modernizações 

necessárias, mas sim, Rio das Ostras será contemplado em toda a sua área urbana com o 

serviço de abastecimento de água... distribuição/abastecimento de água e coleta de esgoto 

na área hoje concedida, a partir do encerramento dessa PPP. Em 2044, ela se integra ao 

processo da concessão. 

[02:59:24] 

Sr. Alexandre Mendes: 24. 2024. 

[02:59:26] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: 2024. Desculpe, 2024. Ela se integra ao processo de 

concessão. Então o esclarecimento à sua pergunta foi essencial, até pra podermos reafirmar 

essa posição. Sim, há uma mudança em relação ao primeiro processo. O Município de Rio 

das Ostras será integralmente, a sua zona urbana, atendida dentro desse processo de 

concessão regionalizada dos serviços municipais de água esgoto, que foi essa a negociação 

feita com a prefeitura, essa discussão feita com a prefeitura, essa exigência colocada pela 

prefeitura pra participar e a exigência, essa então, no interesse do Estado de atender o maior 

número possível de pessoas, aceita, e que constará nos documentos finais. 

[03:00:11] 

Sr. Aguinaldo Balon: Alexandre. 

[03:00:18] 

Sr. Alexandre Mendes: Bom, só complementando algumas informações. Primeiro, durante o 

pleito da primeira rodada da licitação, todos os 64 municípios foram contactados para 

participar. Esses 64 municípios eram aonde a CEDAE provê todo o sistema de abastecimento 

de água e esgoto, ou parcial. Muito bem, inclusive Rio das Ostras foi abordado, conversamos 

com o Prefeito e os seus representantes da Câmara de Vereadores. E onde, naquele 

momento, eles já tinham uma preocupação muito grande com o serviço de concessão que 

está em voga até hoje e irá até 2024. Parece que o contrato trazia já um passivo de quase um 

bilhão de reais e que realmente o município estava numa situação que realmente eles não 

tiveram condição de, naquele momento, aderir porque eles não tinham todas as informações 

quanto à questão que se tá anunciando agora, que já em 2024 não haverá interesse de 

continuar com a concessão ora escrita e em curso. Bom, quanto a isso então, já corrobora 

exatamente com o que o Riley acabou de complementar porque, com certeza, todos os 

investimentos em esgoto sanitário na região, porque já está vindo por esse passivo, terão que 

ser realmente observados com todo o interesse e com toda a avaliação técnica, porque 
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realmente está aparentando que temos um problema a solucionar. Então eu só queria 

complementar a resposta. 

[03:02:19] 

Sr. Aguinaldo Balon: Muito bem. Sr. Guilherme.   

[03:02:19] 

Sr. Guilherme Miranda Mendonça: Só complementando... obrigado, presidente. Só 

complementando alguns dados bem objetivos, Sr. Sergio, em relação então a esse 

planejamento, como a gente mencionou na resposta ao Dr. Maximino, esse planejamento é 

referencial. Então ele não é vinculante. O que é vinculante? Vinculante pro concessionário é 

o edital, é o contrato de concessão e seus anexos. E aí, olhando o contrato de concessão, o 

anexo quarto, o caderno de encargos, ele tem... foi incluído um capítulo nele, o capítulo oito, 

específico sobre Rio das Ostras. E aí, nesse capítulo oito, específico sobre Rio das Ostras, 

está claramente lá disposto toda essa regra que foi mencionada aqui pelo Sr. Riley e pelo Sr. 

Alexandre, que é a assunção dos serviços de esgotamento sanitário do município pela 

concessionária, a partir de 2024, quando se encerra o contrato de PPP. Então isso mudou, 

tem uma regra específica lá sobre Rio das Ostras que tá prevendo essa obrigação da 

assunção da operação do esgotamento. E aí é operação integral, seja da PPP, seja a 

operação que hoje o município faz do esgotamento sanitário. Então a operação integral do 

sistema de esgotamento, assim como as obrigações de investimento e universalização do 

saneamento também, a contar de 2024, tá? Então isso tá claro e expresso no caderno de 

encargos. Eu solicito que o senhor também olhe e veja se também está clara a leitura que o 

senhor faça dessa regra, e se tiver alguma sugestão de aprimoramento, obviamente que 

vamos analisar com todo o cuidado. E em relação à área urbana, de novo, o plano, ele é 

referencial. O que vincula é o contrato. E o contrato, ele diz expressamente que serão 

atendidas as áreas urbanas de todos os municípios. E aí área urbana é o que é definido pelo 

IBGE, pelo plano diretor do município e não necessariamente o que é definido nesse plano 

referencial que está em consulta pública que, como o Sr. Riley mencionou, vai ser atualizado 

e vai ter, obviamente, toda a sua reformulação necessária, mas elétrico, de novo, destacando 

sempre, não é vinculante, o que vincula é o contrato e, no contrato, tem tanto a regra sobre o 

esgotamento sanitário do Município de Rio das Ostras quanto a regra da obrigação de se 

atuar em toda a área urbana. E aí área urbana o senhor está correto, inclui as sedes e os 

distritos urbanos. Então esses dados objetivos que eu queria passar, presidente. 

[03:04:38] 

Sr. Aguinaldo Balon: Obrigado, Guilherme. Bom, me parece que não há mais inscrições de 

novos participantes. Gostaria de agradecer a todos os palestrantes. Nós permanecemos 

então aqui aguardando eventuais novas manifestações de participação por parte dos 

participantes que estão online. E convido alguns dos palestrantes ou alguma das pessoas que 

compõe a mesa, caso queira fazer alguma abordagem que considere relevante pra discussão 

da concessão que está em andamento que, se quiser, faça uso da palavra e, eventualmente, 

possa complementar qualquer das respostas que foram apresentadas até aqui e/ou trazer 

alguma nova informação. 
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[03:05:50] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Presidente, alguns pontos que não foram tratados pelos 

questionamentos trazidos, que o governo do estado sente que tem a necessidade de trazer 

esclarecimentos mais profundos em relação a esses pontos, inclusive trazidos na 

apresentação do Estado, mas uma apresentação que foi mais introdutória, foi mais rápida e 

precisa um detalhamento um pouco mais amplo. Inicialmente, a questão de que a Companhia 

Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro é um órgão da administração indireta, mas é 

uma sociedade por ações. O estado do Rio de Janeiro é o seu controlador com 99,9996% das 

suas ações. Enquanto os minoritários têm 0,0004%. E nesse escopo, o que não está 

acontecendo aqui nesse momento, é bom deixar claro, é que o Estado não fez qualquer tipo 

de capitalização da CEDAE, o Estado não fez qualquer tipo de privatização da CEDAE, o 

Estado não fez qualquer tipo de concessão da CEDAE, o Estado não fez qualquer tipo de 

cisão da CEDAE. A companhia continua, juridicamente, estruturalmente, exatamente igual. O 

que aconteceu é que, até por imposição das normas estabelecidas pelo marco legal do 

saneamento, esse recuperando inclusive o plano nacional de saneamento de 2007 e também 

o PLANSAB de 2013, exige a necessidade de que as companhias, hoje, elas comprovem 

capacidade econômico-financeira de executar a universalização dentro do prazo 

estabelecido, até 2033, ou 2040, dependendo da situação e aprovado pelas agências 

reguladoras. Mas também estabelece que você não pode fazer mais concessões ou passar o 

serviço de saneamento através, por exemplo, de contratos de programa ou em termos de 

convênios. Você, obrigatoriamente, precisa realizar uma licitação. O fato é que a Companhia 

Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, hoje, precisaria apresentar... precisa, como 

toda e qualquer empresa, seja ela privada, pública, seja ela municipal, estadual, ela precisa 

apresentar um estudo econômico-financeiro dizendo que é capaz, naqueles municípios, de 

chegar à universalização. Naqueles municípios em que ela não for capaz de atingir a 

universalização, ela então tem que restituir aos municípios a responsabilidade pelo serviço e 

o município se torna responsável por atingir as metas de universalização. De que maneira 

isso vai ser feito, depende, claro, da estrutura do município. O município pode fazer por uma 

empresa própria, se tiver condições pra isso, através de um bloco regional com um acordo 

intermunicipal, se puder fazer, mas esse encerramento antecipado dos contratos existentes 

exige que você faça inclusive o pagamento dos ativos não amortizados da CEDAE. O que 

demonstra novamente que você não está fazendo qualquer tipo de concessão da companhia, 

a privatização da companhia, venda ou cisão da companhia. A companhia está sendo 

indenizadas pelos ativos não amortizados nos municípios onde você não tem a atuação, você 

não tem a possibilidade de permanência de atuação. Novamente, não se trata de você 

analisar apenas a área de concessão hoje... a área de atuação, não é concessão, a CEDAE 

não tem concessão. A CEDAE tem contratos de programa em termos de convênio. Não se 

trata de você analisar a área de atuação da CEDAE. Por exemplo, o Município de Carmo não 

é atendido pela CEDAE, que faz parte do Bloco 3, né, faz parte desse bloco. Então o Estado 

enviou pra todos os municípios, absolutamente todos, nessa segunda fase que não tinham 

participado, aqueles vinte e nove que não tinham participado da primeira fase, não tinha tido 

o serviço concedido, a informação necessária que iria formalizar um novo bloco e os 

municípios então iriam se pronunciar a respeito do interesse ou não. Houveram que, 

inicialmente, demonstraram interesse, como foi o caso de Angra dos Reis que chegou a 

manifestar interesse, mas no meio do processo decidiu fazer um processo individual, 

considerando ter condições pra tal. Municípios que, desde o início, não quiseram participar, 

como é o caso de Teresópolis que está com um processo em andamento, mas municípios 
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que, entendendo a fragilidade do seu sistema econômico-financeiro, decidiram participar do 

processo. Outro indicativo de que a alegada privatização da CEDAE, ela não é um fato é que, 

se houvesse uma privatização da CEDAE ou a venda de ações ou o que quer que fosse, seria 

em todos os 64 municípios onde a companhia atua. E não é. É apenas a concessão dos 

serviços municipais, naqueles municípios que aderiram ao processo. Então, pra esclarecer de 

vez, não há qualquer processo de concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos. 

