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Mensagem da Diretoria aos Acionistas

Senhores Acionistas:

Ao  apresentamos o primeiro Relatório Anual da  CAERD após a Gestão 

Compartilhada, juntamente com as demonstrações contábeis relativas ao 

exercício de 2001, elaboradas de acordo com a legislação societária e o 

parecer dos auditores independentes, temos a satisfação de reverenciar a 

idéia dos funcionários e a disposição do principal acionista, o Governo do 

Estado, em possibilitar melhores dias a Companhia, conforme pode-se 

observar pelos resultados apresentados nesse relatório.

O ano de 2001 se apresentou como um ano de firmação e adequação dos 

colaboradores na nova forma de gestão, resgatando-se a motivação e a 

crença de que com muito trabalho podem-se obter as conquistas em prol 

de melhores resultados para todos.

Dentro da perspectiva de atender melhor aos clientes, a CAERD buscou 

investimentos e, também, com recursos próprios pode fazer melhorias nos 

sistemas da capital e das  principais cidades do Estado. Essas melhorias 

garantem o abastecimento de água tratada para os próximos anos.

A CAERD como empresa pública que tem como missão o saneamento 

básico e a prática da responsabilidade social e ambiental todos os dias e 

está consciente do seu compromisso com a comunidade rondoniense.Este

conceito fica explícito no relacionamento que a Gestão Compartilhada 

mantém com os nossos colaboradores e com a sociedade.
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Direcionadores Estratégicos

M I S S Ã O

Prestar serviço de saneamento  básico,  com eficiência, 

quantidade, qualidade, e tarifas justas, promovendo a saúde e o 

bem estar de seus clientes, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida e o desenvolvimento      econômico e social do

Estado de Rondônia, em consonância     com as Leis do Meio 

Ambiente.

V I S Ã O

Ser uma Empresa viável e eficaz operacional e 

financeiramente equiparando seus indicadores operacionais 

aos índices estabelecidos pelo Programa de Modernização do 

Setor de Saneamento - PMSS
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Gestão Compartilhada

Planejamento Estratégico

Passado a fase de conhecimento da situação da empresa, e detectada a 
necessidade na reformulações de seus processos, em março foi contratada a 
Consultoria da RIOMAR na pessoa da profa. Dra. Mariluce Paes de Souza para 
que fosse feito um trabalho de reestruturação da Companhia, e assim foi feito.

o primeiro passo foi a definição da Missão e Visão da Companhia as Diretrizes 
Estratégicas e o primeiro planejamento estratégico da CAERD para o período 
de 2002 a 2006. 

Todo esse processo foi feito através de Workshop´s e Seminários e contou com 
a participação de todo o corpo gerencial e diretoria.

O corpo gerencial definiu 16 (dezesseis) Diretrizes Estratégicas, por ordem de 
prioridades a serem perseguidas por todos na busca das soluções que se 
reverterão em melhorias para Companhia, ficando assim priorizadas:

1 - A CAERD deve  manter a Gestão Compartilhada a partir de 
permanente negociação com o Governo do Estado, mantendo-o informado 
de seus avanços e divulgando regularmente suas ações à população de 
Rondônia.

2 - A CAERD   dará prioridade  à cobrança  dos  usuários  inativos,   e  
dos grandes consumidores  que estão com outras fontes de abastecimento, 
para que se busque a moralidade da Companhia.

3 - Todos os esforços serão somados para que a CAERD produza e 
distribua água dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos na 
Portaria n. 01469/MS.

4 - O desenvolvimento profissional do corpo técnico e de gestão deve ser 
observado por todos os lideres, gerentes, coordenadores e diretores da 
CAERD.

5 - A prioridade de investimento da CAERD será em manutenções 
preventivas e corretivas de todas as unidades operacionais visando a 
garantia da prestação de serviços com eficiência.

6 - A CAERD deve concentrar esforços na reestruturação da área 
Comercial.
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Gestão Compartilhada

Planejamento Estratégico

7 - A CAERD deverá assessorar o Governo do Estado e demais órgãos 
financiadores, orientando quanto a aplicação dos recursos a serem 
utilizados no setor de saneamento básico no Estado de Rondônia.

8 - Os esforços da CAERD devem se voltar para a reestruturação 
operacional para melhorar  os índices de quantidade e qualidade dos 
serviços prestados.

9 - A Política comercial deve voltar-se permanentemente para o aumento 
de receita.

10 - A CAERD deve promover campanhas publicitárias visando a 
recuperação e a credibilidade de sua imagem junto aos clientes internos e
externos.

11 - Buscar investimentos, junto aos órgãos financiadores, através de 
projetos para melhoria do saneamento básico e do desempenho da 
arrecadação, visando a qualidade dos serviços prestados, assim como as 
condições de trabalho.

12 - Todos os recursos utilizados pela CAERD deverão ser otimizados e 
controlados para melhor aproveitamento dos mesmos.

13 - A  CAERD  deve  investir no aumento  de  produção  e  em  
equipamentos  visando   um  abastecimento contínuo, de boa qualidade, 
adotando uma política de corte e fiscalização intensa e com apoio jurídico.

14 - A  CAERD deve investir na expansão de rede de água e esgoto e 
manter material  de reposição, de  equipamentos e   bombas,   
proporcionando   segurança  nos   serviços prestados.

15 - Toda ligação de água deve ser hidrometrada visando a cobrança do 
consumo real.

16 - As  Normas  e   procedimentos  vigentes  na  CAERD   devem  ser
reformulados  de acordo com as novas diretrizes da Companhia, visando 
criar a política de negócios.
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Gestão Compartilhada

Estrutura Organizacional

Visando resgatar as potencialidades existentes na CAERD, as condições do 

ambiente, elaborou-se uma nova estrutura organizacional composta de 

Organograma e Regimento Interno, em que se encontram definidas as 

atribuições das diretorias e unidades organizacionais subordinadas.

