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Relatório da Administração
Senhoras e Senhores Cooperados,
Em cumprimento às disposições legais e contratuais,
submetemos a apreciação de V. Sas. o Relatório da
Administração e das Demonstrações Contábeis da CEDRAP,
elaborados conforme a Legislação Societária, referente ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015,
acrescidas do Balanço Social, Balanço Patrimonial Societário
e Demonstração do Resultado. Tais demonstrativos objetivam
a divulgação de forma transparente aos cooperados, bem como
servir de baliza para nortear as atitudes necessárias durante
o próximo exercício, alavancando positivamente os resultados
obtidos, sempre na busca da melhoria contínua.
Detentora de Concessão Federal para prestar serviços
na área de Distribuição e Comercialização de Energia
Elétrica, cabe a CEDRAP, por determinação do Órgão Regulador,
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, a Demonstração
de Resultados, Balanço Patrimonial Regulatório e Notas
Explicativas conforme Manual de Contabilidade do Setor
Elétrico - MCSE, os quais são compatíveis com todos os
princípios fundamentais de contabilidade e determinados a
todas as Empresas Concessionárias e Permissionárias do
Serviço Público de Energia Elétrica, resultando em uma melhor
demonstração de seus resultados aos sócios e consumidores.
Adicionalmente,
informamos
que,
conforme
determinações da ANEEL publicou, com critérios diferentes,
O Balanço Regulatório e o Balanço Societário. Para este
presente Relatório de Administração, os Conceitos utilizados
serão sempre os Societários.

Diretoria
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Carta do Presidente
Inicio minhas palavras agradecendo a todos pela
oportunidade de realiza mais uma prestação de contas de
exercício e eleição dos membros do Conselho Fiscal e
Administrativo.
Com a proteção de Deus, compartilho que o ano de 2015
foi um ano muito difícil para o setor elétrico brasileiro,
primeiro pela escassez de chuva e por fortes intervenções do
Governo Federal no setor, com a implantação de novas
metodologias tarifarias e bandeiras acompanhados de fortes
reajustes nas tarifas causando assim grandes dificuldades
para todo o povo brasileiro aumentos estes que marcaram o
ano que passou.
Mas nós da CEDRAP, continuamos nosso compromisso com
a atualização do gerenciamento dos dados assim como a
continuidade nos treinamentos e capacitação dos nossos
colaboradores (funcionários), atualização das redes assim
como da frota na busca de um melhor preparo para os desafios
do dia-a-dia.
Quero finalizar dizendo a seguinte mensagem; ”Faça o
que é certo não o que é fácil o nome disso é ética, para
realizar coisas grandes comece pelas pequenas isso é
planejamento, desafie se um pouco mais a cada dia isso é
superação, para todo o sucesso, sempre há um começo o nome
disso é vida. ”
A CEDRAP segue firme em sua trajetória de crescimento
cada vez mais preparada para contribuir com o desenvolvimento
de toda nossa região.
Muito obrigado.

Clovis Mancilha Barbosa
Diretor-Presidente
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Cenário
O conjunto de alterações nas normas contábeis e a
ginástica financeira realizados pelo Governo, fazem aparecer
um forte nevoeiro sobre o futuro do financiamento do Setor
Elétrico. O contexto fiscal para os próximos anos não parece
ser alentador. A perspectiva do Setor Elétrico passar a
depender de subsídios é fonte de incertezas econômicas
importantes, que coloca sob forte suspeita a atratividade de
novos investimentos no Setor por parte da iniciativa não
governamental.
O Setor de distribuição conviveu em 2015 com um
contexto financeiro difícil e a percepção de risco dos
investidores aumentou, o que deverá se estender durante todo
o ano de 2016. Infelizmente, o Setor voltou a flertar com
uma situação de risco fiscal e financeiro que deverá pautar
o debate nos próximos anos. Certamente, esta é uma agenda
negativa que deverá ocupar um espaço precioso no debate sobre
a política para o Setor Elétrico. Muitas questões de enorme
relevância deverão ser colocadas para um segundo plano até
que o cenário econômico do Setor fique mais claro, como a
implementação das hidrelétricas na Amazônia, a definição de
políticas e diretrizes para inserção das renováveis e geração
distribuída, o papel dos reservatórios hidrelétricos e das
termelétricas como back-up das fontes intermitentes, entre
outros.
É muito importante uma discussão rápida e direta sobre
o regime de financiamento do Setor Elétrico. Este tema não
permite improvisações. A ideia de que todo ano o governo irá
discutir e decidir de onde virão os recursos para as
políticas do Setor Elétrico (subsídios aos sistemas
isolados, custo dos combustíveis das térmicas, PROCEL, Luz
para Todos e indenizações de ativos para renovação de
concessões)
simplesmente
não
é
viável
econômico
e
politicamente. Estas incertezas irão contribuir para
dificultar os investimentos necessários para se garantir a
segurança do abastecimento.
Portanto, o cenário do setor para 2016 é tal, que
dependerá basicamente da agilidade com a qual o assunto do
financiamento do Setor Elétrico será conduzido pelos órgãos
competentes. Após tal definição, ou seja, esclarecida a regra
do jogo, aí sim o Setor estará apto a retomar um crescimento
sustentável.
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A CEDRAP se apresenta como uma Empresa de esperança,
crendo que, com muito trabalho e atitudes governamentais
inteligentes, progrediremos.