Não existe privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos. Isso já foi comprovado 

inclusive no Supremo Tribunal Federal, numa decisão do ministro Luiz Fux, na qual 

reconheceu a titularidade dos municípios no processo e também reconheceu a legalidade do 

processo de trinta e cinco anos de concessão. Se fosse uma concessão estadual seria 

limitada a vinte e cinco anos. Então quando se argumenta a privatização da CEDAE, não é 

uma informação verdadeira. A CEDAE não foi privatizada, não está sendo privatizada, não 

está sendo concedida e não há, neste momento, não há nenhum tipo de estudo que preveja 

a concessão, privatização, venda de ações ou capitalização de ações da CEDAE, embora 

seja uma sociedade de ações, mas ações não listadas em bolsa de valores. Primeiro ponto. 

Em relação aos municípios, é bom entender que, nas regras estabelecidas pelo marco do 

saneamento, os municípios terão de fato, naquele momento, de assumirem os serviços onde 

as empresas não conseguirem comprovar que têm a viabilidade econômico-financeira. Nesse 

processo, o município não vai ser apenas a questão de água e esgoto, é a questão de todo o 

saneamento que inclui, inclusive, resíduos sólidos e outras atividades. Os municípios terão 

então a obrigação de chegar, no caso de água e esgoto, à universalização. E aí precisarão 

de toda essa atividade individual, seja através de uma concessão, seja através de uma 

parceria público-privada ou através de uma atuação direta. E isso os municípios terão de 

fazer. A própria CEDAE, não cabe a ela decidir, eu quero continuar atuando no município A, 

B ou C, por quê? Porque ela precisa comprovar que aquele município apresenta a viabilidade 

econômico-financeira pra cumprir a universalização. Isso a lei exige. Se ela não conseguir 

comprovar isso, ela não pode permanecer. Então não cabe à própria CEDAE dizer que, quero 

ficar no município A, B ou C. Como não cabe a qualquer munícipe de qualquer cidade decidir 

que, eu quero que a cidade permaneça. Porque é preciso cumprir a lei, é preciso cumprir o 

marco do saneamento, é preciso cumprir a legislação de saneamento hoje vigente no país. E 

isso vale pra cidade, isso vale pra outras empresas, quaisquer outras empresas que não 

tenham as suas metas estabelecidas, que ela obrigatoriamente tem de estabelecer metas de 

universalização, atender aos planos de universalização do marco do saneamento, todas elas 

precisam atender. E aquelas que não comprovarem tem de passar pelo mesmo processo que 

eu estou falando em relação à CEDAE. Então isso é preciso ficar claro. Não há, nunca houve 

nesse processo do leilão de 30 de abril, nesse processo de leilão previsto pra 29 de dezembro, 

qualquer concessão, privatização ou venda da CEDAE. Nem capitalização da empresa. E não 

há, neste momento, estudos nesse sentido. Então não se pode falar em... toda vez que se 

comenta a privatização da CEDAE, venda da CEDAE, é uma informação errada, é uma 

informação equivocada e que torna mais difícil discutir o que realmente está acontecendo, 

porque quando você começa a discutir de uma informação que não é a informação real, você 

não consegue chegar a uma conclusão lógica, racional, equilibrada e verdadeira sobre o 

assunto. Em relação aos empregados públicos da CEDAE. Novamente, a CEDAE não tem 

servidor público. A CEDAE tem empregado público. A legislação é diferente, né? E que hoje 

tem um acordo trabalhista que garante a estabilidade até o final de março de 2022. Vale 

lembrar, naquelas áreas onde a CEDAE está diminuindo a sua atividade, saindo da sua 

atividade, deixando a sua atividade, seja ela por causa da concessão, seja por causa da 

imposição da lei, é claro, a empresa não vai poder manter o número de funcionários sem 
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função. Isso vai exigir ajustes. E é por isso que, durante esse processo, depois inclusive das 

reuniões que foram feitas na Casa Civil com representantes da CEDAE, os trabalhadores e 

sindicatos, que foi incluído no processo o outplacement, o programa de outplacement, que é 

o quê? A CEDAE, foi imposta a ela realizar um banco de talentos pra que, nesse banco de 

talentos, ela escolhesse aqueles funcionários que interessa a ela manter na sua estrutura e 

fornecesse às concessionárias a relação e uma análise de desempenho de todos os 

servidores. Então são todos os seus empregados públicos. Pra que eles pudessem então ser 

absorvidos pelas concessionárias, até pra evitar que houvesse um aumento do desemprego. 

Como você precisa fazer um número muito grande de investimentos, você vai passar de 

duzentos milhões pra dois bilhões por ano em investimentos, você precisa aumentar a força 

de trabalho, como já colocamos aqui. A CEDAE tem hoje algo em torno de quatro mil e 

quinhentos funcionários em todos os 64 municípios que atua nesse momento e tem, 

obviamente, um total de cerca de mil e seiscentos que já estão aposentados. As 

concessionárias, obrigatoriamente pra cumprir as metas nesse momento, só nos blocos um, 

dois e quatro, vão contratar seis mil empregados diretos. O Bloco 3 vai gerar, entre diretos e 

indiretos, mais cerca de cinco mil e trezentos. Então nós teremos um número muito maior de 

empregados, considerando aqueles que já atuam no setor e aqueles novos que hoje estão 

desempregados e que vão atuar, tanto que já existe processo de qualificação nas 

comunidades do Rio de Janeiro, para o aproveitamento desses trabalhadores que residem 

nas comunidades pra que eles possam atuar nas comunidades em que residem. Isso também 

foi uma discussão feita pelo governo do estado pra poder gerar empregos nessas áreas de 

comunidade. O governo do estado negociou isso com as concessionárias e está sendo 

cumprido pelas concessionárias. Então existe toda essa estrutura e é preciso deixar bem claro 

o que está ocorrendo de verdade nesse processo de concessão regionalizada dos serviços 

municipais de água e esgoto. Não é, presidente, nunca houve e não existe estudos no estado 

do Rio de Janeiro para fazer concessão ou privatização da Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos. Achei que essa informação era necessária ela ser reforçada nesse momento, 

presidente. 

[03:17:04] 

Sr. Aguinaldo Balon: Muito bem, Riley. Não se trata da concessão da CEDAE e sim dos 

serviços municipais de saneamento. É bom sempre registrar. Vamos passar a palavra pro Dr. 

Augusto Werneck que pediu, levantou a mão aqui e gostaria de fazer uma abordagem. Dr. 

Werneck com a palavra. Doutor, está sem som. 

[03:17:33] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: Tô sem som? 

[03:17:34] 

Sr. Aguinaldo Balon: Ah, melhorou. 

[03:17:35] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: Melhorou? Eu hoje tive muito 

problema de conexão. Eu quero, em primeiro lugar, pedir desculpas aqui, não por mim, mas 

pelo espectro eletromagnético aí, as ligações elétricas e eletrônicas que não me favoreceram, 

mas eu tive a oportunidade de ouvir bastante tempo e ver que as respostas dadas e as 

perguntas formuladas acho que ajudaram muito a compreensão do processo. Essa é a quarta 
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audiência pública sobre CEDAE que eu participo. E é importante a gente observar, desde a 

primeira, o quanto nós fomos aperfeiçoando o método, aperfeiçoando o edital, fazendo com 

que as minutas de contrato ficassem cada vez melhores. O apoio do BNDES é fundamental 

em toda a história da concessão que houve dos serviços regionalizados de saneamento. Nós 

tivemos o primeiro grande estado a adotar o novo marco legal do saneamento. Isso foi um 

grande desafio. E depois aí, sob a coordenação do Riley na Casa Civil, nós tivemos uma 

oportunidade muito grande de aprofundar a questão em relação aos municípios e, 

especialmente, aos municípios da região metropolitana. Nós estamos vendo, e eu acho isso 

formidável, cada vez mais municípios entrando no projeto. Hoje, se falou aqui do caso de Rio 

das Ostras. Foi um caso que podia ser resolvido e foi resolvido. Outros municípios também 

tiveram as suas questões resolvidas. A relação com o Ministério Público, esteve aqui o Dr. 

Maximino, sempre foi muito boa e eu acredito que qualquer dúvida que haja, nós vamos 

conseguir resolver. Então só me restou dizer meio que o óbvio, né, que a Procuradoria-Geral 

do Estado está à disposição pra continuar ajudando, pra continuar na sua tarefa constitucional 

de consultoria jurídica do Estado pra fazer com que o perfil institucional dessa concessão seja 

o mais adequado possível. O Dr. Riley falou com muita precisão que não se trata de uma 

privatização. A privatização é uma marca de fantasia que se utiliza às vezes pra fazer uma 

oposição descabida ou às vezes até um apoio também descabido a um processo que é 

técnico, que é profissional e que é do interesse público do estado do Rio de Janeiro. Eu tô 

muito feliz de participar dessa reunião. E quero dizer que, como ainda há algum tempo, eu 

estou aqui à disposição inteiramente pra qualquer tipo de debate, pra qualquer tipo de questão 

que tenha que depois ser encaminhada à nossa Procuradoria. E dizer que eu espero que, no 

dia 15, como é dia do professor, as forças aí me favoreçam e eu consiga participar direitinho, 

desde o início, viu? Obrigado a todos. Obrigado, presidente. Ah, e quero mandar um abraço 

muito grande aqui pro Guilherme, que a gente muito trabalhou desde o início desse 

procedimento todo e ele muito me aturou. E é uma pessoa que eu vou sempre abraçar e falar 

da sua competência técnica. Obrigado a todos. 

[03:21:11] 

Sr. Aguinaldo Balon: Nós agradecemos sua contribuição, sua participação e a participação, 

evidentemente, da Procuradoria como um todo, sem a qual a gente não conseguiria ter 

chegado até aqui na concessão deste bloco e dos anteriores, naturalmente. Bom, alguém 

mais, algum outro palestrante gostaria... desculpa... ele levantou a mão? 

