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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.02/22–14/01/2022 

1) DP:Autorizar a Inexigibilidade para contratação da empresa Comim Construtora para 

prestação de serviço de reparo dos danos causados por furto na Elevatória de Esgoto 

Independência;  

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a 

contração da empresa Comim Construtora para realização do reparo dos danos 

causados por furto na Elevatória de Esgoto Independência, no valor total de 

R$893.500,16. A contratação visa garantir a continuidade dos trabalhos para 

colocar em funcionamento a Elevatória e aumentar a vazão do esgoto tratado no 

Município.  

2) DP:Manifestar-se sobre o relatório da situação das três barragens de água operadas 

pela CESAMA; 

Relator: Marcelo Mello do Amaral. Foi apresentada a situação geral das três 

barragens operadas pela CESAMA- Chapeu D’Uvas, Dr. João Penido e São Pedro - 

e esclarecido que o acompanhamento da situação das represas é realizado, em 

média, a cada 15 dias, e que diante das chuvas que atingiram a região nos últimos 

dias, esse acompanhamento é realizado com maior constância, sendo verificado 

que não há riscos, conforme inspeção realizada em dezembro de 2021 por 

empresa especializada. 

3) DRFA / GEFC: Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 139/21 - Aquisição 

de cavaletes de madeira para sinalização;  

Relator: Robson Dutra Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou 

a instauração do PE SRP 139/21, pelo valor total estimado de R$193.200,00. 

4) DRFA / GEFC: Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 122/21 - Aquisição 

de tubos de polietileno 20mm (azul); 

Relator: Robson Dutra Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou 

a instauração do PE SRP 122/21, pelo valor total estimado de R$191.760,00. 

5) DRFA: Aprovar os Manuais complementares ao RILC; 

Relatora: Rafaela Medina Cury. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou os 

Manuais de Planejamento da Contratação e de Convênios e Gestão e Fiscalização 



 

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA 
CNPJ 21.572.243/0001-74 I.E. 367.698.776.0099  NIRE 3150021815-9 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843, 10º andar – Centro - CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG 
 

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. 

de Contratos, parte integrante do RILC, cuja revisão foi aprovada pelo Conselho 

de Administração em 11/01/2022.  

6) DRFA: Discutir as informações sobre o novo ACT, para exposição ao Conselho de 

Administração; 

Relatora: Rafaela Medina Cury. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou as 

informações que serão encaminhadas ao Conselho de Administração, a quem 

compete a definição das diretrizes para negociação do Acordo Coletivo de 

Trabalho - ACT. Foi determinada a formação de comissão para negociação do 

ACT composta por Edwiges Clemente de Oliveira, na Presidência, Aline 

Maximiano Pereira, Robson Dutra Ferreira e Thaís de Oliveira Delage, como 

membros. 

7) DP / AUD: Conhecer o Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT) - Exercício 2021; 

Relatora: Carla Mendes Vidal Frota. A Diretoria Executiva registrou a ciência das 

informações contidas no Relatório, acerca das auditorias internas e demais 

atividades realizadas pela equipe da Auditoria Interna da CESAMA em 2021, o qual 

será apresentado ao Conselho de Administração para conhecimento em 

25/01/2022. 

8) DRTO / GEOP: Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no mês de 

dezembro/2021, conforme Regulamento Interno em vigor; 

Relator: Ricardo Gomes Albuquerque. A Diretoria Executiva registrou ciência e 

aprovou as justificativas apresentadas, acerca do extrapolamento das horas 

extras. 

9) DRFA / GARH: Autorizar a renovação da Carta Contrato n. 05/2019 - ASTRANSP / 

CINTURB.  

Relatora: Renata Fernandes. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a 

prorrogação da carta contrato n. 005/2019, para fornecimento de vales-

transportes, no valor total estimado de R$847.305,00. 

10) Assuntos Gerais: sem registro. 

 

Em 14/01/2022. 
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Júlio César Teixeira 
Diretor-presidente 


