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Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à 
universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 19/21 – 14/05/2021 

1) DP: Inauguração da ampliação da capacidade de tratamento da ETA Walfrido Machado 

Mendonça marcada para o dia 31 de maio. 

Relator: Marcelo Mello do Amaral. O projeto data de 2007 e previa a ampliação de 

floco-decantadores, filtros e uma segunda caixa de passagem. As obras tiveram 

início em 2009 com o objetivo de ampliar a capacidade de tratamento de água da 

ETA Walfrido Machado Mendonça de 600 l/s para 1000 l/s. O diretor-presidente 

destacou a importância da continuidade do trabalho pela CESAMA desde a 

contratação da obra no governo do Prefeito Custódio de Mattos, continuada na 

gestão dos Prefeitos Bruno Siqueira e Antônio Almas e concluída na gestão da 

Prefeita Margarida Salomão. 

2) DP: Referendo da decisão que concluiu que o provimento de vagas do grupo ocupacional 

“Agente de Saneamento” pode ser feito por mobilidade, com base no § 3º, art. 18 do 

PECS 2012, e por meio de concurso público, com base no art. 14 do PECS 2012. 

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, em decisão unânime, ratificou 

a decisão de aprovar e autorizar o provimento de vagas do Grupo Ocupacional do 

emprego Agente de Saneamento concomitantemente por meio de mobilidade, com 

base no § 3º do art. 18 do PECS 2012, e por meio de concurso público, com base 

no art. 14 do PECS 2012, desde que não ultrapassado o quantitativo de vagas 

existentes na empresa. 

3) DP: Referendo da decisão de anulação do Edital de Promoção entre Espaços 

Ocupacionais, objeto do processo n. 025/2014. 

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, em decisão unânime, ratificou 

a decisão de anular o Edital de Promoção entre Espaços Ocupacionais no 001/2014, 

objeto do Processo Administrativo no 025/2014. 

4) DRFA / GARH: Relatório final do Processo Administrativo Disciplinar n. 017/2021.  

Relator: Fabiano dos Santos Mattos. Decisão unânime da Diretoria Executiva pela 

aplicação da penalidade de demissão por justa causa com base na alínea “e) 

desídia no desempenho das respectivas funções” do art. 482 da Consolidação das 

Leis do Trabalho. 
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5) DRDE: Prorrogação do Contrato n. 016/20 - Construção de redes de água e redes 

coletoras do sistema de esgotamento sanitário em diversas ruas da cidade de Juiz de 

Fora - MG (todas as regiões, inclusive distritos), incluindo mão de obra e parte dos 

materiais. 

Relator: Marcelo Mello do Amaral. A Diretoria Executiva, em decisão unânime, 

aprovou a prorrogação contratual por 12 meses pelo valor de R$ 2.713.295,37, 

recomendando ao Conselho de Administração para autorização. 

6) DP / APC: Proposta de revisão do orçamento empresarial de 2021. 

Relator: Mário de Araújo Porto Filho. A Diretoria Executiva, por unanimidade, 

aprovou a revisão do orçamento empresarial de 2021, a saber, receita inicialmente 

prevista de 252.272.871,92 para receita revisada de 246.132.085,76 e despesa 

inicialmente prevista de R$ 194.164.328,74 para despesa revisada de R$ 

201.939.745,13, recomendando ao Conselho de Administração para autorização. 

7) DRTO / GATE: Instauração do Pregão Eletrônico n. 018/21 – Bomba de dosagem de 

produtos químicos para tratamento de água bruta, 

Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. A Diretoria Executiva, em decisão unânime, 

aprovou e autorizou a instauração do Pregão Eletrônico no 018/21 para aquisição 

de 25 bombas de 0,5 CV com valor estimado de R$ 152.601,25. 

8) DRTO / GEMT: Renovação Contrato n. 020/19 – Retroescavadeira e caminhão pipa 

(Minasloc);  

Relator: José Carlos Mendes Ferreira. A Diretoria Executiva, em decisão unânime, 

aprovou a prorrogação contratual por 12 meses de um caminhão pipa e nove 

retroescavadeiras pelo valor de R$ 2.402.649,00, recomendando ao Conselho de 

Administração para autorização. 

9) DRFA / DELC: Homologação da Licitação Eletrônica n. 002/21- Elaboração de estudo de 

controle de cheias com as barragens existentes no córrego São Pedro. 

Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, em decisão unânime, 

aprovou a adjudicação e homologação da Licitação Eletrônica no 002/21 no valor 

de R$ 186.996,30. 

10) DRFA / DELC: Homologação da Licitação Eletrônica n. 007/20 – Implantação da Adutora 

e da Elevatória de Água Tratada Bairu. 
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Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, em decisão unânime, 

aprovou a adjudicação e homologação da Licitação Eletrônica no 007/20 no valor 

de R$ 4.192.788,17, recomendando ao Conselho de Administração para 

autorização. 

11) DRFA / DELC: Homologação do Pregão Eletrônico SRP n. 032/21 – Contratação de 

empresa especializada em planejamento e controle de manutenção (PCM). 

Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, em decisão unânime, 

aprovou a homologação do Pregão Eletrônico SRP no 032/21 no valor de R$ 

3.840.000,00, recomendando ao Conselho de Administração para autorização 

12) DRTO: Autorização de instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 034/21 – sulfato de 

alumínio ferroso líquido (item incluído na pauta, conforme previsão regimental). 

Relator: Márcio Augusto Pessoa de Azevedo. A Diretoria Executiva, em decisão 

unânime, aprovou a instauração do Pregão Eletrônico SRP no 034/21 com valor 

estimado de R$ 2.675.535,00, recomendando ao Conselho de Administração para 

autorização. 

13) DRFA: Novo processo de promoção entre espaços ocupacionais – mobilidade. 

Relatora: Rafaela Medina Cury. A Diretoria Executiva, em decisão unânime, 

autorizou a instauração dos procedimentos necessários para elaboração de Edital 

de Promoção entre Espaços Ocupacionais devendo ser avaliada a necessidade da 

empresa para preenchimento dos empregos públicos. O prazo fixado foi de 21 dias. 

14) Assuntos Gerais. 

O diretor-presidente reforçou a importância da participação de todos os 

empregados na pesquisa realizada pela Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes - CIPA, disponibilizada na lista de transmissão do WhatsApp da Cesama, 

sobre o estresse no trabalho, cujo objetivo é avaliar se o estresse está afetando o 

empregado e o que pode ser melhorado na rotina dos profissionais da Cesama. 

 

Em 14/05/2021. 

 
Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 