[03:21:44] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: O Guilherme. 

[03:21:54] 

Sr. Aguinaldo Balon: Sr. Licinio, o senhor gostaria de usar a palavra novamente? 

[03:21:57] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Sim. Primeiro lugar, dar um boa noite aí ao Dr. Augusto 

Werneck, que eu pensei que ele não estivesse assistindo a coisa. 

[03:22:05] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: Boa noite, boa noite, boa noite. 

Estamos aí. 
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[03:22:07] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Os esclarecimentos dele são sempre bons, mas essa questão 

da privatização é outra questão. Eu acho que tem isso, vai haver um grande desemprego na 

CEDAE, porque se uma empresa tem um campo de atuação imenso e perde 80% do seu 

coisa, vai mandar 80% dos seus funcionários embora, né? E se é privatização, se não é, isso 

eu acho muita volta em cima disso. Tá privatizando sim e a CEDAE tá ficando com a pior 

parte. Eu não sei como é que isso vai acabar. As experiências no mundo inteiro dizem que 

isso não dá certo. Em todo caso, tem isso. Agora, eu queria propor que, após estudar a 

questão dos conselhos dos usuários, que eu não gostei da resposta que me deram. Não gostei 

no sentido que eu não me senti atendido, mas obviamente não podia... a gente não pode nem 

falar na hora, é que fosse marcada uma reunião pra gente discutir isso, com a participação da 

sociedade civil efetivamente. Eu creio que o Dr. Augusto Werneck pode até mediar essa 

discussão como Procuradoria ou o Ministério Público convidar as pessoas pra fazer uma 

discussão de como a gente vai fazer essa discussão, porque o que que acontece? O controle 

social tá explícito na lei. Então eu não tô pedindo... mesmo que não estivesse, a gente ainda 

teria que discutir, mas como ele tá na lei, então vamos fazer até pra servir como exemplo de 

como que a gente tá cumprindo a lei, porque não adianta ter um conselho consultivo que vai 

dar uma opinião sobre algumas coisas. O conselho de usuários é um conselho que vai cobrar 

soluções e estar presente na concessionária lá pra dizer, olha, vocês não estão atendendo o 

bairro tal, a favela que é em Caxias vocês nem passaram por lá. Então a questão da... quando 

a gente fala em favela, bairros subnormais, etc. e tal, isso tem que ficar claro qual vai ser 

atendido, porque nas primeiras concessões falaram que só vai atender quando a prefeitura 

fizer o esgotamento primário. Então... ou seja, vai largar tudo do jeito que tá lá. Então esse 

tipo de coisa já aconteceu aqui no Rio, não sei como é que vai resolver, na minha opinião não 

vão resolver, vão ficar enrolando. A gente teria que aproveitar essa chance, que a gente já 

aprendeu com outro, e deixar claro. Em Duque de Caxias, nós temos tantos equipamentos 

subnormais, são elétricos, tais, tais, tais e tais. Então lá teria um prazo pra atender isso. Então 

isso que eu tô falando, teria prazo pra atender isso. E não assim, quando a prefeitura fizer... 

porque isso não interessa quem vai fazer. A pessoa que tá ali sem saneamento, sem esgoto, 

não quer saber se é a concessionária ou se é a prefeitura que vai resolver o problema dela. 

Ela quer é água e esgoto na porta de casa. Só isso. Obrigado. 

[03:25:45] 

Sr. Aguinaldo Balon: Obrigado, Sr. Licinio. Registradas as suas considerações. 

[03:25:52] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Eu fiz uma proposta e gostaria de ouvir a resposta dela, tá?  

[03:25:55] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Dr. Licinio, ouvida a sua proposta. Eu coloco a Secretaria 

da Casa Civil, diretamente a equipe técnica responsável na Casa Civil pela elaboração, 

permita-me, Dr. Augusto, acrescentar também a importância da PGE para que nós possamos 

sim fazer uma conversa... 

[03:26:15] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: Pode... conte conosco em tudo 

que for necessário. 
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[03:26:19] 

Sr. Licinio Machado Rogério: O Ministério Público vai tá presente também? Podia chamar. 

[03:26:21] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Sim. Nós temos... o governo do estado age de maneira 

totalmente transparente nesse processo. E tudo aquilo que for necessário para tornar esse 

processo o mais transparente, o mais correto e o melhor pra população, será feito. Permita-

me, Dr. Augusto, dura lex, sed lex, a lei é dura, mas é a lei e será cumprida regiamente. 

[03:26:42] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: Exatamente. Exatamente. 

Exatamente. 

[03:26:44] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Então, Dr. Licinio, será cumprido. Nós vamos conversar. Eu 

peço inclusive que nós voltemos a conversar pra que possamos, a equipe técnica da Civil, 

organizar essa reunião juntamente com os representantes dos usuários para estruturarmos. 

Todo e qualquer processo de acompanhamento popular, processo de fiscalização popular, 

não só é bem-vindo como é necessário e é incentivado pelo governo do estado. Então o que 

for preciso pra garantir que toda e qualquer meta seja cumprida nesse contrato será feito. É 

um compromisso do governo do estado. Nós estamos à inteira disposição para fazermos essa 

reunião e pensarmos na estruturação, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, nessa 

participação popular mais ativa, efetiva e desejada. 

[03:27:31] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: Beleza. 

[03:27:31] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Obrigado. Meu telefone tá à dispo... é conhecido por várias 

pessoas que estão na Secretaria, inclusive o próprio Dr. Augusto. Aguardo notícias. 

[03:27:44] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Permita-me dizer que o senhor vai receber as notícias logo 

amanhã. 

[03:27:51] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Muito obrigado. 

[03:27:56] 

Sr. Aguinaldo Balon: Dr. José Alexandre Maximino pede pra fazer uso da palavra. Pode, por 

favor, habilitar. 

[03:28:23] 

Sr. José Alexandre Maximino Mota: Boa tarde, me escutam?  
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[03:28:25] 

Sr. Aguinaldo Balon: Escutamos. 

[03:28:26] 

Sr. José Alexandre Maximino Mota: Obrigado, Sr. Aguinaldo. Agradeço aqui novamente ao 

Sr. Alexandre, Guilherme, ao presidente, ao Sr. Riley. Cumprimento o Dr. Augusto Werneck 

também aqui, agradeço pela menção. Só mais dois pontos, até em função dos comentários 

aqui e das respostas, que eu agradeço, tá, à minha intervenção anterior. Aí vai a nível de 

sugestão novamente, tá? Eu tô lendo aqui em relação ainda à questão das áreas irregulares, 

eu entendi a resposta do Sr. Riley, eu acrescentaria também que o Município do Rio veio com 

uma matriz de investimentos mais definida, até diante do diagnóstico das áreas irregulares, 

do código SABREN e de um detalhamento maior, salvo engano, foi até isso que foi dito no 

planejamento anterior, da concessão anterior. Então a região metropolitana, além da capital, 

tem sim muitas áreas irregulares. Aí, por falta de um diagnóstico mais preciso, não dá pra 

gente dizer se aquém ou além da capital, mas aí, né, já foi dito que isso vai ser colocado no 

caderno de investimentos pras áreas irregulares ou por uma matriz própria lá das metas, né, 

das metas de coleta e tratamento, que não aquela previsão de investimento previsto e 

realizado. Eu ia dar a sugestão aqui, a concessionária... tá na página nove, tá? Sobre áreas 

irregulares, do caderno de encargos. A concessionária alinhará com o Estado e o Município 

do Rio de Janeiro quais serão as áreas irregulares não urbanizadas que a concessionária 

precisa investir, devendo ser priorizadas as áreas que atendam aos requisitos de 

planejamento de urbanização pelo poder público e de maiores condições de segurança. Eu ia 

sugerir que independentemente de a lógica do caderno de encargos prever um investimento 

fixo pras áreas irregulares da capital e pras áreas irregulares além da capital, desses 

municípios da concessão, não ter essa definição clara, né, estar junto com as metas globais, 

eu vou chamar assim, mas que mesmo nesses casos, o município seja ouvido, tá, senhores? 

Porque eu particularmente estou lidando aí com Seropédica, com Japeri, Paracambi e vejo 

que o casamento desses investimentos dos municípios em urbanização com os investimentos 

da concessionária seria algo muito bem-vindo, até pelo instrumento da Reurb, da 

Regularização Urbanística e Fundiária. Só se pode fazer intervenção em APP, em faixa 

marginal de proteção, por exemplo, se você tiver aí os mecanismos que a lei preconiza, como 

a Reurb. Então o município é fundamental. Então eu acrescentaria aqui, se me permitem a 

sugestão, de alguma forma, o município, assim como a capital também se manifestará, aí se 

é vinculante ou não a intervenção do município, eu deixo com os senhores. Eu acho que pra 

fins de viabilidade, no mínimo um município deveria ser ouvido, tá? Então seria uma sugestão 

que eu daria. E aí na linha do que o Sr. Riley falou, né, da universalização, o nosso grupo aqui 

do Ministério Público também tá investindo muito, também tá cobrando investimentos nas 

áreas rurais com recursos da cobrança do uso da água, do FUNDRHI, o Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos. Então a pergunta que faço, eu coloquei aqui um CTRL+L ou CTRL+F e 

joguei rural ou rurais e não vi no caderno de encargos. Sim... enfim, eu que tô enganado, mas 

se tem previsão expressa de investimento nas áreas rurais, porque a gente tá falando aqui de 

muitos municípios, Piraí e muitos outros em que, pra gente evitar problemas como a 

eutrofização dos corpos hídricos, vai ser muito importante também a gente atentar pras áreas 

rurais que eu vejo aqui, Rio Claro, Pinheiral, são municípios em que a atividade rural ainda é 

muito forte, né, Carapebus, enfim... Macuco. Então eu indago em qual capitulo aí tá de forma 

bem expressa investimentos nas áreas rurais e que tipo de investimento será feito. Digo isso 

porque, dependendo da resposta, a gente apertará mais ou menos o Estado em fundos, como 
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o FECAM e o FUNDRHI, tá ok? Agradeço mais uma vez aí pela educação, pela cordialidade 

dos senhores e pelos trabalhos. Muito obrigado. 