A estrutura organizacional concebida a partir de uma combinação de estrutura 

hierárquica vertical tradicional com estrutura superposta horizontal, matricial, 

descentralizada, flexível e em rede, onde o foco volta-se para os clientes e as 

interações entre as unidades de suporte e unidades de negócios são constantes, 

dinâmicas, sem o rigor hierárquico, que torna o atendimento ao cliente ágil e 

eficaz.

A opção pela flexibilidade da estrutura possibilitou melhor articulação das 

unidades organizacionais, o que contribuiu para a redução dos níveis 

hierárquicos formais, resultando na leveza e mobilidade estrutural, ensejando a 

adoção de liderança de áreas à medida que se tornarem necessárias frente às 

contingências de gestão e demanda de serviços apresentadas ao dia-a-dia 

empresarial. Desta forma, a estrutura traz a formalidade das estruturas 

tradicionais e a flexibilidade da gestão moderna, o que prevê seu 

acompanhamento contínuo, visando atender as demandas organizacionais 

futuras. 
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Estrutura Organizacional
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17 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA, 
NOS MUNICIPIOS DE  PORTO VELHO, ARIQUEMES,
CANDEIAS, GUAJARA,  MACHADINHO,  JI-PARANÁ,
JARU, OURO PRETO MEDICI COSTA MARQUES, 

ESPIGÃO,  PIMENTA BUENO,  ROLIM, VILHENA, 
COLORADO, CEREJEIRAS, VILA NOVA.

Uma das grandes modificações da Gestão foi sua reestruturação organizacional 

através da   elaboração de uma Estrutura Organizacional, cujo propósito e objetivo 

é trabalhar com foco no Cliente.

Nesta visão a CAERD demonstra sua preocupação, já que hoje em dia com o 

mercado completamente globalizado não se pode deixar o cliente de lado, já que 

eles  são a mola mestra de toda  organização.
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Gestão Compartilhada

Para atingir a meta estabelecida com relação ao índice de 80% da 

Arrecadação sobre o Faturamento para  o  ano de 2001, tomou-se as seguintes 

providências.

Análise crítica das contas a receber, após visitas  aos diversos sistemas 

objetivando a elevação do faturamento e arrecadação;

Implantação da Campanha de visitas aos clientes inativos e / ou com 

problemas de abastecimento – Ação Contínua;

Implantação da campanha de cortes no abastecimento de água aos clientes 

inadimplentes, com veiculação na mídia e com envio de correspondência de 

aviso de corte;

Implantação da política de parcelamento de débito, via conta mensal ou 

cartão de crédito visanet – Ação contínua;

Implantação do Sistema de cobrança junto aos Órgãos Públicos Municipais, 

Estaduais e Federais – Ação Contínua;

Ampliação da Rede Arrecadadora – Bancos, Lotéricas, Correios, 

Cooperativas de Crédito, Caixas Avançadas e Farmácias;

Contratação de Empresa de corte e religação de clientes inadimplentes;

Contratação do Escritório de Advocacia para cobrança judicial em: Ji`-Paraná

Convênio com a ECT, para leitura e entrega  simultânea.

Comercial / Faturamento / Arrecadação
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Gestão Compartilhada

Pagamento dos salários dos colaboradores dentro do mês;

Pagamento dos fornecedores dentro do calendário / mensal;

As  contas bloqueadas pelo Ministério Público, continua em 2001, conforme 

pode se comparar  nos gráficos abaixo, sendo 100% na grande maioria dos 

Municípios e somente Presidente Médici e Rolim de Moura com 50% dos 

recursos arrecadados que dependem de ação junto ao Ministério Público para 

liberação de pagamento de pessoal e custeio dos sistemas.
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Gestão Compartilhada

Resgatou-se a confiança nas diversas esferas governamentais para busca de 

recursos para ser utilizados em Obras de Ampliação, Melhorias e Implantação 

de Sistemas de Abastecimento de Água.

Reativação da Oficina de Pitometria, Macromedição, Micromedição com a 
aquisição da bancada de Aferição;

Pesquisa de vazamento (diurno e noturno);

Realização de estudos para Hidrometração em 85% do Estado;

Implantação e análise dos dados operacionais, através do SISC – Sistema de 

Informação sobre saneamento da CAERD.

Área Operacional
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Saneamento Básico

O abastecimento de água atinge 52,10 % da população urbana no município 

de Porto Velho, esse índice representa o desafio que a administração tem 

para alcançar suas metas até 2007, uma vez que a Companhia manteve um 

crescimento vegetativo nos últimos anos. A CAERD dispõe de 43 Estações 

de Tratamento de Água (ETA), distribuídas nas diversas localidades e 

Municípios do Estado de Rondônia..

O sistema de coleta e tratamento de esgoto se constitui na principal demanda 

onde vem se concentrando muito esforço para obtenção de financiamento 

que possibilite a expansão  desse serviço e reduza o déficit acumulado nas 

últimas décadas. Há muitos anos que esse serviço não recebe investimento e 

que nenhum quilômetro é acrescentado na rede coletora, 2% da população 

urbana rondoniense, tem o esgoto coletado, enquanto o índice nacional é de 

37%. No entanto, o esgoto coletado não recebe tratamento.



14

Sistema de Água e Esgoto

Rede Instalada 

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

Água Esgoto

2000 2001

Na evolução da rede instalada em km. 

Destaca-se a Capital do Estado, Porto 

Velho, como a maior beneficiada.

