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RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 30/22 – 29/07/2022 

1) DP: Discutir sobre o Indicador do Plano Estratégico “Índice de evasão de receitas (%) 

- IN029”; 

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva registrou a ciência da 

evolução do indicador “Índice de evasão de receitas (%) - IN029”, a saber: 2018 

= 4,58; 2019 = 3,14; 2020 = 3,05; 2021 = -1,00; e, 2022 (até abril) = 5,00. A meta 

para 2022 é de 3,00% e há uma tendência de alta, sem cumprimento da meta.  

2) DP: Avaliar o pagamento das faturas de água e esgoto por meio de PIX, cartão de 

crédito e PicPay;  

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, 

determinou a avaliação da implantação de formas alternativas de pagamento 

das faturas de água e esgoto, por meio de PIX, cartão de crédito, PicPay, além 

de outras existentes no mercado, cujo resultado deverá ser apresentado em até 

90 dias contados a partir desta data. 

3) DRTO / GEMT: Manifestar-se acerca de pedido de ressarcimento - Ordem de Serviço 

n. 2160417 - Rua Ten. Lucas Drumont, Jardim Natal; 

Relator:  Paulo Afonso Valverde Junior. A Diretoria Executiva, por unanimidade, 

determinou o ressarcimento solicitado por meio da Ordem de Serviço no 

2.160.417, no valor total de R$ 2.532,06.  

4) DRTO / GEMT: Manifestar-se acerca de pedido de ressarcimento - Ordem de Serviço 

n. 2182312 - Rua Marcelino de Oliveira - Vila São Benedito; 

Relator:  Paulo Afonso Valverde Junior. A Diretoria Executiva, por unanimidade, 

determinou o ressarcimento solicitado por meio da Ordem de Serviço no 

2.182.312, no valor total de R$ 5.629,81.  

5) DRFA / DELC: Homologar o resultado do Pregão Eletrônico n. 129/21 - Prestação 

serviços de atendimento;  

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

homologou o resultado do PE no 129/21, pelo valor total de R$ 625.000,00, 

representando uma economia de 53,25% em relação ao valor estimado. Onze 
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empresas participaram da licitação que teve como vencedora a empresa RMX 

Conservadora.  

6) DRFA / DELC: Homologar o resultado do Pregão Eletrônico n. 008/22 - Aquisição de 

conjuntos motobombas e motores de alto rendimento; 

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

homologou o resultado do PE n. 008/22 pelo valor total de R$1.383.020,00, 

representando uma economia de 30,09% em relação ao valor estimado. 23 

empresas participaram da licitação, sendo declaradas vencedoras quatro 

empresas: EB Bombas e Equipamentos, CCS Comércio e Serviços, BHS 

Bombas e Tristão Painéis Elétricos.  

7) DRFA / GARH: Manifestar-se sobre o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do 

contrato n. 055/18 - Locação de veículos;  

Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva, por unanimidade, autorizou 

o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato n. 055/2018 de 33,19%, 

perfazendo o valor total de R$ 442.702,50, para os 20 meses restantes de 

execução contratual. O valor mensal do contrato passará de R$ 66.911,62 para 

R$ 89.120,78. 

8) DRFA / GARH: Acompanhar as demandas CIPA - Exposição das atividades e ações 

desempenhadas pela CIPA 2021/2022; 

Relator: Paulo Sérgio de Paula. A Diretoria Executiva conheceu as ações 

desempenhadas pela CIPA, com destaque para a XXXI Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT, que ocorrerá nos dias 11 e 12 de 

agosto. No sábado, dia 13, o evento será voltado para a integração cultural dos 

trabalhadores da CESAMA e seus familiares. O evento ocorrerá no Parque 

Municipal de Juiz de Fora, antigo SESC Campestre. 

9) DRFA / Grupo de Responsabilidade Socioambiental: Manifestar-se acerca do 

Plano de Responsabilidade Socioambiental e das próximas ações do Grupo;  

Relatora: Patrícia Teixeira Groppo de Oliveira. O Diretor-Presidente solicitou a 

suspensão da deliberação sobre a pauta e pediu vistas às informações 

detalhadas sobre o Plano apresentado. 
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10) DRDE: Deliberar sobre a renovação do contrato de remodelação de redes de esgoto 

(item incluído na pauta, conforme previsão regimental). 

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

aprovou a prorrogação do contrato em vigor, cujo objeto é a execução de 

serviços de remodelação de redes de esgoto, revogando a decisão anterior de 

realização de nova licitação para contratação dos serviços. Após negociação 

com a contratada, considerando os critérios de exequibilidade estabelecidos na 

lei, a CESAMA concederá a contratada um reequilíbrio de 17,69%, abaixo do 

requerido inicialmente, demonstrando ser mais vantajosa para a companhia a 

prorrogação contratual do que a realização de uma nova licitação. 

11) Assuntos Gerais. 

O diretor-presidente reiterou a importância da avaliação dos novos empregados 

admitidos pelo concurso público por suas chefias imediatas e a 

responsabilidade destas em avaliar os empregados de forma assertiva, 

garantindo que a companhia mantenha profissionais qualificados em seu corpo 

técnico. 

Em virtude da XXXI SIPAT, a reunião ordinária da Diretoria Executiva de 

12/08/2022, sexta-feira, foi adiada para segunda-feira, dia 15/08/2022, no mesmo 

horário. 

 

Em 29/07/2022. 

Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 