[03:32:37] 

Sr. Aguinaldo Balon: O Augusto levantou a mão. Dr. Werneck. Som, o senhor precisa ativar 

o som. 

[03:32:46] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: É pra falar um... dar um adendo 

aí à fala do Dr. Maximino, porque eu tenho certeza absoluta de que, em determinado 

momento, em manifestações nossas na Procuradoria, nós citamos a Lei 13.465, até como um 

pressuposto, né, apontando as zonas de especial interesse social para intervenções nas 

chamadas áreas irregulares, eu não gosto desse nome, mas enfim, é o que nós temos, né, 

em municípios da região metropolitana. Então é alguma coisa que, se nós formos estudar aí 

bajo la lupa, nós vamos ver que realmente existe já e a gente já pode contar com isso, mas 

eu vou até tomar pra mim esse dever de casa de fazer a recuperação desses elementos 

quanto à Lei 13.465, e assim o Reurb, e assim o investimento casado de prefeitura e 

concessionário, que eu acho que vai ser melhor pros dois inclusive, até do ponto de vista da 

eficiência. Era só isso. Obrigado. 

[03:34:00] 

Sr. Aguinaldo Balon: Lhe agradecemos. O Guilherme pediu a palavra. 

[03:34:14] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: O som, Guilherme. 

[03:34:15] 

Sr. Aguinaldo Balon: Tá sem som. 

[03:35:12] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Bom, para que evitemos repetir Carlos Drummond de 

Andrade e dizer que abateu-se sobre nós um pesado silêncio, permita-me acrescentar 

algumas informações enquanto resolvem a questão do microfone do Sr. Guilherme, em 

relação à colocação do Dr. José Alexandre. Dr. José Alexandre, existe nesse momento sendo 

estruturado, inclusive pelo comitê de bacia, que até ele já me mandou um plano de 

esgotamento pras regiões rurais desta região. E cita exatamente os municípios, o qual o 

senhor falou. Então o Estado tem participação efetiva, o Estado atua através da Secretaria do 

Ambiente e também do INEA e com recursos inclusive nos fundos ambientais. Então existe 

sim um processo já em andamento para, nesse caso específico da região do Guandu, isso eu 

posso garantir porque nós estamos participando inclusive dessa análise, um plano de 

esgotamento sanitário dessas áreas rurais comandado pelo comitê ali da bacia do Guandu. 

Guilherme, embora não sejamos muito parecidos, você não quer usar o computador que está 

comigo aqui? O nome vai ser diferente, mas pelo menos você conseguirá dar a resposta 

adequada ao procurador. 

[03:36:46] 

Sr. Guilherme Miranda Mendonça: Obrigado. 
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[03:46:47] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Por favor. 

[03:36:48] 

Sr. Guilherme Miranda Mendonça: Obrigado. Olá, boa tarde, Dr. Maximino. Tá me ouvindo 

agora? Bem, desculpa aí a confusão do áudio. Só um esclarecimento em relação aos seus 

comentários. Na parte do... agora até esqueci. Você pode repetir? Nessa confusão toda, até 

esqueci o que eu ia falar. Os pontos que o Doutor tinha mencionado eram? 

[03:37:20] 

Sr. José Alexandre Maximino Mota: Me permitem? 

[03:37:21] 

Sr. Guilherme Miranda Mendonça: Claro, claro. Eu... 

[03:37:22] 

Sr. José Alexandre Maximino Mota: É a participação dos municípios, além da capital, na 

definição dos investimentos nas áreas irregulares não urbanizadas. E a outra questão do 

saneamento rural, o Sr. Riley já abordou aqui para a RH2. Obrigado, Dr. Guilherme. 

[03:37:37] 

Sr. Guilherme Miranda Mendonça: Tá ótimo. Obrigado, Dr. Maximino. Então, em relação a 

essa participação dos municípios, o planejamento... só um instante, deixa eu pegar o meu 

papel ali. O contrato de concessão, ele tem uma previsão expressa de que o Estado, ele que 

é o grande hub da interação com os concessionários, com o operador privado. E aí ele 

atuando como esse hub, ele recebe as informações de investimento dos concessionários 

privados e ele tem a obrigação contratual de repassar essas informações para os municípios. 

E por que que a gente fez dessa forma como uma regra geral e a única exceção a essa regra, 

efetivamente, é esse investimento do Município do Rio de Janeiro nas áreas irregulares não 

urbanizadas? Porque a gente quis centralizar o Estado nessa figura de gestor do processo e 

não ter uma grande... não ampliar essa interação pra que o concessionário tenha que se 

relacionar diretamente com todos os... no início do projeto, todos os 64 municípios que 

estavam dentro do escopo. Isso iria gerar uma dificuldade muito maior pra se fazer essa 

governança do processo. Os municípios, eles entram, óbvio, nos comitês, seja o conselho de 

titulares, seja o comitê de monitoramento, e eles recebem as informações do Estado. Então o 

Estado, ele atua como um grande intermediador dessa relação entre concessionário e 

municípios. Isso não impede, obviamente, os municípios de poderem se manifestar sobre 

esses investimentos, inclusive parte do licenciamento o próprio município, ele tem que fazer, 

né? Então existem municípios que fazem licenciamento ambiental diretamente, algumas 

autorizações pra realização de obras também são feitas pelos municípios. Então óbvio que 

há uma interação entre o concessionário e o município, mas a interação principal buscamos 

focar no Estado pra simplificar essa governança mesmo do processo. Não vejo problema de 

ter uma previsão de que, pra esses investimentos que o concessionário venha a fazer em 

áreas irregulares não urbanizadas, específicos pra isso em outros municípios, que haja sim 

algum tipo de manifestação do município, dos demais municípios, até porque faz todo o 

sentido coordenar esses investimentos com planejamento do município, né, como a gente tá 

coordenando dentro do Município do Rio. Olha, Município do Rio, você já tem um 
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planejamento pra urbanizar algumas comunidades? Então o concessionário entra com você 

nesse investimento. Você faz a urbanização em termos de asfaltamento, drenagem e o 

concessionário faz a água e faz o esgoto. Então foi essa lógica que a gente tentou trazer pro 

contrato, né, uma lógica de cooperação mesmo entre os investimentos públicos e 

investimentos privados, que ambos são necessários pra se viabilizar um efetivo atendimento 

à população. Então não vejo problema de a gente trazer essa lógica para esse tipo de 

investimento nos demais municípios, mas sempre fazendo a ressalva de que a lógica global 

do projeto e do contrato é o Estado ser o grande hub da relação com os municípios, porque 

ele tem o contrato de gerenciamento com os municípios, e a relação com o concessionário, 

já que ele assina o contrato de concessão, né, e então ele faz parte dessa relação contratual 

entre concessionário e entidade pública. Era só essa visão global que eu queria passar, mas 

eu acho que a sugestão é válida sim pra gente estudar esse tema específico pra áreas não 

urbanizadas nem irregulares. 

[03:41:26] 

Sr. Leandro Pestana: Obrigado, Dr. Guilherme. Registro aqui uma alteração na presidência 

da audiência, tá? Leandro Pestana, servidor de carreira do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro. Em momentos de necessidade extraordinária, substituindo o Subsecretário-Geral, 

Aguinaldo Balon. O próximo pedido, o próximo solicitante/palestrante a falar é novamente o 

Sr. Sergio Adriane. Concedemos aí a palavra, os três minutos como padrão. Peço que habilite 

o vídeo e manifeste o seu ponto. 

[03:42:24] 

Sr. Sergio Adriane: Alô, me ouvem? Ah, sim, obrigado. Presidente, boa noite. 

Cumprimentando o presidente cumprimento a todos. Eu voltei aqui pra colocar mais um ponto. 

Na concessão, no ano passado, eu participei e fiz uma proposição com relação a um... o que 

eu chamei de Conselho Técnico Municipal. Esse conselho, ele seria um conselho formado por 

servidores municipais, por entender que todo município tem um corpo técnico que ele pode 

estar auxiliando nesta, vamos chamar de, nesse acompanhamento da execução do contrato, 

enfim, das metas, etc., ou seja, que tenha uma visão técnica. No meu entender, o que tá 

proposto hoje, que é o comitê de monitoramento, ele embora tenha ali um braço social, que é 

fazer o monitoramento social, ele não tem ali um corpo técnico, uma participação técnica da 

sociedade. É muito provável, quem vai participar, o cidadão comum, ele não conhece de 

números, ele não conhece da parte técnica, ele conhece de nada. Então assim, a ideia desse 

comitê, desse conselho, melhor dizendo, é que tivesse uma participação, ele pudesse estar 

agregado dentro do próprio comitê. A ideia é que ele fizesse parte desse corpo técnico de 

acompanhamento da execução da concessão. Nessa vez que foi analisado, foi entendido que 

a ideia era fiscalizar a Agenersa. E de maneira alguma, nem no corpo da minha proposta, 

passava por essa fiscalização. Então assim, muito provavelmente houve ali um equívoco na 

análise dessa proposta. E essa proposta, ela tem justamente a questão social, a questão do 

controle social da sociedade. O interveniente que colocou anteriormente, colocou justamente 

essa preocupação. Eu acho que é fundamental que a sociedade participe e que ela tenha 

uma voz técnica, que os técnicos sejam ouvidos. Essa foi a questão e foi a proposta. Eu posso 

reapresentá-la novamente, não há nenhum problema, mas que fique bem claro que a ideia é 

que tenha uma participação da sociedade, com caráter técnico, ou seja, que pessoas técnicas 

possam ser ouvidas e que possam acompanhar o desenvolvimento dessa concessão porque, 

na verdade, a sociedade é que é o grande norte da concessão. Não tem outro a não ser a 

sociedade. Era somente isso. Obrigado pela oportunidade. 
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[03:45:21] 

Sr. Leandro Pestana: Nós agradecemos a colocação. Eu concedo aqui a palavra ao Dr. Riley 

pra fazer as colocações pertinentes. 

