COMITÊ DE GESTÃO COMERCIAL
CONTRATO DE INTERDEPENDÊNCIA
REUNIÃO REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2013

Participantes Rio-Águas: Edson Mendonça, Andrei Santos e Nicholas Burgos
Participantes Foz Águas 5: Sergio Wagner Firmino Pinto
Participantes CEDAE: Marco Antonio Feijó Abreu, Daisy Menezes, Regina Ornelas
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 13 de setembro de 2013, e acompanhar a evolução dos temas referentes à
gestão comercial pela Foz Águas 5 e CEDAE na AP-5.

1) A reunião foi iniciada às 14h45min, com a presença de todos os participantes abaixo
assinados.

2) Aberta a reunião do CGC, o Sr. Edson Mendonça questionou sobre os ciclos entregues. O
Sr. Marco Abreu ponderou sobre os problemas passados e informou que está sendo
gerado o mês de agosto, sendo que o mês de setembro ainda será gerado pela
concessionária, pois o processamento dos arquivos sofreu atraso. Informou que o último
processamento foi realizado parcialmente na última 5 a feira e o último ontem, dia 03 de
setembro.
3) O Sr. Edson exteriorizou um problema discutido pela Casa Civil da Prefeitura sobre o
possível problema tributário. A CEDAE solicitou hoje, dia 04 de setembro, a FOZ um
relatório sintético para o fechamento dos demonstrativos. Com estes relatórios esperase poder explicar a falta de conciliação entre o financeiro e o faturado. Acrescentou que
as equipes de informática de ambas as empresas se reunirão semanalmente as quartasfeiras.
4) O Sr. Marco Abreu pontuou que o quarto trimestre é fechamento do último balanço
anual da CEDAE e que este trabalho deverá ser concluído para que não haja problema no
balanço. O Sr. Sergio Wagner informou que a CEDAE e a FOZ estão unindo esforços para
eliminar os riscos. Acrescentou que o cadastro de usuários ainda está sendo atualizado.
5) Sergio Wagner acrescentou ainda que a Concessionária precisava ter realizado a troca
do sistema por força de contrato.
6) O Sr. Edson ressaltou a importância de documentar o andamento das atividades
realizadas para registro e, tendo em vista o bom andamento dos trabalhos, propôs a
marcação de uma nova reunião para o acompanhamento.
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7) Os presentes concordam em se reunir novamente no próximo dia 29/10/13, às 14:00h,
na sede da Rio-Águas, para discutirem a evolução dos temas tratados nesta reunião.
8) Nada mais havendo a reunião foi encerrada, tendo sido lavrada a presente ata que foi
assinada por todos os presentes.
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