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Aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), às 1 

14:30h, reuniram-se, extraordinariamente, de forma híbrida (por meio eletrônico 2 

e presencial), os Membros do Conselho de Administração da Companhia 3 

Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, com a participação dos seguintes 4 

Membros: Sérgio Cabral de Sá – Presidente, Joseph Junqueira de Macedo 5 

Reiner - Vice-Presidente, Edes Fernandes de Oliveira, Renato Lima do Espírito 6 

Santo, Alberto Régis Távora, Fábio Eduardo Galvão Ferreira Costa, José Arley 7 

Lima Costa, Ricardo Lessa Carrazedo, Rafael Rolim de Minto, Jorge Luiz 8 

Ferreira Briard, Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper Nogueira e. 9 

Participaram da reunião como convidados o Diretor-Jurídico da CEDAE, 10 

Senhor Rafael Lima Daudt D’Oliveira e a Senhora Cristiane Batista de Souza, 11 

Assessora do Conselho de Administração, na qualidade de Secretária. Aberta 12 

a sessão, os Conselheiros trataram sobre o assunto constante do Of. GG N° 13 

311/2020, datado de 9 de dezembro de 2020, conforme a seguinte Ordem do 14 

Dia: 01) ANÁLISE E DELIBERAÇÃO ACERCA DA MODELAGEM DE 15 

CONCESSÃO DE PARTE DOS SERVIÇOS DA COMPANHIA ESTADUAL DE 16 

ÁGUAS E ESGOTOS (CEDAE) – A matéria foi colocada em discussão para 17 

análise, devidamente instruída com a documentação previamente 18 

encaminhada aos Conselheiros na pessoa do Presidente do Conselho de 19 

Administração, atendendo ao contido no Of. GG N° 311/2020, a saber: i) Cópia 20 

do Ofício CEDAE – DPR N° 681/2020, de 16 de julho de 2020, encaminhado 21 

à Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança, registrando que, no final 22 

do mês de abril deste ano, o Presidente da CEDAE e o Presidente do Conselho 23 

de Administração tiveram conhecimento do material elaborado pelo Grupo de 24 

Trabalho instituído pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 25 

Social – BNDES, com vistas à reestruturação da concessão que opera a 26 

captação, tratamento e distribuição de água, assim como a coleta e o 27 

tratamento de esgoto no Estado do Rio de Janeiro; ii) Cópia do processo 28 

administrativo E-12/800453/2020, instaurado internamente à CEDAE em 29 

8/7/2020, contendo o parecer jurídico citado no item 2 do Ofício CEDAE – DPR 30 

N° 681/2020, elaborado pela Diretoria Jurídica da CEDAE (Parecer DJU n° 31 
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56/2020) e encaminhado à Presidência e Diretoria Financeira, na data de 32 

25/6/2020, versando sobre “Estudos do BNDES – Reestruturação da 33 

Concessão”, com algumas observações ao modelo apresentado, pelo BNDES, 34 

que foi contratado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para elaboração 35 

