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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. 15/22 – 14/04/2022 

1) DP / APC: Manifestar-se sobre as alterações no orçamento empresarial de 2022, 

decorrentes do processo de revisão tarifária – 2ª discussão; 

Relator: Mário de Araújo Porto Filho. A Diretoria Executiva conheceu as 

informações acerca da alteração no orçamento empresarial de 2022, decorrente 

da revisão tarifária de 5,19% em vigor desde 01/04/2022, e, por unanimidade, 

recomendou ao Conselho de Administração para conhecimento e 

manifestações. O orçamento 2022/2023 tem receita estimada de R$ 

259.928.090,40 e despesa estimada de R$ 223.411.384,66.  

2) DRFA / GEFC: Conhecer o parecer jurídico emitido acerca da eventual incidência de 

imposto de renda em uma empresa pública que distribuiu lucro aos acionistas e 

empregados – atendimento à Resolução CA n. 045/20;  

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva conheceu o parecer 

jurídico emitido pelo escritório de advocacia Rennó, Penteado, Sampaio 

Advogados, em cumprimento à Resolução CA no 045/20, recomendando que 

seja feita exposição ao Conselho de Administração para conhecimento e 

manifestações. 

3) DRFA / GARH: Decidir sobre relatório final do Processo de Sindicância n. 022/2022 

– Portaria n. 045/2022;  

Relatora: Aline Maximiano Pereira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, 

determinou o arquivamento do processo de sindicância. 

4) DRFA / GARH: Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no mês 

de março/2022, conforme Regulamento Interno em vigor; 

Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva registrou a ciência das 

justificativas apresentadas para sete empregados variando de 40 a 57 HE. 

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

de março/2022, conforme Regulamento Interno em vigor; 

Relator: José Carlos Mendes Ferreira. A Diretoria Executiva registrou a ciência 

das justificativas apresentadas para 16 empregados variando de 40 a 69 HE. 
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6) DRTO / GEOP: Manifestar-se acerca da justificativa de HEs acima do limite no mês 

de março/2022, conforme Regulamento Interno em vigor;  

Relator: Francisco de Assis Araújo. A Diretoria Executiva registrou a ciência 

das justificativas apresentadas para sete empregados variando de 40 a 54 HE. 

7) DRTO / GEOP: Autorizar a prorrogação em caráter excepcional de estágio - Pedro 

Antônio Alves Fernandes; 

Relator: Francisco de Assis Araújo. A Diretoria Executiva, por unanimidade, 

autorizou a prorrogação do contrato do estagiário por mais seis meses.  

8) DP / ACO: Autorizar a prorrogação em caráter excepcional de estágio - Gustavo 

Brando Almeida; 

Relatora: Thaís de Sousa Oliveira Delage. A Diretoria Executiva, por 

unanimidade, autorizou a prorrogação do contrato do estagiário por mais seis 

meses.  

9) DRDE / GETE: Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 009/2022 – 

Aquisição de hidrômetros; 

Relator: Luís Eduardo do Amaral Faria. A Diretoria Executiva, por unanimidade, 

autorizou a instauração do PE SRP no 009/22 pelo valor total estimado de R$ 

1.197.595,70. Serão adquiridos 12 tipos de hidrômetros das classes B e C.  

10) DRTO / GATE: Manifestar-se sobre proposta de revisão da Resolução n. 018/2018 - 

Alteração do valor do fundo rotativo da GATE; 

Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. A Diretoria Executiva, por unanimidade, 

autorizou o reajuste em 50% do fundo rotativo da Gerência de Automação e 

consequente alteração da Resolução no 018/18. O reajuste foi justificado pela 

necessidade de aquisição imediata de cabos e demais materiais elétricos em 

virtude de reiterados furtos nas unidades operacionais da Cesama. 

11) DRTO / GATE: Acompanhar o Fórum Gerencial - Apresentação do relatório bimestral 

(fevereiro e março de 2022); 

Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. A Diretoria Executiva registrou a ciência 

das informações apresentadas. 
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12) DP / SEG: Alteração da Deliberação 067/22 - Unidades de lotação dos empregados 

admitidos no Concurso Público (item incluído na pauta, conforme previsão regimental) 

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

autorizou a alteração da unidade de lotação dos Auxiliares Técnicos que serão 

admitidos a partir do Concurso Público. Com esta alteração, sete Auxiliares 

serão designados para o Departamento de Operação do Sistema (três na 

Telemetria e quatro na Manobra) e um Auxiliar será designado para o 

Departamento de Tratamento de Água para atuar no controle dos poços 

artesianos. 

13) Assuntos Gerais. 

A diretora Financeira e Administrativa informou que em virtude da 

comemoração do Dia das Mães em 08/05/2022, segundo domingo do mês de 

maio, o crédito dos tíquetes alimentação / refeição será realizado na sexta-feira, 

dia 06/05/2022. 

O diretor de Desenvolvimento e Expansão informou que irá intensificar a 

sinalização na Represa São Pedro a fim de reforçar a proibição da entrada de 

pessoas não autorizadas no local, evitando acidentes e outros transtornos.  

 

Em 14/04/2022. 

 
Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 

 

 

 

 


