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Prezado(a) Colega Participante da PRECE 
 
Nos últimos dias tivemos notícias de que a CEDAE, para solucionar suas questões 
de fluxo de caixa, pretende repactuar os termos do contrato firmado com a PRECE 
na ocasião em que foi proposto a viabilização da migração para o Plano CV. 
 
A pretensão da CEDAE é modificar os valores e prazos dos pagamentos 
acordados na forma como foi explicitada no contrato assinado. 
 
Esse contrato está sendo disponibilizado nos sites das entidades participantes do 
Movimento em Defesa da CEDAE, CAC e PRECE. Nele está previsto o 
pagamento de R$ 607.014.614,00 amortizados em 73 parcelas mensais, com os 
respectivos valores nominais descritos da seguinte forma: 
 
23 parcelas de R$ 7.187.463,51 entre 15/01/2012 e 15/11/2013; 
13 parcelas de R$ 8.770.490,46 entre 15/12/2013 e 15/12/2014; 
37 parcelas de R$ 8.856.393,98 entre 15/01/2015 e 15/01/2018.  
 
Ao valor nominal dessas parcelas, durante o período de pagamento, está previsto 
a incidência de juros calculados a razão de 6% ao ano pró rata die, bem como ser 
aplicado o INPC sobre o valor da parcela acrescida dos juros. 
 
As notícias que nos chegam é que a CEDAE pretende modificar a forma de 
pagamento para o valor de R$ 2.000.000,00 durante dois anos e alongar o prazo 
de 73 parcelas para 144 parcelas, reduzindo significativamente os valores 
mensais a serem pagos. 
 
Na Cláusula Quarta do referido contrato, como garantia integral de pagamento, a 
CEDAE dá em penhor os recebíveis decorrentes da sua prestação de serviços de 
água e de esgotos em diversos municípios.  
 
Na Cláusula Quinta é mencionado contrato de garantia, onde, no caso de 
inadimplemento da CEDAE e, sendo acionado pela PRECE, o Banco onde são 
recolhidos os valores pagos pelos usuários da CEDAE deverá fazer a 
transferência dos valores devidos para a conta da PRECE. 
 
A situação de falta de caixa alegada pela CEDAE causa estranheza a todos, uma 
vez que visando a abertura de capital, a Empresa continuamente vem alardeando 
seu sucesso administrativo e financeiro, tendo recentemente anunciado 
distribuição de dividendos e lucro de R$ 163 milhões no exercício de 2012. 
 
O contrato de repasses à PRECE em vigor só pode ser modificado se houver 
concordância da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo da PRECE. 
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Não acreditamos que os integrantes desses organismos de administração e 
controle da PRECE aceitem alguma modificação no contrato vigente que 
venha prejudicar os participantes do nosso Fundo de Previdência, por maior 
pressão que possa ocorrer por parte da CEDAE. 
 
Qualquer proposta que venha ser realizada pela CEDAE tem, obrigatoriamente, 
que estar baseada em estudos atuariais demonstrando claramente que a mesma 
não traz prejuízos futuros para os participantes da PRECE e, principalmente, que 
não compromete o fluxo de caixa da Entidade prejudicando a mesma de 
honrar seus compromissos. 
 
Entendemos que para dar mais transparência e segurança aos participantes da 
PRECE, o Conselho Deliberativo deve contratar consultoria externa para analisar 
e emitir parecer sobre qualquer proposta de modificação do contrato vigente, bem 
como disponibilizar essa informação para os participantes em uma linguagem 
clara e acessível. O Conselho Deliberativo deve essa tranquilidade para os 
participantes da PRECE e tem poderes para tal. A CGPC 13/2004, artigo 4º § 1º e 
o Estatuto da PRECE artigo 22 § 1º item (e) garantem isso. 
 
Diante da gravidade das notícias, conclamamos todos a procurarem saber mais 
detalhes sobre o assunto, principalmente com os representantes da Diretoria 
Executiva e do Conselho Deliberativo da PRECE. 
 
O futuro da PRECE depende do empenho de todos, da eterna vigilância e de não 
esquecermos um passado recente, onde a postura de alienação e apatia dos 
participantes sobre os assuntos da Entidade levou a situação em que nos 
encontramos. 
 
Participem, se informem, cobrem dos gestores da PRECE a segurança que nos é 
devida. 

É o seu futuro e o da sua família que estão em jogo! 
Não há ninguém melhor do que você para cuidar deles. 

 
A Diretoria. 

 
 

O MOVIMENTO EM DEFESA DA CEDAE, CAC E PRECE USARÁ TODOS OS 
MEIOS DISPONÍVEIS PARA IMPEDIR QUE UMA VIOLÊNCIA SEJA 

PRATICADA CONTRA OS PARTICIPANTES DA PRECE. 
 
 

SEGUE ABAIXO CÓPIA DO CONTRATO EM VIGOR ENTRE A CEDAE E A 
PRECE. 
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