Número de Ligações 

0

50.000

100.000

Água Esgoto

2000 2001

Este gráfico demonstra que não houve 

uma evolução nos serviços de água e 

esgoto prestado pela CAERD. As ações 

há serem  desenvolvidas focam a 

necessidade e busca dos clientes inativos 

e potenciais para o aumento do 

faturamento e da arrecadação.
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Gestão Compartilhada

Evolução do n.º de Ligações x n.º de Economias:

ANO N.º DE LIGAÇÕES (UN)
N.º ECONOMIAS 

(UN)
2.000 74.126 84.657
2.001 75.208 84.632

Evolução do Volume  Produzido x Volume Consumido

ANO
Volume Produzido 
(m3/ano)

Volume Consumido 
(m3/ano)

Perdas 
(%)

2.000 44.948.000 18.272.698 59,35
2.001 44.277.277 17.140.252 61,29

Evolução da Tarifa Média

ANO
Volume Consumido 

(m3/ano)
Valor Faturado 

(R$/ano)
Tarifa Média 

(R$/m3)
2.000 18.272.698 27.312.545,68 1,49
2.001 17.140.252 27.082.863,22 1.58

Evolução do Valor Faturado x Valor Arrecadado

ANO Valor Faturado (R$/ano)
Valor Arrecadado 

(R$/ano)
Tarifa Média 

(R$/m3)
2.000 27.312.545,68 18.167.293,58 66,52
2.001 27.082.863,22 19.668.901,02 72,62
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Volume Faturado 
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As melhorias implementadas no sistema de abastecimento possibilitou 

considerável crescimento no volume de água faturado, como pode-se 

observar no gráfico que demonstra com a evolução de 2000 a 2001.  

Sistema de  Abastecimento

CAPTACAPTAÇÇÃOÃO
TRATAMENTOTRATAMENTO

RESERVARESERVAÇÇÃOÃO
DISTRIBUIDISTRIBUIÇÇÃOÃO



17

Mapa de atuação e administração

*   Abunã

* Porto Velho

*  Guajará Mirim

*   Nova  Mamoré

*  Iata

*Candeias do Jamari

Pimenteiras *

* Colorado do Oeste

Cerejeiras *

Cabixi *

* Costa Marques

* São Miguel
do  Guaporé

*     Nova Colina

* Nova Londrina

* Ji-Paraná

* Ministro Andreazza

*   Machadinho do Oeste* Cujubim

* Ariquemes

* Rio Crespo* Alto Paraiso

Monte Negro *

Cacaulândia *

* Vale do Anari

* Jar u

* Pimenta Bueno

* Parecis

* Nova Estrela

* Nova Esperança

* Espigão do Oeste

* São FelipeSanta Luzia do Oeste *

* Rolim de Moura

N. Horizonte
*

Nova
Brasilândia

*

* Castanheiras

Presidente Médici *

* Nova Riachuelo

* Estrela de Rondônia

* Rondominas

* Ouro Preto do Oeste
Nova União *

Mirante da Serra *
Teixeirópolis *

Urupá *

Coordenadoria de Ariquemes

Coordenadoria de Porto Velho

Coordenadoria de Ji-Paraná

Coordenadoria de Pimenta Bueno

* Vilhena

Chupinguaia
*

Corumbiara
*


São Francisco do

Guapóré

Alta Floresta do Oeste  *

*
Alto Alegre dos

Parecis

Seringueiras  *

* Cacoal

* Primavera de Rondônia

Buritis  *

Campo Novo de
Rondônia    *

*   Itapuã do Oeste

Gov. Jorge   *
Teixeira

Alvorada do Oeste  *

Theobroma
*

* Vale
do Paraiso

Legenda

O Estado de Rondônia foi divido em quatro Coordenadorias para que a CAERD com 

sua Estrutura Organizacional voltada para agilização de seus processos pudesse 

dinamizar estes procedimentos. As Coordenadorias de Negócios, são: Porto Velho, 

Ariquemes, Ji-Paraná, Pimenta Bueno com seus respectivos Distritos e Núcleos.
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LOCALIDADE OBSERVAÇÃO

ALTA FLORESTA D'OESTE SISTEMA ADMINISTRADO PELA PREFEITURA

ALTO ALEGRE DOS PARECIS NÃO HÁ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ALVORADA D'OESTE SISTEMA ADMINISTRADO PELA PREFEITURA

BURITIS NÃO HÁ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CACOAL SISTEMA ADMINISTRADO PELA PREFEITURA

CAMPO NOVO DE RONDÔNIA SISTEMA ADMINISTRADO PELA PREFEITURA

CHUPINGUAIA SOB JÚDICE (CONVÊNIO/AÇÃO CAERD)

CORUMBIARA SISTEMA ADMINISTRADO PELA PREFEITURA

GOV. JORGE TEIXEIRA NÃO HÁ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ITAPUÃ DO D'OESTE SISTEMA ADMINISTRADO PELA PREFEITURA

PRIMAVERA DE RONDÔNIA SISTEMA ADMINISTRADO PELA PREFEITURA

SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ NÃO HÁ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

VILHENA SOB JÚDICE (CONVÊNIO/AÇÃO CAERD)

Sistemas de Abastecimento de  Água  pleiteado  pela CAERD
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Receita  Tarifária
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As tarifas residenciais que perfazem um total de 70% (setenta por cento), 

são a maior força no faturamento da Companhia. Com esta informação já

estão  sendo desenvolvidas ações onde o foco e suas forças estão 

centradas principalmente neste setor.
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Logística

Um dos grandes entraves das organizações é a Logística, a CAERD vem 

otimizando seus recursos no sentido de melhorar a performance de seus 

serviços com a preocupação de acompanhar as novas tendências.

Toda a logística de transporte e armazenamento de insumos da empresa 

tendem a ser reformulados no sentido de agilizar os serviços da CAERD.
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Renovação da Frota de Veículos 

A frota da Companhia era outra grande preocupação, pois com o aumento dos 
serviços, as que tinham, na Companhia não dariam conta. Diante desta 
dificuldade, foi feita o inicio da renovação da frota com a aquisição de 54 novos 
veículos, como composição abaixo.

Infra estrutura

ITEM Discriminação
Ago/00 a 
Dez/02

1 Saveiro 16
2 Fiat Mille 7
3 Palio Adventure 1
4 Doblô 2
5 Retro-escavadeira 2
6. Caimnhão Caçamba 2
7 Motos 24

54Total
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Link de  64 k

GUAJARÁ
MIRIM
2 Estações

RECIFE

MACHADINHO
1 Estações

PRESIDENTE 
MÉDICI
2 Estações

OURO PRETO
2 Estações

JI-PARANÁ
2 Estações

JI-PARANA
5 Estações

CANDEIAS
1 Estações

ARIQUEM
ES
4 Estações

PORTO VELHO
42 Estações

DIAL NET Serviço 
Discado

Houve a implantação do atendimento ao cliente através do modulo comercial 

com acesso a base local de dados em Recife. Ficando apenas as Unidades de 

Nova Brasilândia, Mirante da Serra, Cabixi, Costa Marques e  São Miguel sendo 

gerenciado pela Assessoria de Informática. 