[03:45:29] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Sergio, a sua colocação vai ao encontro, como você mesmo 

disse e do que disse o Licinio, na proposta da participação mais popular. É claro que, como 

existe uma lei já prevendo a participação popular, essa participação popular mais técnica, 

como você colocou, ela pode atuar de maneira conjunta, afinal de contas, esses técnicos 

também são consumidores, também são usuários, né, então podem pertencer a esse 

conselho de usuários. E mesmo que não haja, por exemplo, um conselho técnico de usuários 

ou de servidores públicos, nada impede, e é salutar, e inclusive o Estado deseja que, quanto 

maior o número de pessoas da sociedade, maior o número de entidades sociais 

acompanhando, participando, cobrando, fiscalizando, melhor será o resultado do processo. 

Então mesmo que não haja uma previsão editalícia, não haja uma previsão contratual, nada 

impede ser formada, por exemplo, uma associação em cada local, em cada município ou 

dentro dos blocos que fiscalize, faça relatórios, entregue. E esses relatórios podem chegar 

através do conselho ou dos conselhos comunitários de usuários ou através dos conselhos 

titulares, através da própria Agenersa ou através do governo do estado. Vale lembrar, você 

tem toda uma gama de atuações e, pode ter certeza, a Casa Civil e o governo do estado, mais 

do que desejarem, o governo do estado, ele quer incentivar o máximo de participação social, 

o máximo de acompanhamento, porque para que um processo desse tamanho, para que a 

universalização, que atinge desde áreas centrais aos rincões municipais, embora sejam áreas 

urbanas, são realmente áreas afastadas da visão maior onde está localizado o centro da sede 

do governo e da Agenersa, esses olhos, os olhos do usuário, os olhos técnicos, como você 

bem colocou, serão essenciais pra garantir o cumprimento de todas as metas. Então a 

sugestão do Estado é que, participando junto com os comitês de titulares, participando junto 

com os conselhos de usuários, participando através de associações, toda e qualquer 

informação, toda e qualquer participação, ela não só é bem-vinda como ela é estimulada pelo 

governo do estado, até pra dar maior transparência e garantir um resultado melhor. Então a 

sua proposta é excepcional. Por favor, faça a proposta por escrito, até no próprio formulário 

que existe, que está aqui, para que ela seja registrada por escrito dentro do próprio site e que 

nós possamos, embora não seja uma obrigação contratual editalícia, pensar alguma forma de 

torná-la algo não só existente, mas algo que, no dia a dia, no cotidiano mesmo do 

monitoramento, ela possa se tornar mais uma ferramenta de interesse social e garantias de 

que as metas serão cumpridas. 

[03:48:45] 

Sr. Leandro Pestana: Obrigado, Dr. Riley. Algum outro participante que queira fazer alguma 

colocação, algum novo questionamento, retomar algum ponto que tenha ficado em aberto? 

[03:49:17] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Presidente, nós ainda temos uma hora de audiência pública 

e vamos cumprir regiamente o que estabelece as normas. Vamos ficar até as 19 horas na 

audiência pública e alguns pontos que nós possamos trazer aqui que não tenham sido 

abordados, o representante do BNDES, representantes da região metropolitana e o próprio 

governo do estado, pontos que porventura não tenham sido abordados. Então esse é o 
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momento para podermos contribuir, enquanto não surgem novas questões. Quando surgirem 

novas questões, nós abrimos espaço para as questões e para as respostas, mas enquanto 

não surgirem, pra podermos garantir a transparência e lisura e total acesso ao processo, às 

informações, nós vamos trazer outras questões que porventura não tiverem sido abordadas. 

Nesse momento, nós sabemos que há um participante querendo colocar, fazer a sua 

contribuição. 

[03:50:14] 

Sr. Leandro Pestana: Agradeço ao Riley. Acho importante a gente sempre manter em aberto 

esse momento de fazer novas colocações e aprofundar um pouco mais a matéria. Concedo a 

palavra ao Sr. Licinio que gostaria de fazer mais uma colocação. Peço que habilite seu vídeo 

pra que faça aos palestrantes. 

[03:50:44] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Em primeiro lugar, é uma sugestão, que a gente pudesse, no 

vídeo, tá vendo todo mundo que tá presente na sala. Normalmente, nas audiências que a 

gente tem tido aparece na tela todo mundo. E com esse sistema de só os palestrantes 

poderem aparecer, a gente fica sem noção de quem tá presente, quem tá... de repente, 

aparece uma pessoa que a gente nem sabe que tava aí. Numa audiência pública, a gente tá 

vendo as pessoas. Então eu pediria que abrisse. Agora já tá no final, mas sexta-feira temos 

outra, que a gente abrisse a tela pra todo mundo. Evidentemente, se alguém não se 

comportar, falar em cima, o organizador pode desabilitar o microfone e, em último caso, até 

excluir a pessoa. Mas normalmente numa assembleia, numa sala, a gente estaria vendo todo 

mundo e vendo quem está presente. Então a sugestão é que a gente fique habilitado, todo 

mundo fique habilitado como palestrante. Evidentemente, com o microfone desligado, que o 

organizador tem esse poder de desligar o microfone. Se a pessoa fizer intervenções espúrias 

e que não caibam, então aí ele assume a responsabilidade por isso. Porque eu pergunto, 

quantas pessoas tem presentes aqui? Eu tô vendo trinta e nove participantes aqui. Eu não 

tenho a menor ideia quem são. Eu gostaria de saber isso. Se pudesse botar na tela, com a 

apresentação de todos, pra poder ver. Enquanto eu estou falando, eu ainda consigo olhar pra 

isso. Eu consigo ver aqui nove pessoas só. Então eu gostaria que todas as pessoas ficassem 

à vista, pelo menos com o nome pra gente saber quem tá presente, porque a gente aparece 

aqui enquanto a gente tá falando. Depois, a gente desaparece. Inclusive, a gente só sabe que 

tem trinta e nove enquanto a gente tá falando. Então eu gostaria disso. E voltando ainda ao 

que o Dr. José Alexandre falou, eu acho importantíssimo chamar os municípios para discutir 

a questão da parte não formal da cidade, que cada dia mais passa. Hoje, eu fui a Resende de 

manhã e a gente passa ali em volta de Caxias, tá um horror de construções, mas em 

compensação também eu vi uma coisa boa, que em Ribeirão das Lajes a represa está no seu 

limite. É sinal que a gente vai ter alguma água, pelo menos por enquanto, aqui e agora. 

Obrigado. 

[03:53:25] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Nós gostaríamos de colocar a questão da participação dos 

municípios. Licinio, está prevista lá, isso sim, no conselho de titulares. Os municípios têm o 

conselho de titulares, os prefeitos participam, [falas sobrepostas - 03:53:39].   
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[03:53:38] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Não, eu falo antes da... [falas sobrepostas - 03:53:41]. 

[03:53:40] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: E eles vão sim discutir todos os projetos que vão ser 

colocados. Não é algo discricionário da concessionária decidir, eu quero fazer investimento 

A, B ou C. Ela tem de cumprir metas, tem programas, tem projetos, mas os municípios têm 

sim a autonomia de apresentar quais são as suas áreas prioritárias, quais são seus interesses 

prioritários, quais são os seus objetivos prioritários, para serem tecnicamente discutidos e, se 

for necessário, levar uma análise não só do comitê junto com as concessionárias, mas da 

própria Agenersa, porque ela regula a execução do contrato e esse é um contrato de metas, 

mas não é um contrato especificamente de obras. Você tem de executar investimentos pra 

cumprir metas específicas, não é obra específica. Então você... e isso vai haver uma 

discussão muito ampla, uma interação muito ampla e, com toda certeza, o governo do estado 

através da Casa Civil vai garantir que exista essa interação ampla entre municípios e as 

concessionárias, mas ainda como foi colocado aqui, e é até uma proposta do Sergio, nós 

defendemos sim que haja uma participação cada vez maior, mais intensa, mais ampla e 

cotidiana da sociedade civil, porque só a sociedade civil é que consegue enxergar detalhes 

em posições em que o Estado não enxerga, porque é quem sofre no dia a dia, quem sente no 

dia a dia que vai saber. Não adianta, por exemplo, eu ter um sistema instalado e ter uma 

intermitência que a água só chega... eu tenho cano, mas a água só chega entre três da manhã 

e cinco da manhã. Isso não é fornecimento. Isso não é abastecimento adequado. Então essas 

informações são essenciais, até pra que seja feita as correções de rumos que sempre, em 

qualquer projeto, em qualquer sentido, em qualquer... precisam ser feitas. Então isso é 

essencial, essa participação é essencial. A sua colocação a respeito do conselho de usuários, 

assim como tem usuários da Light, assim como tem usuários do setor de telefonia, é 

importantíssima, é essencial. A colocação do Sergio, ela também foi muito importante. E o 