do modelo de concessão dos serviços de abastecimento de água e 36 

esgotamento sanitário, atualmente operado majoritariamente pela CEDAE; iii) 37 

Anexos ao Parecer DJU n° 56/2020, relacionados a seguir: iii.a) cópia do 38 

Contrato de Penhor de Ações celebrado entre a União e o Estado do Rio 39 

de Janeiro, em 14/12/2017; iii.b) cópia em mídia digital de minuta de Edital, 40 

Contrato e Instrumentos de Gestão Associada, visando à reestruturação da 41 

concessão da CEDAE; iii.c) apontamentos corporativos ao projeto do 42 

BNDES, elaborado pela Diretoria Financeira da CEDAE em 15/6/2020; iii.d) 43 

Relatório circunstanciado sobre os Termos de Ajustamento de Conduta 44 

celebrados e em negociação pela CEDAE; e iii.e) Resolução de Diretoria e 45 

encaminhamento ao Conselho de Administração em 8/7/2020, de proposta 46 

de e aperfeiçoamento do projeto de reestruturação operacional da 47 

companhia, elaborado pelo BNDES. A documentação para subsidiar a 48 

presente reunião foi complementada por: iv) Apresentação em PowerPoint 49 

encaminhada, por e-mail em 14/12/2020, pela Diretoria de Infraestrutura, 50 

Concessões e PPPs (Dir5) do BNDES aos Membros do Conselho de 51 

Administração da CEDAE, intitulada “Concessão do Saneamento do RJ – 52 

Apresentação para o Conselho de Administração da CEDAE”, tendo sido 53 

realizada na mesma data por videoconferência; v) Apresentação em 54 

PowerPoint encaminhada, por e-mail em 16/12/2020, pela Secretaria de 55 

Estado da Casa Civil aos Membros do Conselho de Administração da 56 

CEDAE, intitulada “Concessão dos Serviços de Abastecimento de Água e 57 

Esgotamento Sanitário em 47 Municípios Fluminenses”, tendo sido realizada 58 

em reunião no dia 14/12/2020, dos Membros do Conselho de Administração 59 

com o Governador em Exercício do Estado do Rio de Janeiro, o Secretário de 60 

Estado da Casa Civil e o Procurador-Geral do Estado; vi) Nota Técnica datada 61 

de 16/12/2020 sobre os estudos apresentados pelo BNDES com ajustes 62 

efetuados pela Assessoria da Secretaria de Estado da Casa Civil, 63 

oriundos de negociação iniciada por aquela secretaria junto ao próprio 64 

BNDES e a CEDAE, intitulada “Análise das Condições Macroeconômicas e 65 

Mercadológicas para a Sustentabilidade da Companhia Estadual de Águas e 66 

Esgotos do Rio de Janeiro, após o Processo de Concessão de Serviços em 47 67 

Municípios Atendidos pela Companhia”; vii) Manifestação da Diretoria 68 

Financeira datada de 15/12/2020, encaminhada aos Membros do Conselho 69 
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de Administração, versando sobre aspectos que, na perspectiva daquela 70 

diretoria, mereceriam “análise e ressalva à proposta de reestruturação da 71 

concessão da CEDAE”; viii) Parecer da Diretoria Jurídica (Parecer CEDAE 72 

RD n° 1/2020)1, versando sobre consulta da Diretoria Executiva acerca da 73 

“Transferência de serviços públicos de saneamento básico, atualmente 74 

prestados pela CEDAE, a concessionárias privadas. Obrigação de indenização 75 

dos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou 76 

depreciados, antes da transferência dos serviços de um prestador para outro. 77 

Observância aos precedentes da d. PGE. Análise jurídica da minuta do contrato 78 

de indenização apresentada pelo BNDES”; ix) Parecer da Diretoria Jurídica 79 

(Parecer CEDAE RD n° 2/2020)2, versando sobre “Consulta. Saneamento 80 

Básico. Projeto de desestatização dos serviços de água e esgoto do Estado do 81 

Rio de Janeiro. Observância aos precedentes da d. PGE. Análise da minuta do 82 

contrato de interdependência. Recomendações para adequação jurídica do 83 

contrato”; x) Parecer da Diretoria Jurídica (Parecer CEDAE RD n° 3/2020)3, 84 

versando sobre “Consulta. Saneamento Básico. Projeto de desestatização dos 85 

serviços de água e esgoto do Estado do Rio de Janeiro. Observância aos 86 

precedentes da d. PGE. Análise da minuta do contrato de produção de água. 87 

Recomendações para adequação da minuta do contrato”; xi) Parecer da 88 

Diretoria Jurídica (Parecer CEDAE RD n° 4/2020)4, versando sobre 89 

“Transferência de serviços públicos de saneamento básico, atualmente 90 

prestados pela CEDAE, a concessionárias privadas. Análise jurídica do Termo 91 

de Rescisão da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico apresentado 92 