Houve também a informatização do controle de Protocolo Interno da Companhia 

e a implantação do Sistema SIPSAP em todas as Unidades interligadas ao 

sistema comercial.

Tecnologia da Informação

Discriminação Qtde
  Micro computador com processador Athlon 1,8, Mhz, HD 20 GB 26
  Impressoras Laser e Jato de Tinta 21
  Roteadores 8

55Total

O processo de informatização da CAERD  teve que ser priorizado no sentido 

de implantar um sistema comercial, confiável e que permitisse  a interligação 

das Unidades de Negócios, o controle das informações, como faturamento, 

arrecadação, e atendimento aos clientes, tanto internos como externos. Com 

isso dotou-se a Assessoria de informática com condições de poder dar suporte 

para que a Companhia alcançasse o resultado almejado.
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Recursos Humanos
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Também na área de Recursos Humanos foram centradas forças para a realização de 

ações que contribuíram com a melhora no comprometimento individual e coletivo 

dos colaboradores e que pôde-se notar ânimo na busca dos resultados traçados para o 

ano. 

A valorização do ser humano é diferencial competitivos da CAERD e é a base da 

Gestão Compartilhada da CAERD.

Ações Desenvolvidas

Reestruturação da área de Recursos Humanos visando maior agilidade e 

confiabilidade nas informações prestadas.

Realização do processo de reformulação, do Plano de Carreira Cargos e Salários 

(P.C.C.S/2001) eliminando as disfunções existentes.

Implementação do programa de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal visando 

maior engajamento, qualidade e produtividade.

A partir de novembro de 2.001 retornou dos Direitos Suspensos: Anuênio, 

Insalubridade e Periculosidade – Novembro/2.001

Implantação do projeto Escola na empresa, oportunizando aos colaboradores, a 

conclusão do Ensino Fundamental assim como a melhoria do desempenho 

profissional;

Campanha de vacinação: anti-tetânica , febre amarela, gripe.
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Capacitação

Recursos Humanos

Toda a empresa requer investimento na capacitação de seus colaboradores.

Na verdade, as pessoas devem ser capacitadas. Muitas vezes no seu próprio 

ambiente de trabalho, recebendo repasses de informações que vão consolidar 

suas vidas como profissional, é neste sentido que a CAERD atua.

A CAERD investiu um valor significante no treinamento de seus colaboradores 

neste ano em que 531 colaboradores foram treinados, configurando assim um 

excelente avanço na Gestão, pois somente o treinamento fará com que as 

pessoas produzam com mais qualidade e quantidade. As ilustrações registram os 

cursos de operador de ETA, informática, cipeiros e relações humanas. 

Treinamento



25

Vale transporte

A CAERD vem cumprindo seus compromissos e continuou a disponibilizar 

rigorosamente em dia os Vale transporte para os colaboradores, representa um 

grande avanço nesta área, pois a empresa passou vários anos com estes 

compromissos sendo feito com atrasos prejudicando o translado dos colaboradores 

ao local de trabalho.

Recursos  Humanos

Assistência Médica

A CAERD passou a disponibilizar Assistência Médica,  para beneficio de seus 

colaboradores. Porém neste ano a CAERD somente atendeu os casos mais 

graves, o que resultou no atendimento de 141 (cento e quarenta e um) 

colaboradores / dependentes no ano, conforme demonstra o gráfico abaixo.
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Meio  Ambiente
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Educação Ambiental

A CAERD atua nas mais diversas escolas do município, com os seus 

técnicos disseminando as informações quanto a prevenção no perigo 

da ingestão de  água contaminada, o que pode causar sérios prejuízos à

saúde.

A Companhia neste ano atendeu nas suas dependências vários alunos 

da rede escolar Pública e Privada.

uma das preocupações da CAERD vem sendo a preservação do meio 

ambiente e a manutenção das matas, ciliares, aliada a questão  da 

conduta dos futuros moradores dessas localidades, por isso a 

propagação de ensinamentos voltados para essa práxis.

Não obstante a essa visão, somos sabedores que a população do Estado 

é muito carente de informações que visam subsidiar a conduta das 

futuras gerações.
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Parecer do conselho de administração

Parecer do conselho fiscal da Companhia de Águas e Esgotos de 
Rondônia – CAERD

Parecer dos auditores independentes

Notas explicativas as demonstrações contábeis levantadas em 31 
de dezembro de 2001 e 2000

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Demonstração das origens e aplicações de recursos

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Demonstração dos Resultados

Balanço Patrimonial

Anexos
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Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2001 e 2000

EM REAIS
2001                                2000

ATIVO CIRCULANTE                                 59.744.336 58.928.217

Disponibilidade                                                2.221.609 1.649.051
Fundo Fixo                                                      3.530                              20.941
Banco c/ Arrecadação                                        2.180.650             1.486.954
Banco c/ Depósito Vinculado                                   - 87.258
Outras Disponibilidades                                         37.429                             53.898

Créd. Dir. Val. Realizáveis                             57.522.727 57.279.166

Contas a Receber de Usuário                             55.760.627                      55.595.014
Arrecadação a Discriminar                                   (206.057)    (28.458)
Créditos a Receber                                               1.789.657                        1.527.210
Valores e bens                                                  36.844                             34.050
Estoques para operações                                         127.213             144.623
Despesas pagas antecipadamente                              14.443                              6.727

PERMANENTE                                              182.507.840 185.463.718
Investimentos                                                   48.546                             48.546
Imobilização Técnica                                        170.572.080 173.646.918