Estado, com toda a certeza, seja por questões legais, como prevê o conselho de usuários, 

seja por questões de necessidade de participação popular de enxergar todos os pontos 

escuros que possam haver no território em que a meta tem que ser cumprida, o Estado, com 

toda certeza, incentiva, deseja, quer e pede pra que haja essa participação mais intensa. Mais 

que isso, para o Governo do Estado do Rio de Janeiro, esse não é um projeto em que você 

pensa no valor da outorga que vai ser recebido, é a quantidade de pessoas que vão ser 

atendidas com a universalização. Por quê? Hoje, nós estamos com vinte municípios, contando 

a AP5. Grande parte, se não mais de 70%, hoje, não teriam condições de cumprir a regra da 

universalização. E o Estado está incentivando todos os outros municípios que não tenham 

condições cumprir a universalização a aderirem ao bloco. Por quê? Porque você tem que 

atender o máximo de pessoas possível. Você tem que chegar ao máximo de pessoas possível 

pra que elas tenham acesso à água tratada, pra que ela tenha acesso ao esgotamento 

sanitário, porque é mais do que investimento, é saúde, é vida. Porque as doenças provocadas 

por questões hídricas, elas matam milhares de pessoas todos os anos. Ela leva a internações 

de milhões de pessoas todos os anos. Aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, aqui 

na cidade do Rio de Janeiro, nas cidades do entorno, isso acontece. E o custo é tão elevado 

que é mais barato você fazer os investimentos para garantir essa universalização, pra atender, 

pra reduzir esse custo. Então esse investimento é um investimento, ao meu ver, que se 

enquadra inclusive em investimentos na área de saúde, não é um investimento de 

infraestrutura, investimento de saúde. E um investimento de saúde que gera melhores 
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condições pra pessoa reduzir as abstenções de trabalho, a falta ao trabalho, melhora a 

questão do desempenho escolar, pessoas que adoecem menos, crianças que adoecem 

menos, têm melhor desempenho escolar. Então o impacto social é muito maior do que o 

impacto econômico do projeto. E quando você tem um impacto social grande que melhora a 

qualidade de vida, que aumenta a capacidade de aprendizado, a capacidade produtiva, você 

aumenta numa economia circular o resultado da economia. E isso que o Estado tá 

enxergando. É por isso que o Estado defende a não só cumprir a lei que exige a participação 

de todos, mas defende que qualquer um dos dezessete milhões... e todos, qualquer um, todos, 

os dezessete milhões de habitantes do estado, não só nessas áreas que estão sendo 

concedidas, mas em todos os noventa e dois municípios, apontem quando você tem um não 

cumprimento de uma meta de abastecimento de água, de concessão. Embora a Agenersa 

haja apenas nas áreas concedidas, embora a companhia de água e esgoto haja apenas em 

alguns municípios, o estado do Rio de Janeiro é um, é íntegro. São noventa e dois municípios. 

É integral. E o governo do estado tem responsabilidades com cada habitante desse estado. 

Então isso é importante, essa participação social, essa participação popular é importante. 

Tratado da maneira correta, tratado da maneira... 

[03:59:10] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Permita um aparte? 

[03:59:11] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Claro, por favor. 

[03:59:13] 

Sr. Licinio Machado Rogério: É o seguinte, eu acho bom isso, eu adoro ouvir a questão da 

participação social. Eu tenho uma firma de estruturas metálicas, não vivo disso, mas meu 

trabalho na FAM-RIO, que é a Federação das Associações de Moradores do Município do 

Rio, é um trabalho comunitário que eu não recebo nada por isso. Eu acho que a gente tem 

que ver isso. Eu faço parte atualmente também do conselho diretor do clube de engenharia, 

que eu achei que devia tá aqui presente hoje, mas não... infeliz... não sei se tá presente ou 

não. Volto a insistir pra que, na tela, apareça todo mundo pra ver isso. Eu acho a participação 

social importantíssima e sugiro inclusive que a gente peça a cada município que faça uma 

relação das suas áreas formais que já têm atendimento e das áreas não formais, pra gente 

ter um dimensionamento disso, porque o Município de Seropédica, tá aqui do lado o quadro, 

a gente vê, mas se a gente for lá pra Porto Novo, for pra qualquer... como Carapebus que eu 

sei que faz... eu não sei quais são os municípios que têm disso, dificilmente alguém aqui vai 

saber quais são as necessidades locais porque, como o senhor mesmo disse, é a questão de 

quem tá ao lado disso. E essa questão do fornecimento irregular, pra ter ideia, eu moro num 

lugar chamado classe A, eu moro em Botafogo, até um ano atrás, a água no meu prédio 

chegava depois de 11 horas da noite. Como o prédio tem uma cisterna, ela passava a noite 

enchendo, mas quem não pode ter uma cisterna ficava sem água aqui ou tendo que dormir 

tarde, quer dizer, em Botafogo, numa rua praticamente no nível da Real Grandeza, não moro 

em nenhuma ladeira não. Então a gente tem que saber isso. Aí é que a gente sabe e discute 

isso. E a nossa experiência na FAM-RIO de participar disso, nós passamos de uma série de 

assuntos, uma série de conselhos, vai ter reunião semana que vem do Conselho Municipal 

de Transportes, tudo isso a gente vai trazendo e trazendo pessoas. Então eu acho muito bom 

que a gente tenha essa participação. Tô aguardando amanhã ter notícias dela pra ver isso. E 
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sugiro que peça a cada município pra dar quais são as suas áreas formais e informais e 

quantas pessoas têm isso, até pelo censo do IBGE, mesmo o antigo, a gente pode ter uma 

ideia disso daí. Obrigado. 

[04:02:08] 

Sr. Leandro Pestana: Obrigado, Sr. Licinio, pelas palavras, colocações. A gente vai ao 

máximo tentar dar a transparência, garantir o nível de transparência que o Dr. Riley vem 

colocando em todas as suas posições. Concedo a palavra a algum palestrante, caso queira 

se aprofundar algum ponto, caso contrário, a gente fica aqui aberto, mantém o canal aberto 

para aceitar sobre novos pedidos de colocações por parte dos participantes. 

[04:03:05] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Presidente, como não podemos ficar aqui quarenta minutos 

totalmente em silêncio, eu sugiro então que coloquemos, pelo menos aqui, uma demonstração 

de quais são os próximos passos desse processo que hoje está tendo a sua primeira 

audiência pública, o cronograma previsto para esse processo de concessão. Então para que 

possamos... que as pessoas presentes possam ver o cronograma previsto pra esse 

procedimento. Eu acho que, pelo menos, nós podemos trazer as pessoas de uma maneira 

um pouco mais intensa pra discussão. Então nós vamos trazer diretamente a questão para os 

cronogramas, mostrando que... inicialmente, nós já tivemos esses dados, esses passos 

realizados e até à audiência pública realizada hoje. É desnecessário você listar tudo que foi 

feito antes, já que a audiência pública de hoje é o que está ocorrendo. A partir dos próximos 

dias, nós teremos então, no próximo dia 15, próxima sexta-feira, uma nova audiência pública. 

E será das 14 às 19 horas, como hoje, com a participação de todos da equipe técnica que 

participou dessa audiência pública, do BNDES, Vernalha Pereira, da Casa Civil, do Instituto 

Rio Metrópole, a participação da Procuradoria-Geral do Estado e participação popular. 

Esperamos cada vez maior a participação popular. Quanto maior a discussão, quanto maior 

as contribuições, melhor para o projeto. O fim da consulta pública, do prazo da consulta 

pública, o prazo pra que enviem sugestões de melhorias na proposta é o dia 30 de outubro. 

O prazo para as respostas à consulta pública e da audiência pública e a publicação da ata 

das duas audiências públicas é o dia 05 de novembro. E previsto pro dia 06 de novembro, 

marcado pro dia 06 de novembro, a publicação do edital já com todos os ajustes realizados. 

As minutas, o envio das minutas aos órgãos de controle, no dia 08 de novembro. O prazo final 

pra que se agende visitas técnicas às áreas de concessão é previsto aqui para o dia 19 de 

novembro. No dia 10 de dezembro é o prazo final para apresentação de pedidos de 

esclarecimentos ao edital. O prazo final para as visitas técnicas é o dia 15 de dezembro. No 

dia 16 de dezembro, o prazo final pra respostas e esclarecimentos. Para os não licitantes 

pediram impugnação do edital, o prazo é 17 de dezembro. Para os licitantes, o prazo é 18 de 

dezembro. E no dia 20 de dezembro, o prazo final pra resposta à impugnação de não licitantes 

e dos licitantes. O recebimento pela Comissão de Licitação do Estado dos volumes da garantia 

da proposta, da proposta comercial, e os documentos de habilitação, 27 de dezembro. Logo 

a seguir, a divulgação dos resultados da análise das garantias no dia 28 de dezembro. E no 

dia 29 de dezembro, o leilão com a sessão pública de abertura, que é a proposta comercial. 

E a abertura do volume três, que são os documentos de habilitação e o ato contínuo à 

proclamação da licitante vencedora desse processo de concessão, no dia 29 de dezembro. A 

partir daí inicia-se um novo ciclo. Você tem então um prazo para que você possa fazer a 

análise e divulgar a ata de julgamento da licitação no dia 03 de janeiro. A abertura do prazo 

recursal único também no dia 03 de janeiro de 2022. A finalização do prazo para vistas, 
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interposição de recursos, no dia 12 de janeiro de 2022. A publicação do julgamento dos 

recursos, no dia 20 de janeiro. No dia 24 de janeiro, é a adjudicação do objeto da licitação da 

licitante vencedora e homologação dos resultados pelo governo do estado. A partir daí, você 

tem um prazo de até sessenta dias, contados da adjudicação, que é o prazo final para a 

comprovação do atendimento pela licitante vencedora das condições prévias à assinatura do 

contrato, conforme indicado no capítulo seis do edital. Vencido esse prazo de 60 dias, a 

previsão é pro dia 31 de março de 2022, você tem a data limite para a assinatura do contrato 

e início da operação. E a previsão de encerramento da... o início da operação assistida, 31 de 

março. A previsão de seis meses para o encerramento da operação assistida, 180 dias. Início 

da operação plena em 28 de setembro de 2022. É claro que a parte da operação assistida 

pode haver uma antecipação do encerramento da operação assistida, desde que haja uma 

concordância entre as partes. As partes são a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, o 

governo do estado e a concessionária, desde que comprove que há capacidade técnica de 

assumir os serviços sem que haja prejuízo à continuidade dos mesmos é por parte dessa 

assunção. Então esse é o cronograma previsto, os próximos passos desse processo de 

concessão. Chamando novamente a atenção para a importância de termos a participação no 

próximo dia 15 da nova audiência pública. Uma informação, presidente, que eu havia passado 

ao longo da minha fala e que exige uma correção da minha parte. Eu citei por três vezes hoje 

que o acordo trabalhista dos empregados públicos da Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos terminaria no mês de março. Na verdade, houve um equívoco da minha parte, ele 

termina no dia 30 de abril. Então o acordo trabalhista que dá estabilidade pra 99% dos 

empregados públicos da CEDAE vai até o dia 30 de abril de 2022. Hoje, a estrutura permite 

que, de maneira justificada, possa haver uma demissão por justa causa, bem justificada 

quanto à defesa, de apenas 1% dos empregados da CEDAE. A CEDAE hoje que está fazendo 

aqui o seu plano de demissão voluntária, está prestes a anunciar oficialmente o resultado. 

