
COMITÊ DE GESTÃO COMERCIAL 
CONTRATO DE INTERDEPENDÊNCIA 

REUNIÃO REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2014 

Participantes Rio-Águas: Edson Mendonça, Andrei Santos, Patricia Felix Tassara e Tatiana Mattos 

Participantes Foz Águas 5: Marilda pagano e Erich Wyatt 

Participantes CEDAE: Marco Antonio Feijó Abreu, Regina Ornelas, Roberto Queyroi, Daisy Menezes e Luis 

Eduardo Faria 

Participantes SEOBRAS: Não compareceu 

Agenda 

O Comitê de Gestão de Comercial ("CGC") foi convocado para dar continuidade aos assuntos tratados na 

última reunião, realizada no dia 17 de março de 2014, e acompanhar a evolução dos temas referentes à 
gestão comercial pela Foz Águas 5 e CEDAE na AP-S. 

1) A reunião foi iniciada às 14h20min, com a presença de todos os participantes abaixo 
assinados; 

2) Aberta a reunião do CGC, o Sr. Edson questionou sobre a conclusão do cronograma 
acordado para a entrega pela Foz Águas 5 dos layouts, de modo a viabilizar a 
retroalimentação do SASB, tendo a Sra. Marilda Paga no informado que concluiu a 
entrega da integralidade dos layouts solicitados em formato indicado pela CEDAE nesta 
data, ou seja, dentro do prazo acordado no cronograma; 

3) Com relação ao tema, o Sr. Marco Abreu informou que é necessário fazer a carga dos 
dados no SASB para verificar se os dados serão gerados corretamente, mas que não há 
como prever um prazo para a conclusão dessa atividade, contudo irá informar tal prazo 
na, próxima reunião do CGC, mas que a CEDAE está empenhada para concluir esse 
trabalho e a retroalimentação entrar em regime de rotina em até 30 dias desta data; 

4) Dando continuidade, o Sr. Edson questionou a CEDAE sobre a assinatura do Aditivo ao 
Contrato de Prestação de Serviços de Depositário com o Bradesco, o qual automatiza o 
repasse da outorga variável para a Prefeitura, tendo o Sr. Marco Abreu informado que a 
celebração do referido Aditivo depende da análise e ajustes da estrutura de arrecadação 
no qual está inserido, as quais serão discutidas e negociadas com o Diretor Financeiro 
da Foz Águas 5, Humberto Carneiro, em reunião que ocorrerá no dia OS de maio de 2014 
na CEDAE; 

5) Diante disso, a Sra. Marilda pagano questionou à Rio-Águas acerca da aplicação de 
multa pela não automatização do repasse da outorga variável para a Prefeitura, tendo o 
Sr. Edson Mendonça informado que tal fato não exime a penalidade da Foz Águas 5, fat ) 
com o qual a Sra. Marilda pagano demonstrou total inconformismo, considerando qu 
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tal fato não depende da Foz Águas 5; 

6) O Sr. Edson solicitou atualização das informações acerca dos repasses pendentes pela 
CEDAE à Foz Águas 5, tendo a Sra. Marilda pagano e o Sr. Marco Abreu informado que 
esse assunto continua nas condições constantes das correspondências trocadas entre as 
partes no período de 10 a 25 de abril deste ano, das quais a Rio-Águas tomou ciência; 

7) O Sr. Edson solicitou informações a Foz Águas 5 sobre a implantação da política de 
redução de inadimplência (cortes, negativação, vistorias de fraude, dentre outros, 
previstos no Contrato de Interpendência), tendo a Sra. Marilda pagano informado que a 
política de redução de inadimplência não está fluindo na capacidade desejada, pois 
envolve custos compartilhados com a CEDAE, com os quais esta não vem honrando 
(conforme citado no item 6 acima), comprometendo a eficiência da política de redução 
ora questionada; 

8) No que se refere ao assunto o Sr. Marco Abreu informa que as correspondências 
anteriormente citadas mencionam um passivo significativo carregado pela CEDAE com 
relação à problemas judiciais de esgoto na AP-5. Não obstante este passivo, a CEDAE 
enquanto realizou as operações comerciais na AP-5 manteve os serviços de cobrança e 
trocas de hidrômetro. Um dos maiores problemas na recuperação da inadimplência é o 
acúmulo da inadimplência que não pode deixar de ter ações diariamente para mantê-Ia 
sobre o controle sempre melhorando a adimplência. A CEDAE entende que a atuação de 
combate a inadimplência deve ser repensada para que não fiquemos distante das metas 
desejadasi 

9) A Sra. Marilda pagano afirma que, com relação aos comentários do Sr. Marco Abreu no 
item 8 acima, a CEDAE enquanto realizou as operações comerciais na AP-5 manteve os 
serviços de cobrança e trocas de hidrômetro até o mês 08/2013, pelos quais a CEDAE 
recebia da Foz Águas 5 os valores devidos pela gestão comercial. Até esse período foi 
registrad\J inadimplência anual de 53% com base nos relatórios do SASB. Com a 
assunção dos referidos serviços pela Foz Águas 5, a gestão pode melhorar o índice para 
47% anual, mesmo com uma gestão parcial de cobrança mínima, já que não se pode 
contar com o compartilhamento dos custos pela CEDAEi 

10) Com relação ao procedimento para emissão de declaração de quitação anual, CEDAE e 
Foz Águas 5 afirmam que cumpriram no prazo legal. 

11) No que se refere à emissão de 2a via de contas e nada consta, a CEE>AE adequou a 
informação no site com relação às matrículas da AP-5 e solicita que a Foz Águas 5 
também informe em seu site que, com relação ao período anterior a 08/13, os mesmos 
devem ser solicitados no site da CEDAEi 

12)0 Sr. Edson questionou sobre o acesso da CEDAE aos relatórios gerencias do SAN, 
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através do SANWIKI, tendo a Sra. Daisy informado que acessou o link, mas que não teve 
acesso aos dados da AP-5, tendo a Sra. Marilda Paga no informado que se tratava 
somente de um "cardápio de relatórios gerenciais~ e que a obtenção dos dados da AP-5 
deverá ser obtido através do SAN. Diante disso, o Sr. Marco Abreu se comprometeu a 
enviar o nome das usuários e os IP's da máquinas que acessarão o SAN para a extração 
dos relatórios gerenciais da AP-5, os quais estarão disponíveis em até 24 horas contados 
das informações a serem enviadas pelo Sr. Marco Abreu; 

13) A Sra. Marilda propõe o dia 14 de maio de 2014, às 10 horas na sede da Foz Águas 5 
para treinamento dos usuários, tanto da CEDAE, quanto da Rio-Águas para acesso e 
utilização do SAN, para a extração dos relatórios gerenciais da AP-5, contudo aguarda 
confirmação da CEDAE e Rio-Águas até o dia 10 de maio de 2014; 

14) Os presentes concordaram em se reunir novamente no dia 26/05/2014, às 14:00 horas 
na sede da Rio-Águas. 

15) Nada mais havendo a re~o foi encerrada, tendo sido lavrada a presente ata que foi 
assinada por todos os reséntes. 

~/d14' If ~ a-
V ' Ándrei Santos 
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