Sistema de Abast. de Água                            170.739.086                   170.207.499
Sistema de Esgotos                                          1.025.756                      1.025.756
Bens de Uso Geral                                           15.164.644                     12.648.960
Depreciação Acumulada                                (14.357.406)        (10.235.297)

Obras em Andamento                                       11.887.214                     11.768.254

Diferido
Despesas a Amortizar                                            - 1.642.607
Amortização Acumulada                                                  - (1.642.607)

TOTAL DO ATIVO                            242.252.176           244.391.935  
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EM REAIS
2001                           2000

PASSIVO  CIRCULANTE                                             179.686.767 102.222.009

Contas a Pagar                                                  61.139.875 54.213.286
Empreiteiras                                                    3.678.322 3.667.789
Fornecedores                                                    9.704.548 6.660.260
Encargos Sociais a Pagar                                        37.629.727                  33.733.723  
Outras Contas a Pagar                                           1.689.599                   1.249.004
Juros de Financiamentos Interno                                 2.781.425                    2.781.425              
Amortização de Financ. Externo                                             1.698.655 1.190.017
Juros Empréstimo Externo                                                  3.324.474                    2.671.267
Amortização de Financ. Interno                                                 633.125                    2.259.801

Provisões                                                       118.546.892 48.008.723
Para Férias                                                            2.032.409                   1.987.529
Para Questões Trabalhistas 91.282.537 20.575.365
Para Causas Cíveis 3.070.633 3.237.331
Para Causas Fiscais 22.161.313      22.208.498

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                                        60.799.930 51.676.589
Instituto Nacional Seg. Social                                  9.577.851                   9.577.851 
Financiamento Obtido                                            6.121.448                   6.048.216
Financiamento Externo – Obtido                                            45.100.631   36.050.522

PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   1.765.479 90.493.337
Capital Social                                                  103.729.156                  98.601.862 

Reservas de Capital 40.101.997 38.371.441
Auxilio para Obras                                              599.991                      354.991    
Crédito p/ Aum.Capital                                                        39.502.006                 38.016.450
Reservas de   Avaliação                                                        43.944.153                 43.944.153

Reversão da Depr. Acum.  da Avaliação                            15.735.926                 16.076.622

Lucros ou (Prejuízos) Acumulados                                 (201.745.753)            (106.500.741)

TOTAL DO PASSIVO                                                242.252.176     244.391.935

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2001 e 2000
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Demonstração dos Resultados do Exercício findo

Em 31 de dezembro de 2.001 e 2.000
EM REAIS

2001                              2000

RECEITAS OPERACIONAIS               24.697.176 28.068.455
Serv. de Abast. de Águas                                              24.034.404  27.843.723
Serv. de Esgotos                                                    662.772 224.732

RECEITA BRUTA                                                   24.697.176 28.068.455
Deduções da Receita                                                  (867.119)                       (998.905)

RECEITA LÍQUIDA 23.830.057 27.069.550

CUSTOS DOS SERVIÇOS                                       (19.670.074) (17.350.613)
Operações e Manutenção                                              (19.670.074)    (17.350.613)
RESULTADO BRUTO                                                 4.159.983 9.718.937

DESPESAS OPERACIONAIS                                    (36.137.865) (7.896.566)
Administrativas                                                 (26.342.222) (5.301.893)
Comerciais                                                      - (2.429.057)
Financeiras/Fiscais                                             (9.795.643)                 (165.616)

RESULTADO NÃO OPERACIONAL (59.735.017) (3.018.019)
Receitas                                                        164.576 55.487
Variações Monetárias (43.209.789) (3.073.506)
Variações Cambiais                                                    (16.689.804) -

RESULTADO LÍQ. DO EXERCÍCIO.                       (91.712.899)            (1.195.648)
Quantidade de Ações                                                           69.865.964             66.412.515
Lucro ou Prejuízos por ação:    (1,31)                  (0,02) 
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Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados dos

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2001 e 2000

2.001                         2.000

R$                           R$

SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO                      (106.500.741) (104.416.948)

Ajustes de Exercícios Anteriores                                         (3.532.113)               (888.145)

Resultado de Exercício                                                      (91.712.899)             (1.195.648)                

SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO                        (201.745.753) (106.500.741)
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Em 2001 e 2000

ITEM
CAPITAL

REALIZADO

RESERVA 
DE

CAPITAL

RESERVAS DE 
AVALIAÇÃO

PREJUÍZOS
ACUMULADOS

Saldo em 31 de 
dezembro de 2000

98.601.862 38.371.441 60.020.775 (106.500.741)

Crédito para aumento
de Capital

5.127.294 6.612.850

Ajuste de exercícios 
anteriores

(3.532.113)

Auxilío para Obras 245.000

Reserva aumento Capital (5.127.294)

Reversão da deprec.
Acum. da reaval.

(340.696)

Lucro ou prej. liq.
do exercício

(91.712.899)

Saldo em 31 de 
dezembro de 2001

103.729.156 40.101.997 59.680.079 (201.745.753)
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Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

EM REAIS
2001                  2000

1 – ORIGENS DE RECURSOS
Prejuízo do Exercício (91.712.899)             (1.195.648)
Ajustes de exercício Anteriores      (3.532.113)                  (888.145)
Aumento  Capital 6.857.850            12.759.553
Despesas Financeiras  Longo Prazo                         9.123.342                        -
Depreciação e Amortização 4.122.109 4.071.692
Redução exigível a Longo Prazo                                               (2.663.965)
TOTAL DAS ORIGENS                                      (75.141.711)                 12.083.487

2 - APLICAÇÃO DE RECURSOS
Aquisições  do Imobilizado 515.684    1.059.633
Investimentos em Obras em Andamento 650.548 1.270.595
Reversão Deprec.Acumulada 340.696 340.696

TOTAL DAS APLICAÇÕES                                     1.506.928           2.670.924 

3 – REDUÇÃO DO CAPITAL CIRC.LÍQUIDO      (76.648.639)               9.412.563

4 – DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO CAPITAL CIR.LIQUIDO

2001      2000                        VARIAÇÃO
Ativo Circulante                     59.744.336                 58.928.217                          816.119   
Passivo Circulante                179.686.767               102.222.009                     77.464.758    
_______________________________________________________________________
VARIAÇÃO                    (119.942.431)               (43.293.792)  (76.648.639)
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Notas explicativas às Demonstrações Contábeis  levantadas em  31 
de dezembro de 2001 e 2000

01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD é uma sociedade de economia 
mista controlada pelo Governo do Estado de Rondônia, constituída pelo Decreto- Lei nº
490, de 04/03/69. Tem como objetivo social, a exploração de serviços de saneamento 
básico, distribuição de água e coleta de esgotos sanitários, bem como, a execução de 
instalações e ampliações de rede de distribuição de água e coleta de esgotos sanitários do 
Estado de Rondônia.