pelo BNDES”; xii) Ofício 5ª PJCID 690/2020, datado de 3/12/2020, 93 

encaminhado pela 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da 94 

Cidadania da Capital, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 95 

questionando o Presidente da CEDAE (ref. Inquérito Civil MPRJ 96 

2020.00386927) sobre as justificativas para xii.a) a avaliação da base de 97 

ativos da CEDAE para se calcular a indenização devida à companhia; xii.b) 98 

a metodologia adotada para avaliação; xii.c) o inventário de todos os bens 99 

reversíveis a serem disponibilizados ao(s) subconcessionário(s) da 100 

CEDAE; xii.d) a estratégia adotada para assegurar que não haja perda para 101 

o patrimônio público do Estado do Rio de Janeiro, decorrente do edital de 102 

licitação da subconcessão do serviço de fornecimento de água e saneamento 103 

 
1 Datado de 14/12/2020 
2 Datado de 14/12/2020 
3 Datado de 14/12/2020 
4 Datado de 14/12/2020 
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básico, atualmente sob a responsabilidade da CEDAE; xiii) Carta do Sindicato 104 

dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento Básico e Meio 105 

Ambiente do Rio de Janeiro e Região (SINTSAMA), datada de 10/12/2020, 106 

endereçada ao Presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e ao 107 

Presidente do Conselho de Administração da CEDAE, requerendo o 108 

adiamento de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) convocada para o dia 109 

11/12/2020, a fim de “comunicar aos acionistas da modelagem de concessão 110 

de serviços de saneamento que será promovida pelo Estado do Rio de Janeiro, 111 

como mandatário dos titulares do serviço (municipal e região metropolitana)”, 112 

requerendo “o adiamento da assembleia geral extraordinária convocada para o 113 

dia 11 de dezembro de 2020 até que se disponibilize todas as informações 114 

requeridas”; e xiv) Carta do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de 115 

Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região 116 

(SINTSAMA), datada de 11/12/2020, endereçada ao Presidente da 117 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e ao Presidente do Conselho de 118 

Administração da CEDAE, requerendo “o adiamento da assembleia geral 119 

extraordinária convocada para o dia 11/16 de dezembro de 2020 até que se 120 

disponibilize todas as informações requeridas”; e xv) OFÍCIO SECC N° 419/202 121 

de 10/12/2020, encaminhado pela Secretaria de Estado da Casa Civil à 122 

CEDAE, em nome do Acionista Controlador Estado do Rio de Janeiro, 123 

solicitando adiamento da AGE que seria realizada no dia 11/12/2020 para 124 

16/12/2020 às 10:00 hs, devido ao “grande interesse por parte dos acionistas 125 

minoritários em participar” da referida assembleia, bem como a alteração da 126 

forma de realização de presencial para virtual, em razão do aumento da curva 127 

de contaminação do Covid19. DELIBERAÇÃO: Inicialmente, cumpre ressaltar 128 

que o Conselho de Administração foi informado do adiamento da citada AGE 129 

para a presente data, dia 16/12/2020 às 10:00 hs, tendo sido iniciada após a 130 

disponibilização de todos os documentos solicitados pelos acionistas 131 

minoritários e transcorrido na mais absoluta normalidade. No tocante ao tema 132 

submetido à deliberação, conforme a Ordem do Dia consignada no Of. GG N° 133 

311/2020, datado de 9 de dezembro de 2020, o Presidente do Conselho de 134 

Administração concede a palavra ao Diretor Financeiro, Sr. Alberto Régis 135 

Távora, para apresentar suas considerações sobre a manifestação 136 

encaminhada a este Colegiado, por e-mail, no dia anterior (15/12/2020). 137 

Também foram debatidos os pareceres da Diretoria Jurídica com as 138 

recomendações exaradas após as respectivas consultas formuladas pela 139 

Diretoria Executiva. De igual forma, foram discutidos todos os aspectos 140 

técnicos salientados no Ofício 5ª PJCID 690/2020, datado de 3/12/2020, 141 
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dirigido ao Presidente da CEDAE pela 5ª Promotoria de Justiça de Tutela 142 

Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, do Ministério Público do Estado 143 