Nossa CEDRAP em Números
Imagem de nossa rede e nossos Alimentadores.

 Fontes de Alimentação
A CEDRAP possui duas fontes supridoras ELEKTRO e EDP Bandeirante, com 3 alimentadores conectados a fonte da
ELEKTRO e mais 5 alimentadores conectados a fonte EDP Bandeirante.
 Unidades Consumidoras
Associados 3646 consumindo um total de 1.783.449kWh
Não Associados 2137 consumindo um total de 1.866.859 kWh
TOTAL
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5.783 usuários
3.650.308 Kwh – 3.6 Mva

Nossa CEDRAP em Números
Extensão em km de rede.

Número de transformadores.

Total de cooperados/consumidores
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Montantes de Energia em MVA.

Comparativo de tarifas.

(Informações de setembro de 2015)
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BALANÇO SOCIAL
Responsabilidade Social:
A CEDRAP tem plena consciência de que o respeito à
comunidade e ao meio ambiente se constituem em pilares
básicos para o bom convívio com a sociedade na qual se
encontra inserida.
Desta forma, busca agir pro ativamente em todas as
situações que envolvem o aspecto social, participando sempre
como apoiadora das festividades regionais e de eventos de
cunho filantrópico. Durante o ano de 2015, várias foram as
oportunidades de interação com o meio social, sendo que
dentre elas podemos destacar uma ação conjunta com o
instituto H&H FAUSER busca disseminar entre seus alunos de
forma prática a cultura do bom relacionamento com o meio
ambiente, tornando-os propagadores de ideias simples que
possibilitam um desenvolvimento sustentável.
Com ações desta natureza, objetivamos retribuir a
confiança depositada na Empresa pela comunidade, observando
sempre os preceitos éticos de respeito ao próximo e as leis
naturais de preservação do meio do qual vivemos.

Recursos Humanos:
Investimento na área de recursos humanos é de fundamental
importância para o crescimento e evolução de uma Empresa.
Foi com foco neste pensamento que no decorrer do exercício
de 2015 objetivamos continuar enriquecendo nosso capital
humano por meio de treinamentos específicos que contribuíram
de forma significativa tanto para o aumento da qualidade dos
serviços prestados, como da satisfação de nossos clientes e
dos nossos colaboradores.

Plano de Saúde:
A saúde e o bem-estar de nossos colaboradores também tem
sido nossa preocupação, por esta razão mantemos com a Vale
Saúde, um contrato de prestação de serviços de assistência
médica hospitalar, proporcionando dessa forma um atendimento
médico com qualidade e rapidez. Além disso, procuramos
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realizar
regularmente
os
exames
médicos
periódicos
necessários para garantir a manutenção da boa saúde.

Seguro de Vida:
Todos os nossos colaboradores possuem cobertura de Seguro de
Vida em Grupo efetivado junto a Seguradora Porto Seguro. Com
isso visamos minimizar os danos causados por morte, acidentes
ou invalidez.

Responsabilidade Ambiental
A CEDRAP, mantendo seu compromisso com o meio ambiente
descarta conscientemente seus resíduos provenientes de
manutenção da faixa de servidão do seu sistema de
distribuição de energia elétrica no aterro sanitário da
empresa ENGEP em Jambeiro. Sua frota renovada utiliza apenas
etanol e diesel S10, a manutenção da frota é outro ponto de
destaque mantendo assim os veiculos com menores índices de
emissão de poluentes.
Internamente a CEDRAP realiza palestras e encontros com
objetivo de reduzir o consumo de papel e copos descartáveis
com ações como “Adote Seu Copo” e “Pense Antes de Imprimir”,
ações estas que já tiveram um significativo resultado no
consumo de papel e descartáveis.
Como parte do programa de eficiência energética proposta
pela ANEEL, foram doadas 33 geladeiras e mais de 2 mil
lâmpadas LED com classificação “A” de consumo, indicando que
afirmando assim sua eficiência e convicção da redução do
consumo de energia, sendo que ao entregar o aparelho
refrigerador novo foi retirado o antigo que teve seu descarte
realizado de forma responsável juntamente com as lâmpadas
incandescentes substituídas pelas de LED mais eficientes.
Ações estas que visam contribuir para um consumo mais
responsável e eficiente protegendo assim os interesses da
cooperativa e sociedade como um todo.
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Demonstrações Contábeis
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