02 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as 
praticas contábeis  estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº6.404/76), e 
atos legais posteriores. O exercício de 2001 não contempla o reconhecimento dos efeitos 
inflacionários, em decorrência de sua extinção, conforme disposição da Lei nº 9.249 de 
31.12.95. As demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31.12.01 
estão apresentadas de forma comparativa com o do exercício findo em 31.12.2000.

03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Ativos realizáveis e passivos exigíveis - os ativos e passivos circulantes configuram 
prazos de vencimento de um ano. O passivo exigível em longo prazo, contempla prazo de 
vencimento de mais de um ano.

b) As receitas e despesas – foram apropriadas adotando-se o regime de competência. 

c) Consumidores – incluem o fornecimento de água tratada faturado aos consumidores e 
não arrecadado até a data do Balanço. 

d) Provisão para créditos de liquidação duvidosa sobre as contas a receber - em 2001 
não foi constituída provisão para devedores duvidosos, devido a insuficiência de 
informações extracontábeis dos créditos dos inadimplentes que deveriam ser mantidas pela 
superintendência comercial da companhia.

e) Estoque – inclui os materiais de consumo e os destinados para a manutenção dos 
sistemas, foram inventariados e estão avaliados ao custo médio de aquisição. 
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f) Imobilizado – esta registrado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até

31 de dezembro de 1995 e reavaliado em 1999. As depreciações e amortizações foram 

calculadas pelo método linear às taxas mensais que contemplam a vida útil e 

econômica dos bens e cujos efeitos estão reconhecidos no resultado do exercício.

g) Empréstimos e Financiamentos – estão atualizados pela variação monetária, juros 

e encargos financeiros, determinados em cada contrato, incorridos até a data do 

balanço. 

h) Recursos destinados a aumento de capital – recursos recebidos com expressa 

condição de serem aplicados em integralização de aumento de capital são 

classificados diretamente no patrimônio líquido.

i) Provisão para férias – os valores relativos a férias devidas aos funcionários, foram 

provisionados proporcionalmente ao período aquisitivo; acrescido dos encargos 

sociais incidentes sobre as mesmas.

04 - CONTAS A RECEBER DE USUÁRIOS  EM 31.12.2001

Em 31.12.2001 a CAERD apresenta registro contábil na rubrica “Contas a Receber de 

Usuário” o saldo de R$ 55.760.627, não havendo constituição da provisão para crédito de 

liquidação duvidosa, em virtude de divergência entre o saldo da área Comercial e o 

Contábil, bem como, a falta de cobrança sistemática de usuários inadimplentes. Devido a 

esses fatos deixou de ser aplicado os procedimentos da Lei 9.430/96, para fins de 

balanceamento da conta supra.

Notas explicativas as demonstrações Contábeis  levantadas em  31 
de dezembro de 2001 e 2000
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05 - IMOBILIZADO

A depreciação sobre os saldos relativos a correção monetária estabelecida pela Lei nº. 

8.200/91, na ordem de R$ 27.524,   não vem sendo efetuado até a presente data, o que 

passará a ser regularizado, no exercício de 2002.

06 – FORNECEDORES

As rubricas de Empreiteiras e Fornecedores apresentam saldos de R$ 3.678.322 e R$ 

9.704.548  respectivamente, devido à peculiaridade dos contratos do sistema de 

saneamento básico, distribuição de água e coleta de esgotos sanitários, a CAERD somente 

registra contabilmente os valores efetuados pelas empreiteiras e fornecedores. Em 

contrapartida, os valores  globais contratados são registrados no sistema extrapatrimonial.

Notas explicativas as demonstrações Contábeis  levantadas em  31 
de dezembro de 2001 e 2000

CUSTO
CORRIGIDO

DEPRECIAÇÃO
ACUMULADA

CUSTO 
CORRIGIDO

DEPRECIAÇÃO
ACUMULADA

Sist.Abast. Água 170.739.086 (6.746.015) 170.207.496 (3.759.851)
Sistemas Esgotos 1.025.756 (349.017) 1.025.756 (336.869)
Bens uso geral 13.164.644 (7.262.374) 12.648.960 (6.138.577)
O. Imobilizações
Obras em Andamento 11.887.214 11.768.254

TOTAL 196.816.700 (14.357.406) 195.650.469 (10.235.297)

20002001

CONTAS
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07 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Os encargos sociais a pagar, que abrigam as obrigações com impostos e contribuições a 

recolher com saldos de R$ 37.629.727, não foram provisionados os juros e multas 

incorridas no exercício:
R$

IMPOSTO DE RENDA                                                3.656.918

IMPOSTO DE RENDA S/ ALUGUEL E SERVIÇOS                                   11.573                     

PREVIDÊNCIA SOCIAL                                              19.063.449

PASEP                                                           1.798.221

FGTS                                                            3.583.780

ICMS                                                            508.600

COFINS                                                          5.808.458

SENAI                                                           2.488.925

OUTRAS OBRIGAÇÕES (ISQN,SESI,FIERO,ISS,IPI,CONTR.SINDICAL) 709.803

Notas explicativas as demonstrações Contábeis  levantadas em  31 
de dezembro de 2001 e 2000

08 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 

As provisões constituídas montam a R$ 118.546.892, corrigidas  monetariamente, 

por índice de atualização trabalhista, juros e multas moratórias, conforme planilhas 

que, segundo os Assessores Jurídicos da Companhia, refletem as Contingências.