Lembrando que as concessionárias desse Bloco 3, a concessionária vencedora desse Bloco 

3, ela vai assumir uma área que ainda não foi concedida, uma área em que você ainda tem 

um grupo muito grande de trabalhadores da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, área 

essa que não foi alvo primeiro desse plano de demissão voluntária, que focou obviamente nas 

áreas do bloco um, dois e quatro, onde já houve, onde já ocorreram as concessões. E como 

nós vimos, a expectativa é que você tenha do Bloco 3 a assunção definitiva em setembro de 

2022. Ao mesmo tempo, ao longo desse processo, existem algumas obrigações que precisam 

ser cumpridas por todas as partes, seja ela o governo do estado, seja ela as concessionárias 

e principalmente garantir que esse rito de passagem, ele ocorra sem que haja qualquer tipo 

de prejuízo para a população. Significa o quê? As concessionárias não podem reduzir o nível 

de serviço, a qualidade de serviço entre o que é prestado hoje pela Companhia Estadual de 

Águas e Esgotos e o que elas vão prestar ao assumirem os serviços. Tem de haver uma 

garantia. Há uma exigência de garantia de que o nível dos serviços será, pelo menos, o 

mesmo nível de serviço. Uma pergunta que comumente é feita é a respeito da tarifa, né, como 

fica a tarifa de água e esgoto? Vale lembrar que foi aprovado agora, na última semana, pela 

agência reguladora, a Agenersa, a reposição parcial das perdas inflacionárias sofridas pela 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a CEDAE, em relação aos anos de 2019 e 2020. 

Por que que eu chamo de recomposição parcial? Em 2019, não houve o reajuste da CEDAE. 

Em 2020, por causa da pandemia, também não ocorreu pelo menos a reposição da inflação 

pelo INPC. Então você tinha entre maio de 19 e maio de 21 um reajuste previsto, uma 

recomposição prevista, algo de 11%, um pouco mais, próximo de 12%. E a Agenersa aprovou 

através de um termo entre o Estado e a concessionária um reajuste de 9,8%. Esse reajuste 

então, ele é inferior às perdas inflacionárias acumuladas pela CEDAE entre o último reajuste 
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ocorrido e esse reajuste atual. No momento em que você faz esse reajuste, e já foi discutido 

isso inclusive com concessionárias, você atualizou os valores da tarifa, atualizou ali o quadro 

de tarifas cobradas pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos. Isso faz com que qualquer 

possibilidade de reajuste tarifário seja empurrada por um período de 12 meses. Você não vai 

ter dois reajustes num período inferior de 12 meses. Então com essa resposta recomposição 

parcial das perdas, esse aumento da tarifa de 9.8%, você então passa a previsão de reajuste, 

de novo reajuste da tarifa, pra novembro de 2022. Então não haverá reajuste tarifário antes 

de novembro 2022, por causa da recomposição parcial das perdas sofridas pela CEDAE que 

foi concedido agora pela Agenersa. Essa informação é bastante importante de ser trazida, 

porque há muita dúvida a respeito de que teria... ah, teve um reajuste, agora vai ter outro 

reajuste em abril como está previsto no contrato? Não, não terá reajuste em abril. O reajuste, 

a recomposição parcial das perdas acumuladas pela CEDAE feita agora empurra qualquer 

reajuste para um período de 12 meses após essa recomposição parcial aprovada pela 

Agenersa. Isso era importante ser destacado, até para poder acabar com um certo clima de 

divulgações de... eu não gosto muito do termo fake news, mas de notícias não exatamente 

verdadeiras que estão sendo divulgadas em relação a esse procedimento. Primeiro, não foi 

reajuste tarifário. Houve uma recomposição parcial das perdas inflacionárias acumuladas pela 

companhia, pela CEDAE. Sequer se recompôs todas as perdas inflacionárias entre maio de 

19 e maio de 21. Então a recomposição foi ainda menor. E com isso mudou-se a tabela de 

tarifas da CEDAE e como o reajuste das concessionárias é feito em cima da tabela vigente, 

esse novo reajuste só acontece 12 meses após entrar em vigor essa recomposição que foi 

concedida agora. Acho que essa informação era necessária trazer a público, porque existe 

muita informação equivocada sendo discutida a respeito disso. Quase tanto quanto as 

informações de que teria havido concessão ou privatização da CEDAE, que nós já deixamos 

bem claro aqui que não ocorreu, não está ocorrendo e não há nenhum estudo para que isso 

ocorra.  

[04:15:27] 

Sr. Leandro Pestana: Obrigado, Riley. Então deixamos registrados aí os dois pontos muito 

bem colocados, a questão de reajuste tarifário e também a retificação da informação em 

relação aos funcionários da CEDAE, em relação à data. Passo a palavra aqui ao Sr. Licinio 

que manifestou desejo de fazer nova colocação. Sr. Licinio? O seu áudio. 

[04:16:02] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Eu gostaria de saber quantas pessoas têm aqui, dessas trinta 

e uma, que agora já caiu, que eu fiz a proposta que transformasse todo mundo em palestrante 

pra gente poder ver quem tava a bordo e continuo sem saber quem está presente. Fica uma 

coisa muito pouco participativa e que é o termo... que a gente tá aí, eu só queria reforçar essa 

minha solicitação. Se não for tecnicamente viável pra hoje, pelo menos que na sexta-feira 

seja, né? Obrigado. 

[04:16:40] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Sr. Licinio, nós vamos tentar encontrar uma solução para 

que haja uma divulgação maior das pessoas presentes a cada momento na audiência pública. 

Tecnicamente seria viável colocar todos na tela, mas existe alguns complicadores com a 

dificuldade de controle. Existe um tempo de reação para evitar inclusive que... nem todos, 
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nem todas as pessoas conseguem ter um comportamento tão fidalgo quanto o senhor está 

tendo. Então existem algumas dificuldades. Agora, nós vamos pensar... 

[04:17:09] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Mas, Riley, numa audiência pública nada impede de um cara 

levantar e falar uma besteira. Então é um risco que a gente tem. 

[04:17:16] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Nós vamos pensar numa forma de deixar à mostra todas 

as pessoas que estejam participando efetivamente da audiência pública ou pelo menos deixar 

a relação de pessoas que estejam participando para que seja de conhecimento geral. É claro 

que quanto mais pessoas participarem, e nós queremos um número cada vez maior de 

participantes, se torna um pouco mais difícil isso, mas faremos um esforço nesse sentido. A 

sua sugestão não foi ignorada. Faremos um esforço nesse sentido. 

[04:17:48] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Tá ok. Obrigado. 

[04:20:41] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Nós temos ainda vinte e oito participantes ativos aqui na 

audiência pública, lembrando que nós vamos permanecer até as 19 horas, que é o horário 

previsto para o encerramento. A qualquer momento, qualquer pessoa que quiser fazer alguma 

intervenção, pergunta, pedido de esclarecimento, algum dado, a equipe técnica do BNDES, a 

Luciene e o Guilherme, a equipe do IRM com o Alexandre, a equipe da Casa Civil estará aqui 

a postos para responder quaisquer manifestações, quaisquer pedidos de esclarecimentos. 

Então até as 19 horas essa audiência pública continua. Faltam vinte e nove minutos pra 

encerrar. A audiência pública só se encerra no horário previsto das 19 horas. 

[04:23:54] 

Sr. Leandro Pestana: Sr. Licinio? Boa noite, Sr. Licinio. O senhor gostaria de fazer alguma 

colocação? 

[04:24:35] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Só respondi agora porque só agora eu consegui acesso. Eu 

queria saber quem tá presente? Eu coloquei no chat e já pedi isso umas duas vezes. Eu tô 

vendo aqui vinte e oito participantes. Eu gostaria de saber quem tá indo em volta. 

[04:24:59] 

Sr. Leandro Pestana: Perfeito. 

[04:25:00] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Licinio, você encontra na... [? - 04:25:02] assim, dez 

pessoas aqui. E outros participantes, se clicar ali nos participantes, os dezoito, aparece o 

nome de todas as pessoas que estão aqui. 

[04:25:15] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Tá. Participantes... tá. Agora que eu consegui ver melhor. 
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[04:25:23] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: Licinio? 

[04:25:25] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Já consegui ver. Fala, Sr. Augusto. 

[04:25:28] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: Não, eu só ia ponderar com 

você que as pessoas entram na audiência a partir do início e depois saem. Então esse é um 

momento que você tá registrando, mas não vai aferir exatamente a quantidade de 

participantes de toda a audiência. 

[04:25:45] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Não, não, eu tô... só tô querendo ver quem estava presente 

porque, no chat, a gente só tem condição de ler o número de participantes enquanto a gente 

tá com a palavra. 

[04:26:00] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: É. 

[04:26:01] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Então a gente não... 

[04:26:01] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: Nós ficamos de ver aí se tem 

uma solução técnica pra isso, né, porque seria... 

[04:26:06] 

Sr. Licinio Machado Rogério: É. É correr um certo risco, como você... se fosse uma reunião 

aberta, chega um cara lá, seu isso, seu aquilo, levanta, fala uma besteira. 

[04:26:16] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: Essa é a questão mais radical, 

mas às vezes só o fato das pessoas todas estarem falando e não desligar o microfone... 

[04:26:24] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Não, o... você pode... 

[04:26:26] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: Eu tô dizendo isso que eu 

tenho... eu dou aula quatro vezes por semana nesse sistema. Então eu tô meio que escaldado 

com essas possibilidades todas. Eu só tô falando pra você que não é só o... aquele popular 

exaltado que pode sair gritando não, mas é o simples barulhinho que um faz multiplicado por 

cinquenta, por... 
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[04:26:43] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Mas a gente tira. Aí quem tá... se há alguém que tá 

comandando a reunião... fica só uma pessoa, que não precisa ser da mesa, fica lá, qualquer 

coisa ela, pum, corta o microfone da pessoa e avisa. A gente faz reunião no Fórum de 

Mobilidade e sempre todo mundo aberto. 

