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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. 24/22 – 15/06/2022 

1) DP: Acompanhar as metas e índices estabelecidos no Plano Estratégico e as 

metas e resultados específicos a serem alcançados pela Diretoria Executiva, 

conforme Plano de Negócios - 2ª discussão;  

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva registrou no ato a ciência 

das informações apresentadas, as quais serão encaminhadas ao Conselho 

de Administração para conhecimento e manifestações. Foi destacada a 

situação dos indicadores do Plano Estratégico definidos como prioritários, 

conforme Plano de Negócios da Diretoria Executiva.   

2) DRFA / GECO Manifestar-se sobre o Plano de Ação desenvolvido pelo Grupo de 

Trabalho para atualização do Cadastro Comercial;  

Relatora: Yuri Meirelles. A Diretoria Executiva, por unanimidade, registrou a 

ciência das informações apresentadas. Para implementação do Plano de 

Ação proposto, será necessário aguardar a implantação do novo sistema 

comercial, já contratado pela CESAMA. 

3) DRDE: Acompanhar as ações realizadas pela CESAMA para combater as perdas 

na distribuição de água; 

Relator: Marcelo Mello do Amaral. A Diretoria Executiva, por unanimidade, 

tomou conhecimento das ações realizadas pela empresa para combater as 

perdas na distribuição de água, recomendando ao Conselho de 

Administração para conhecimento e manifestações.  

4) DRTO / GEOP: Autorizar a renovação do contrato n. 055/21 - Serviços de 

remoção e transporte de resíduos líquidos, pastosos e granulados;  

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

aprovou e autorizou a prorrogação do contrato no 055/21, pactuado com a 

empresa Sul Ambiental Serviços de Meio Ambiente Ltda., cujo objeto é a 

prestação de serviços de remoção e transporte de resíduos líquidos, 

pastosos e granulados, pelo valor total de R$ 687.769,60, reajustado em 

9,12%, devendo atender as formalidades estabelecidas no RILC.  
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5) DRFA: Homologação do Pregão Eletrônico n. 005/22 - Gerenciamento e controle 

de frota. (item incluído na pauta, conforme previsão regimental) 

Relatora: Renata Neves de Mello. A Diretoria Executiva, por unanimidade, 

aprovou a homologação do resultado o Pregão Eletrônico SRP no 005/22, 

cujo objeto é a contratação de empresa especializada em gerenciamento e 

controle de frota, pelo valor total adjudicado de R$ 4.310.526,63, 

representando uma economia de 11,9% em relação ao valor estimado, 

recomendando ao Conselho de Administração para autorização. Sete 

empresas participaram do certame, que teve como vencedora a empresa 

Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.  

6) Assuntos Gerais. 

- O diretor técnico operacional, Márcio Augusto Pessoa Azevedo, informou 

que no dia 01/07/2022 emitirá a Ordem de Serviço referente ao convênio de 

cooperação técnica com a Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF 

visando a simplificação e sistematização operacional das ETEs União 

Indústria e Barbosa Lage, além da futura ETE de Santa Luzia. 

- O diretor-presidente comunicou que após reunião com o Ministério Público 

de Minas Gerais no dia 14 de junho e por recomendação da diretora-geral da 

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais 

– ARISB-MG, Gleice Nascimento Guimarães, ficou acertado que o 

cancelamento dos serviços da CESAMA a pedido do usuário não estará 

atrelado ao pagamento do saldo devedor eventualmente existente. 

 

Em 15/06/2022. 

 
Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 