do Rio de Janeiro, vis-a-vis os esclarecimentos contidos na Nota Técnica de 144 

16/12/2020, elaborada pela Assessoria da Secretaria de Estado da Casa Civil 145 

sobre os estudos apresentados pelo BNDES, considerando a possibilidade de 146 

se concretizarem os ajustes propostos por aquela secretaria quando da 147 

finalização do Edital de concessão, a ser oportunamente publicado. A 148 

fundamentação de voto desta deliberação levou em consideração a exposição 149 

feita pelo Governador em Exercício na data de 14/12/2020, com relação a 2 150 

(dois) aspectos essenciais relacionados ao Contrato de Penhor de Ações 151 

celebrado entre a União e o Estado do Rio de Janeiro, em 14/12/2017, quais 152 

sejam: a) o impacto negativo para as contas do Estado que a eventual 153 

descontinuidade do projeto de reestruturação operacional da companhia 154 

elaborado pelo BNDES poderia representar, ocasionando a exclusão do Rio de 155 

Janeiro do Regime de Recuperação Fiscal; e b) as mudanças do novo marco 156 

regulatório do saneamento, que impõem o aproveitamento de uma 157 

oportunidade presente diante dos contratos que a companhia têm ainda 158 

vigentes e que, se não renovados, representarão uma perda não só de 159 

oportunidade comercial, mas de receitas significativas que poderão ser geradas 160 

para a CEDAE e o Estado do Rio de Janeiro, caso o projeto de reestruturação 161 

operacional da companhia avance. A modelagem contratual proposta não 162 

aponta para a privatização da companhia, mas de desestatização com a 163 

transferência de grande parte do escopo de atuação da CEDAE à iniciativa 164 

privada, abrangendo, até a presente data, 47 (quarenta e sete) municípios 165 

interessados. A modelagem prevê a divisão dos serviços de abastecimento de 166 

água nos modelos upstream e dowstream, com a CEDAE responsável pela 167 

captação e tratamento de água (upstream) dos sistemas Guandu, Ribeirão das 168 

Lajes, Acari e Imunana-Laranjal, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, as 169 

concessionárias privadas, selecionadas mediante licitação, responsáveis pela 170 

adução, reservação e distribuição de água, bem como pela coleta e tratamento 171 

de esgoto (downstream). Ressalte-se que, com a apresentação do projeto, 172 

vieram também os pareceres jurídicos da Diretoria Jurídica da CEDAE (Parecer 173 

CEDAE RD nº 01/2020, Parecer CEDAE RD nº 02/2020, Parecer CEDAE RD 174 

nº 03/2020 e Parecer CEDAE RD nº 04/2020), que analisaram as minutas do 175 

contrato de produção de água, contrato de interdependência, contrato de 176 

indenização e termo de rescisão, que deverão ser objeto de assinatura pela 177 

companhia. Nas respectivas conclusões, a Diretoria Jurídica opinou por reiterar 178 

as providências a cargo da CEDAE que constam da Promoção nº 02/2020 – 179 
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HBR – PG-17 da PGE/RJ e endossou as recomendações expostas nos 180 