[04:27:04] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: É isso que eu chamei de solução 

técnica. 

[04:27:04] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Se a pessoa para e quer atender um telefone, a gente vai lá e 

desliga o microfone dela. É isso que a gente faz. Faz parte da...  

[04:27:11] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: É bom. Tem que estudar. É 

bom. Eu acho legal. 

[04:27:14] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Dores da modernidade. 

[04:27:15] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: É. Isso aí. Que bom ver você, 

um grande abraço pra você, viu? 

[04:27:20] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Isso aí. Outro também. 

[04:27:21] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: [? - 04:27:21] muito bom. 

[04:27:22] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Eu vou aproveitar que tá meio devagar e eu tenho... estão me 

chamando aqui em outras coisas. Eu vou pedir licença pra me retirar, mas sexta-feira, 

certamente, na hora que eu conseguir me livrar do trabalho, eu estarei presente. 

[04:27:34] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: Vou te chamar. Grande abraço, 

querido. Obrigado. 

[04:27:36] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Outro. Tchau. Dá licença. Um abraço pra todo mundo aí, 

inclusive. 
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[04:27:42] 

Sr. Leandro Pestana: Obrigado, Sr. Licinio. A gente agradece as suas colocações e, na 

medida do possível, vamos tentar atendê-las e garantir o máximo de transparência e lisura 

possível pro processo. 

[04:27:53] 

Sr. Licinio Machado Rogério: Ok. Meus parabéns e muito obrigado. Com licença. 

[04:28:14] 

Sr. Leandro Pestana: Só aproveitar pra deixar registrado que a consulta pública estará aberta 

até o dia 30 desse mês de outubro, que amanhã será disponibilizado no site oficial do projeto, 

www.concessaosaneamentorj2021.rj.gov.br, o link pra segunda audiência pública que será 

realizada na próxima sexta-feira, dia 15 de outubro, no mesmo horário, das 14 horas às 19. 

[04:38:57] 

Sr. Leandro Pestana: Senhores, nos aproximamos do final da audiência, dos últimos cinco 

minutos. Convido aqueles que queiram fazer alguma colocação adicional, esclarecer algum 

ponto, que utilizem a palavra. Lembrando que essa é a primeira audiência a respeito do Bloco 

3. A segunda audiência ocorrerá no dia 15, sexta-feira, no mesmo horário, com o link sendo 

disponibilizado pela Assessoria Especial da Secretaria da Casa Civil, a partir de amanhã. 

Caso algum participante queira fazer alguma colocação ou observação, fique à vontade, nós 

concederemos a palavra. 

[04:40:04] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: Eu gostaria de agradecer a 

participação, em meu nome e em nome da Procuradoria-Geral do Estado, e dar a minha 

avaliação de que a audiência foi muito boa, sabe? Cumpriu os seus objetivos, alcançou as 

suas melhores consequências. E acho que na sexta-feira nós temos tudo pra repetir esse 

êxito de hoje, tá? Um grande abraço no nosso presidente. Um grande abraço no Riley. Você, 

Leandro, que se houve tão bem aí nessa substituição que você disse que era uma substituição 

delicada e era mesmo, sabe? A equipe do BNDES, a Liliane, o Guilherme, com quem eu tanto 

trabalhei nesse processo todo. Nós temos o Alexandre do IRM, né, do Instituto Rio Metrópole. 

Nós tivemos hoje aqui uma presença seleta que mostra por que que esse projeto está indo 

tão bem. Então eu agradeço a participação e sexta-feira nós estamos aí, 2 horas da tarde. 

Obrigado. 

[04:41:07] 

Sr. Leandro Pestana: Agradeço as palavras, Dr. Augusto. Um prazer revê-lo. Forte abraço. 

Saudações. Agradecer a parceria com a Procuradoria, que é sempre muito exitosa e 

prazerosa. 

[04:41:19] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: Estamos juntos. Existimos pra 

isso, né? 
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[04:41:23] 

Sr. Leandro Pestana: Em nome aqui da equipe da Subsecretaria-Geral, agradecer a 

participação do time do BNDES, do escritório Vernalha Pereira por todo o suporte necessário, 

ao time do Instituto Rio Metrópole que esteve aqui conosco em todos os momentos. Concedo 

a palavra, caso queira, ao Dr. Riley, nosso assessor especial, pra fazer alguma observação, 

caso necessite, e espero revê-los na próxima audiência, sexta-feira. Passar a palavra pro 

Alexandre, que manifestou o desejo. 

[04:42:16] 

Sr. Alexandre Mendes: Bom, presidente, eu gostaria também de agradecer em nome da 

região metropolitana. E eu... na verdade, é uma sugestão. Eu não sei se nós conseguiríamos 

aumentar o nosso poder de comunicação pra que, na sexta-feira, a gente dobre, triplique a 

audiência porque as informações que foram debatidas aqui hoje foram extremamente 

relevantes e é um processo que tem evoluído maravilhosamente bem. Então, pra aumentar 

esse sucesso, eu faria talvez uma sugestão de aumentar esse poder de comunicação, a 

assessoria de imprensa, e [? - 04:43:02], pra que mais pessoas tenham a oportunidade de 

participar na sexta-feira. É isso aí. Boa noite pra todos. Tô muito feliz com a reunião. 

[04:43:14] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: Boa noite. 

[04:43:19] 

Sr. Leandro Pestana: Agradeço pelas colocações, Alexandre. Faremos o possível pra 

ampliar esse acesso e reforçar ao máximo a comunicação, o processo de transparência. Sr. 

Riley. 

[04:43:34] 

Sr. Riley Rodrigues de Oliveira: Presidente, no encerramento... faltam poucos minutos pra 

encerrar essa audiência pública, a primeira de duas que serão realizadas nessa consulta 

pública. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram, fazendo ou não questionamentos, 

trazendo ou não contribuições. Solicitar a todos que tenham contribuições, sejam elas 

técnicas ou apenas observacionais, qualitativas ou quantitativas, que encaminhem para a 

equipe técnica da Casa Civil, para a equipe técnica do BNDES e para o grupo de consultores 

da Vernalha Pereira, da Concremat, do Banco Fator, para que nós possamos melhorar cada 

vez mais esse projeto, esse processo de concessão. Gostaria também de destacar que, para 

essa audiência pública, e assim foi para a audiência pública da próxima sexta-feira, dia 15, 

foram enviados convites pra todos os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, pra 

órgãos do judiciário, como o Ministério Público, foram enviados convites para a Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, foram enviados convites para a academia, entre elas, 

Fiocruz, as universidades, foram enviados convites para os sindicatos dos trabalhadores 

relativos, como o Sintsama, Sindágua, foram enviados convites para absolutamente todas as 

entidades que participaram inclusive das primeiras audiências públicas em 2020. Nós 

inclusive solicitamos que aqueles que porventura não puderam participar dessa audiência 

pública, que participem da próxima audiência pública, participem com críticas construtivas ao 

projeto, críticas construtivas aos documentos, para que possamos melhorar cada vez maiorias 

esse documento, esse processo, em defesa da população do Rio de Janeiro, em defesa de 

você poder aumentar a quantidade de pessoas com acesso a água tratada, ao esgotamento 
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sanitário, a melhor qualidade de vida, mas nós precisamos, como eu disse aqui repetidas 

vezes, da participação ativa, efetiva e combativa da população, dos órgãos de controle, das 

entidades representativas da sociedade e da academia, dos sindicatos, nós precisamos dessa 

participação. O Estado precisa que todos participem de maneira efetiva, de maneira ativa, de 

maneira até combativa pra que possa melhorar esse processo, para que o BNDES, que faz 

um trabalho espetacular junto com o grupo de consultores da Vernalha Pereira, da Concremat, 

do Fator, também possam melhorar muito esse projeto para que a nossa Procuradoria-Geral 

do Estado, que é uma parceira imprescindível, tem um grupo de trabalho formado desde o 

início desse processo e que atua, pari passu, mostrando todas as formas de melhorar esse 

processo de concessão desde o primeiro momento. A PGE é uma das principais parceiras na 

melhoria do processo. Falo aqui para o Augusto Werneck, em nome de todos os procuradores 

do Estado, que são essenciais nesse processo, nós gostaríamos de ter mais participação 

ativa, efetiva, combativa até de todos, porque esse é um bom combate a ser travado, porque 

o objetivo é melhorar a vida da população fluminense. Então não importa o tom da crítica, a 

forma da crítica, o que importa é o conteúdo da crítica. Se o conteúdo nos permitir melhorar 

o projeto, o tom é o de menos, seja ele agressivo, seja ele passivo, seja ele ativo, combativo, 

o importante é que o conteúdo nos ajude a melhorar cada vez mais e o Estado incentiva isso. 

Participem cada vez mais hoje, participem na sexta-feira, participem da consulta pública até 

o dia 30, participem depois do processo de contribuição com o edital e da fiscalização de todo 

o processo, daquelas concessões já realizadas, daquelas concessões quando a 

concessionária assume dia 01 de novembro, das demais. Participem sempre, todo dia, a todo 

instante. Só assim o Estado vai conseguir dar o salto que precisa no setor de saneamento. 

Presidente, obrigado e obrigado a todos pela participação. Eu espero vê-los todos na próxima 

sexta-feira. 

[04:48:12] 

Sr. Augusto Henrique Pereira de Souza Werneck Martins: Boa noite. 

[04:48:14] 

Sr. Leandro Pestana: Agradeço a todos a participação. Eu desejo uma boa noite tendo 

concluído aí o nosso horário. Eu dou aqui por encerrada essa primeira audiência e convido a 

todos a participarem ativamente da segunda audiência na próxima sexta-feira. Uma boa noite 

a todos. 

[04:48:34] - Encerramento da transmissão. 


