
RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 07/21 – 19/02/2021

1) DRDE: Autorização para instauração do Pregão Eletrônico n. 114/20 - Licenças

Microsoft; 

Relator:  Marcelo  Mello  do  Amaral.  Autorizada,  por  unanimidade,  a

instauração do Pregão Eletrônico no 114/20.

2) DRDE: Proposta de criação do Comitê LGPD;

Relator:  Marcelo  Mello  do  Amaral.  Deliberado,  por  unanimidade,  pela

instituição  do  Comitê  da  Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados  Pessoais  –

Comitê  LGPD,  formado  pelos  empregados:  Adriano  Genovez,  Aline

Maximiano,  Daniel  Bitencourt,  Thaís  Delage  e  Vanderson  Freguglia.  Os

trabalhos do Comitê LGPD serão acompanhados pela Diretoria Executiva

trimestralmente ou quando houver demanda do Comitê.

3) DRDE: Apresentação do atual contrato de recomposição asfáltica;

Relator:  Marcelo  Mello  do  Amaral.  Deliberado,  por  unanimidade,  pela

prorrogação  do  contrato  em  vigor  por  12  meses  para  prestação  dos

serviços de recomposição asfáltica.

4) DP  /  APC: Indicadores  SNIS  –  proposta  de  reformulação  do  Planejamento

Estratégico para 2022;

Relatores:  Mário  Porto  e  Márlon  Calixto.  Apresentados  e  aprovados  12

indicadores do Sistema Nacional  de Informações de Saneamento - SNIS

para  compor  o  Planejamento  Estratégico  da  CESAMA em  2022,  com o

objetivo  de  permitir  a  comparação  do  desempenho  da  companhia  com

outros  serviços  de  saneamento.  No  decorrer  do  exercício,  outros

indicadores poderão ser incluídos no Planejamento Estratégico 2022.

5) DRFA / GARH: Autorização para instauração do Pregão Eletrônico n. 112/20 –

Contratação  de  entidade  sem  fins  lucrativos,  especializada  na  assistência  e

capacitação de jovens e adolescentes; 
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Relatora: Renata Fernandes. Autorizada, por unanimidade,  a instauração

do Pregão Eletrônico no 112/20.

6) DRFA / GARH: Negociação Coletiva 2021; 

Relatora:  Renata Fernandes.  Discutidas as propostas apresentadas pelo

Sinágua  e  deliberado,  por  unanimidade,  pela  apresentação  de  nova

proposta pela Comissão da CESAMA em reunião que será realizada no dia

22/02/2021 às 9 horas. Ficou decidido a não assinatura de termo aditivo.

7) DRFA / GARH: Versão final do edital para Promoção 2021 e parecer jurídico;

Conforme  art.  14,  parágrafo  único,  do  Regimento  Interno  da  Diretoria

Executiva, o assunto foi retirado de pauta e será tratado em 26/02/2021.

8) DRFA / GARH: Nova avaliação das medidas administrativas para contenção da

contaminação pelo coronavírus;

Relatora:  Renata  Fernandes.  Deliberado,  por  unanimidade,  pela

manutenção das medidas de prevenção à propagação do novo coronavírus

até  o  dia  12/03/2021,  quando  haverá  nova  avaliação  pela  Diretoria

Executiva. As medidas foram divulgadas por meio da Resolução no 06/21,

sendo autorizado o retorno presencial de 20 estagiários e 18 aprendizes.

9) DP / ACO: Avaliar novo Convênio com o Coral Cesama com redução do valor

pago mensalmente, em virtude da pandemia; 

Conforme  art.  14,  parágrafo  único,  do  Regimento  Interno  da  Diretoria

Executiva, o assunto foi retirado de pauta e será tratado em 26/02/2021.

10) Assuntos Gerais.

Foi  comunicado  que  a  proposta  de  revisão  do  RILC  por  meio  de

inexibilidade de licitação foi arquivada por decisão do diretor-presidente.

Em 19/02/2021.

Júlio César Teixeira
diretor-presidente
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