R$

Questões Trabalhistas                                           93.314.946

Causas Cíveis                                                            3.070.633

Causas Fiscais                                                  22.161.313
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09 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os Empréstimos e Financiamentos  em moeda  nacional e estrangeira, estão atualizados pelas 

variações monetárias e cambiais incorridas até 31.12.2001, conforme contratos, saldos não 

conciliados com o banco.

Notas explicativas as demonstrações Contábeis  levantadas em  31 
de dezembro de 2001 e 2000

CIRCULANTE   E   L. PRAZO
Contrato C. Prazo L. Prazo Total C. Prazo L. Prazo Total

0786/84 150.699 150.307 301.006 150.699 150.307 301.006
0785/84 233.399 232.777 466.176 233.399 232.777 466.176
0117/83 172.944 116.930 289.874 172.944 116.930 289.874
0148/85 46.300 60.206 106.506 46.300 60.206 106.506
0464/83 569.919 82.144 652.063 569.919 82.144 652.063
0633/83 44.807 12.966 57.773 44.807 12.966 57.773
0634/83 64.136 18.102 82.238 64.136 18.102 82.238
0635/83 16.116 3.998 20.114 16.116 3.998 20.114
0636/83 86.306 27.263 113.569 86.306 27.263 113.569
0743/83 273.135 91.747 364.882 273.135 91.747 364.882
0744/83 101.077 31.949 133.026 101.077 31.949 133.026
0787/84 134.997 134.647 269.644 134.997 134.647 269.644
0136/86 29.902 15.292 45.194 29.902 15.292 45.194
0436/87 784.381 438.276 1.222.657 784.381 438.276 1.222.657
0431/87 37.376 72.937 110.313 37.376 72.937 110.313
0431/97 REF 23.519 170.732 194.251 23.519 170.732 194.251
0436/87 REF 12.412 1.055.877 1.068.289 12.412 1.055.877 1.068.289
25806.70 3.405.298 3.405.298 3.332.066 3.332.066
TOTAL 2.781.425 6.121.447 8.902.872 2.781.425 6.048.216 8.829.641

Contrato C. Prazo L. Prazo Total C. Prazo L. Prazo Total
P410033 5.023.129 45.100.631 50.123.760 3.861.284 36.050.522 39.911.806

CIRCULANTE  E   L. PRAZO

Em  moeda Estrangeira

Contratos
em moeda

2.001 2.000
Nacional Em R$ Em R$
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11 - CAPITAL

O capital subscrito e integralizado é de R$ 103.729.156,  representado por 69.865.964 

Ações nominativas sem valor nominal.  O Governo do Estado de Rondônia é o 

acionista majoritário, com participação de 99,99 %, os Governos Municipais com 

0,01%.

12 – RESERVA DE CAPITAL - CRÉDITOS PARA AUMENTO DE CAPITAL 

Em 31.12.2001 a CAERD apropriou em seu registro contábil no montante de R$ 

6.857.850 na rubrica Créditos para Integralização e Aumento de Capital, relativos ao 

pagamento da Dívida Externa, fornecedor – JPP e pagamentos do FGTS,   Auxilio 

para Obras  fornecedor – JPP e  Emissão, efetuados pelo Governo do Estado de 

Rondônia acionista majoritário da Companhia.

13 – COBERTURA DE SEGUROS

No exercício de 2001, a companhia não manteve cobertura de seguros contra incêndio e 

outros riscos para bens imobilizados.

14 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Nos registros do sistema extrapatrimonial da CAERD, estão registrados a custódia de Notas 

Promissórias mantidas no Banco do Brasil S.A, no valor de R$ 295.961.680,00. Este valor 

não está refletido no sistema contábil patrimonial da Companhia. Sua continuidade, ou não, 

depende da decisão do acionista majoritário, Governo do Estado de Rondônia. 

Notas explicativas as demonstrações Contábeis  levantadas em  31 
de dezembro de 2001 e 2000

10 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Os ajustes de exercícios anteriores em sua maioria, constitui-se da regularização do 
faturamento de contas de água e esgotos debitados e creditados na conta de Lucros ou 
Prejuízos Acumulados.
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Parecer dos Auditores Independentes

1 – Examinamos os balanços patrimoniais da COMPANHIA DE ÁGUAS E 

ESGOTOS DE RONDÔNIA S.A. – CAERD, em 31 de dezembro de 2001 e 2000 

e as  respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e 

das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas 

datas, elaboradas sob responsabilidade de sua administração. Nossa 

responsabilidade é expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

2 – Exceto quanto ao mencionado no parágrafo 3, nossos exames foram conduzidos 

de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: a) O 

planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das 

transações e o sistema contábil e de controles internos da entidade; b) a constatação, 

com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as 

informações contábeis divulgadas; e c) a avaliação das práticas e das estimativas 

contábeis mais representativas, adotadas pela administração da entidade, bem como 

da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3 – Deixamos de validar os saldos bancários da COMPANHIA DE ÁGUAS E 

ESGOTOS DE RONDÔNIA S.A. – CAERD, em 31 de dezembro de 2001, 

registrados junto à rubrica Contábil de “Banco Conta Arrecadação”, em virtude de 

não termos recebidos até a data da emissão deste parecer, a resposta das 

circularizações dos respectivos saldos bancários.

4 – Conforme mencionado na nota explicativa nº 07 não emitimos opinião sobre o 

saldo da rubrica contábil “Contas a Receber de Usuários”, no montante de R$ 

55.760 mil, apresentado no balanço Patrimonial da COMPANHIA DE ÁGUAS E 

ESGOTOS DE RONDÔNIA S.A. – CAERD, em 31 de dezembro de 2001, em 

razão da ausência de controle analítico entre o saldo contábil, comercial, financeiro, 

conciliação e da não constituição de provisão para Devedores Duvidosos, na ordem 

de R$ 48.982 mil, procedimento este, em desacordo com o Princípio Contábil da 

Prudência.
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5 – Apuramos a falta da depreciação junto ao imobilizado de Uso, cujo saldo 

contábil em 31 de dezembro de 2001, apresenta-se na ordem de R$ 170.575 mil, da 

parcela relativa a correção monetária estabelecida pela Lei 8.200/91, na ordem de 

R$ 27.524 mil, procedimento este em desacordo com o Principio Contábil da 

Prudência.