Pareceres Conjunto nº 01, 02 e 03/2020 – AHWM/HBR/TCA, todos da 181 

Procuradoria-Geral do Estado. Além das recomendações oriundas do órgão 182 

central do sistema jurídico estadual, a Diretoria Jurídica fixou novas 183 

recomendações, dentre as quais, destaque-se, a necessidade de a minuta ser 184 

objeto de parecer complementar, em que profissionais habilitados da CEDAE 185 

avaliem os aspectos financeiros e operacionais nela contidos, de modo a 186 

confirmar a adequação da modelagem apresentada pelo BNDES, o que deve 187 

ser objeto de imediata análise pelo corpo executivo da Companhia. Após a 188 

conclusão dos debates, a maioria dos presentes deliberou: I) Aprovar a 189 

viabilidade, em tese, da modelagem jurídica de desestatização dos 190 

serviços de água e esgoto apresentada pelo Banco Nacional de 191 

Desenvolvimento Social – BNDES, contratado pelo Estado do Rio de 192 

Janeiro (contrato nº17.2.0389.1, de 16 de novembro de 2017), nos termos 193 

da nota técnica apresentada pela Assessoria da Secretaria de Estado da 194 

Casa Civil, considerando os contextos normativo e econômico 195 

atualmente vigentes, que apontam para um inevitável cenário de 196 

precariedade dos instrumentos negociais em curso nos próximos anos e 197 

desde que atendidas, através de negociação de seus termos, amparada 198 

na sua avaliação técnica e empresarial, bem como, se necessário, em 199 

recomendação de assessoria externa especializada nas matérias que este 200 

recurso tenha sido contratado conforme recomendação da PGE, as 201 

recomendações e exigências formuladas pela Diretoria Jurídica da 202 

CEDAE em seus pareceres jurídicos, de forma a assegurar os interesses 203 

da companhia e evitar condições que importem em tratamento não 204 

equitativo da mesma; II) Determinar à Diretoria Executiva que sejam 205 

seguidas as recomendações contidas nos Pareceres CEDAE RD n° 1, 2, 3 206 

e 4, de 2020, bem como no Ofício 5ª PJCID 690/2020, devendo-se observar, 207 

ainda, as considerações da manifestação da Diretoria Financeira, datada 208 

de 15/12/2020; III) Determinar à Diretoria Executiva que avalie a 209 

contratação de laudo técnico independente para validar as projeções e 210 

parâmetros a serem fixados nos contratos que serão celebrados; 211 

IV) Determinar à Diretoria Executiva que avalie os aspectos financeiros e 212 

operacionais contidos nos pareceres da Diretoria Jurídica/PGE, de modo 213 

a confirmar a adequação da modelagem apresentada pelo BNDES; e 214 

IV) Recomendar ao Acionista Controlador, caso a modelagem jurídica 215 

venha a ser implementada, a adoção de mecanismos que assegurem o 216 

tratamento equitativo dos acionistas minoritários, no tocante aos 217 
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pagamentos que vierem a ser efetuados ao Estado do Rio de Janeiro em 218 

razão dos contratos de concessão que serão celebrados. Ficaram vencidos 219 

o Conselheiro Jorge Luiz Ferreira Briard, que apresentará manifestação de voto 220 

em separado, e o Conselheiro Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper 221 

Nogueira, que faz registrar, mais uma vez, que o seu voto é contrário a qualquer 222 

assunto que trate da privatização/concessão da CEDAE e acrescenta que 223 

considerou péssima a modelagem preparada pelo BNDES. Em seguida, o 224 

Conselheiro Jorge Luiz Ferreira Briard apresenta o seguinte voto: “Prezado 225 

Presidente do Conselho de Administração da CEDAE Sérgio Sá e demais 226 

Conselheiros, Face a reunião ocorrida no dia de hoje, 16 de Dezembro de 2020, 227 

venho proferir meu voto a respeito do item único da pauta “Analisar o disposto 228 

no Ofício do Gabinete do Governador  GG nº 311/2020 referente a análise e 229 

deliberação dos documentos encaminhados, quais sejam, Documentos 230 

produzidos pelo BNDES, Pareceres da Procuradoria do Estado – PGE e  231 

Pareceres Jurídicos da CEDAE, visando a mudança do modelo de gestão na 232 

prestação dos serviços de Distribuição de Água Potável e todo o ciclo do 233 

serviço de Esgotamento Sanitário em 47 (quarenta e sete) Municípios do 234 

estado do Rio de Janeiro, hoje , atendidos pela Companhia Estadual de Águas 235 

e Esgotos - CEDAE”. É o voto: VOTO PELA RECUSA DO MODELO DE 236 

GESTÃO PROPOSTO PELO ACIONISTA MAJORITÁRIO DA COMPANHIA 237 

ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS A matéria a ser votada trata-se da 238 

mudança no modelo de gestão dos sistemas de abastecimento de água e 239 

esgotamento sanitário operados pela Companhia Estadual de Águas e 240 

Esgotos, doravante chamada CEDAE, no âmbito de 47 (quarenta e sete) 241 

municípios, dos 64 (sessenta e quatro) municípios que a empresa hoje opera o 242 

saneamento básico no Estado do Rio de Janeiro. No que se refere a concepção 243 

da proposta, a não concordância com o material, que representa o conjunto de 244 

documentos que propõe a mudança do modelo de gestão no Abastecimento de 245 

Água (Distribuição) e Esgotamento Sanitário (coleta, transporte, tratamento e 246 

disposição final adequada de resíduos), se dá pela convicção de que a gestão 247 

do setor de infraestrutura Saneamento Básico deve ser gerido pela ótica do 248 

atendimento igualitário a todos, independente da sua condição social, provendo 249 

a todas as pessoas Saúde Pública Preventiva, sendo portanto dever do Estado 250 

o cumprimento deste papel, gerindo a Empresa Pública destinada para este 251 

fim, de forma eficiente, de modo que a mesma tenha sustentabilidade e 252 

perenidade, objetivando resultados positivos e folgada liquidez, visando o 253 

reinvestimento dos seus resultados financeiros positivos, na busca pela 254 

universalização dos serviços de Saneamento Básico, de forma que isto 255 
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aconteça de forma célere. Para além da não concordância com o modelo 256 

proposto, verifico que além do valor determinado pelo Acionista Majoritário de 257 

R$ 1,70/m³ de água produzida para venda pela CEDAE, que não trará a 258 

sustentabilidade e perenidade a empresa, existem ainda diversas 259 

inconsistências no material apresentado pelo BNDES, que, há meu ver, trazem 260 

uma enorme insegurança jurídica para a CEDAE, o que, se levado a cabo, 261 

conduzirá certamente a CEDAE para a sua extinção. A despeito das 262 

recomendações previstas nos pareceres da Procuradoria do Estado e nos 263 

pareceres da Diretoria Jurídica da CEDAE, inúmeros pontos dos documentos 264 

gerados pelo BNDES, em especial nos “Contrato de Produção de Água” e 265 

“Contrato de Interdependência” e Anexos são leoninos para com a CEDAE, da 266 

mesma forma que existe claramente um esmero na proteção dos aspectos 267 

Administrativos, Jurídicos, Técnicos e Operacionais para com as possíveis 268 

futuras Concessionárias, e, repiso, um posicionamento diametralmente oposto 269 

em relação a CEDAE. Em todo o conteúdo destes documentos fica patente a 270 

insegurança jurídica para com a CEDAE.  Podemos destacar dentre vários 271 

trechos dos documentos, os itens 24. Encampação, 25. Caducidade e 28. 272 

Extinção da CEDAE, do Contrato de Produção de Água, que descritos da forma 273 

mais genérica possível, demonstram a intenção do documento como um todo, 274 

a futura extinção da CEDAE Pública. De forma especialmente aviltante se 275 

mostra o total descaso com o Corpo Funcional da CEDAE, onde 4.981 (quatro 276 

mil novecentos e oitenta e um) empregados, cuja idade média é de 57 277 

(cinquenta e sete) anos, que dedicam suas vidas para atender de forma digna 278 

mais de 13 milhões de pessoas com Saneamento Básico, são descartados 279 

como objetos, sem nenhuma linha escrita que demonstre preocupação no 280 

destino de cada um e de suas famílias. Apesar de não ter o voto da maioria do 281 

Conselho, tenho a confiança de que os pontos por mim expostos foram 282 

compreendidos e possam levar a uma reflexão diferenciada do Acionista 283 

Majoritário de modo que esta Barbárie contra uma das maiores empresas de 284 

saneamento da América Latina, detentora de prêmios de melhor Empresa de 285 

Infraestrutura do Brasil e geradora de vultosos dividendos, seja revisto e 286 

possamos crescer e nos desenvolver de forma a alcançar a universalização 287 

dos serviços de Saneamento Básico, como uma Empresa PÚBLICA, ESTATAL 288 

E INDIVISIVEL. 02) ASSUNTOS GERAIS: Antes do encerramento, foi 289 

concedida a palavra aos Conselheiros, sendo unânime a concordância de que 290 

seja dado tratamento isonômico e equitativo aos Acionistas Minoritários, caso 291 

a modelagem jurídica venha a ser implementada, ainda que os Conselheiros   292 

Paulo Cezar Saldanha da Gama Ripper Nogueira e Jorge Luiz Ferreira Briard 293 
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não estejam de acordo e sejam contra a desestatização dos serviços prestados 294 

pela Companhia. Conselheiro Joseph Junqueira de Macedo Reiner ressaltou 295 

que, em 02 (dois) anos de mandato esta foi a reunião onde mais profundamente 296 

foram tratados assuntos de interesse da Companhia.  E nada mais havendo a 297 

tratar, o Senhor Presidente do Conselho de Administração encerrou a reunião, 298 

mandando que se lavre a presente Ata que, após lida e aprovada, é assinada 299 

pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada 300 

para secretariar as reuniões do Conselho de Administração da Companhia 301 

Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 302 

2020. 303 
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