6 – Manutenção em Contas de Compensação, junto à rubrica contábil “Nota 

Promissória (Custódia)”, de registro  no montante de R$ 295.961 mil, em notas 

promissórias emitidas pela COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE 

RONDÔNIA  – CAERD e custodiadas junto ao Banco do Brasil S/A, não 

refletidas no sistema contábil patrimonial da empresa, conforme mencionado na 

nota explicativa nº 13.

7 – Falta de conciliação, controle analítico e atualização, dos saldos referentes a 

multas e juros da rubrica contábil “Impostos  e Contribuições a Recolher” com 

saldo de R$ 37.629 mil, no balanço patrimonial  apresentado em 31 de dezembro de 

2001, conforme especifica a nota explicativa nº 07.

8 – Não opinamos sobre os saldos das rubricas apresentadas no balanço patrimonial 

da COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA S.A. – CAERD

em 31 de dezembro de 2001, a seguir relacionadas, em razão da falta de controle 

analítico e  conciliação dos saldos contábeis:

a)  “ Juros Vincendos Financiamento Externo”,

b)  “ Comissões Vincendas –Financiamento Externo”;

c)  “ Amortizações Vincendo – Financiamento Externo”;

d)  “ Financiamento Externos”;

e)  “ Financiamentos Internos”;

f)  “ Amortização de Financiamento Interno”;

g)  “ Juros Vencidos – Financiamento Interno”.

Parecer dos Auditores Independentes
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9 – Falta de controle analítico dos saldos contábeis das rubricas das provisões para 

“Questões trabalhistas Civis, Fiscais” e “Férias”, respectivamente R$ 91.282 mil R$ 

3.070 mil,  R$ 22.161 mil, R$ 2.032 mil, bem como, falta de registro da provisão de 

processos administrativos fiscais, movidos pela Fazenda Estadual no montante de R$ 

634 mil e Fazenda Federal no montante de  R$ 31.056 mil. 

10 – Não foi localizado documento comprobatório e reconhecimento do acionista 

majoritário relativo a contabilização de R$ 39.502 mil, registrado na rubrica “Crédito 

para Aumento de Capital”.

11 – Em nossa opinião, considerando a relevância dos efeitos dos assuntos comentados 

no parágrafos 4º a 10º e a limitação de escopo comentada no parágrafo 3º,  as 

demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1º, não representam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira da COMPANHIA 

DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD e nem o resultado de suas 

operações, referente aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas 

contábeis emanadas da Legislação Societária Brasileira. 

12 – As demonstrações contábeis foram  preparadas no pressuposto da continuidade 

normal das atividades da COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDONIA 

- CAERD e apresentam significativos prejuízos acumulados, havendo necessidade de 

adoção de medidas saneadoras, visando a reestruturação dos sistemas operacionais da 

Companhia, principalmente dos controles internos áreas de Cobrança, Departamento 

Jurídico, Contabilidade, Finanças, Área Comercial, Tributos, assim  como de 

capitalização de recursos por parte de seu Acionista Majoritário.

Porto Velho – RO, 22 de novembro de 2002.

__________________________                _______________________________ 

SACHO – AUDITORES INDEPENDENTES                 LUIZ CARLOS MONTEIRO FERRAZ

CRC – 2 SP 017.676/0-8                                                          CRC – RO 003044/0 – 2

Parecer dos Auditores Independentes
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Extratos

CADIN E SERASA

ESCLARECIMENTOS

Esclarecemos  que  os  títulos   protestados, no período de agosto/00 a dezembro/01, 

encontram-se devidamente quitados, estamos  aguardando   carta  de anuência dos 

fornecedores para providenciar a baixa neste exercício.

1º Ofício – SERASA

Empresa                                                         Valor (R$)                Data Pgto

Remopeças                                                              1.315,10                          -

Mercadão dos Tubos                                              6. 034,40                     19.12.01

Mercadão dos Tubos                                             10.057,82 28.12.01

2º Ofício – SERASA

Empresa                                                         Valor (R$)                Data Pgto

Officer Dist. Prod Info                                            1.600,00                     17.08.01
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Parecer do Conselho Fiscal da Companhia de Águas e Esgotos 
de Rondônia - Caerd

Os Membros Efetivos do Conselho Fiscal da Companhia de Águas e Esgotos de 

Rondônia – CAERD, reunidos na sessão de 26 de novembro de 2002, para apreciar o 

Balanço Patrimonial do exercício fiscal do ano de 2.001, das Notas Explicativas 

integrantes das Demonstrações Contábeis, em resultado das analises procedidas e, ainda, 

consubstanciados, no Parecer dos Auditores Independentes, SACHO – Auditores 

Independentes S/C, o Conselho Fiscal da CAERD é de Parecer que as referidas contas 

estão em condições de serem apreciadas pela Assembléia Geral Ordinária.

Porto Velho/RO, 26 de novembro de 2002.   

José Cezar Marini                                                   Antônio Gurgel Barreto
Presidente do  Conselho Fiscal Membro

Olindo Vanzella
Membro     
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Parecer do Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia –

CAERD, nos termos do Art. 142 da Lei nº 6.404/76 e de acordo com o Parecer 

com Ressalvas do Conselho Fiscal, apresentado em 26 de novembro de 2002, 

decide pela aprovação das contas da Companhia, compreendendo o Balanço 

Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, relativo ao exercício findo de 31 

de dezembro de 2001. 

Porto Velho – RO, 27 de novembro de 2002.

Renato Antonio de Souza Lima
Presidente do Conselho de Administração

Permínio de Castro Costa Neto
Membro

Marcus Roberto Bonanzini Costa
Membro




