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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. 08/21 – 26/02/2021 

1) DP: Programa de Desburocratização - Revisão do RILC. 

Expositor: Júlio César Teixeira. A fim de garantir uma revisão do Regulamento 

Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILC que permita à Cesama 

simplificar, desburocratizar e harmonizar suas práticas de contratações de bens e 

serviços com o de outras empresas estatais, foi deliberado, por unanimidade, pela 

instituição de novo Grupo Revisor do RILC composto pelos empregados Aline 

Maximiano, Ana Maria Gusman de Carvalho, Fabiano Leal, Fabiano Mattos e Renata 

Mello, cujo trabalho terá como base RILCs de outras estatais tidas como modelo 

pelo Tribunal de Contas da União - TCU. Prazo: 90 dias.  

2) DP: Nota Técnica n. 145/2021 da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento 

Básico de Minas Gerais (ARISB-MG). 

Expositor: Júlio César Teixeira. Os diretores executivos foram cientificados acerca 

da decisão da prefeita Margarida Salomão de acatar o percentual de reajuste 

tarifário a ser estabelecido pela agência reguladora ARISB, que valerá a partir de 1º 

de abril de 2021. O percentual oficial ainda não divulgado pela Agência Reguladora. 

3) DP / ACO: Avaliar novo convênio com coral CESAMA. 

Expositora: Thaís de Sousa Oliveira Delage. Deliberado, por unanimidade, pela 

formalização de novo convênio com o Coral Cesama, tendo em vista a importância 

do instituto para a Companhia e para a sociedade. No mês de março, ficaram 

acertadas duas apresentações virtuais. No dia 8 de março, em homenagem ao Dia 

Internacional da Mulher, e no dia 22 de março, em homenagem ao Dia Mundial da 

Água. 

4) DRFA / GECO: Prorrogação do Contrato n. 070/2019 – corte comercial / técnico, 

religação comercial / técnica. 

Expositor: Renato Rios Meyer. Deliberado, por unanimidade, pela prorrogação do 

Contrato n. 070/2019, formalizado com a empresa Infracon Engenharia e Comércio 

Ltda. para execução dos serviços de corte comercial / técnico e religação comercial 

/ técnica, por mais 12 meses. 
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5) DRFA / GARH: Prorrogação de prazo do Contrato n. 002/2016 – aprendizes. 

Expositoras: Renata Fernandes e Grazielle Reis. Deliberado, por unanimidade, pela 

prorrogação excepcional do Contrato n. 002/2016 por 60 dias, sem acréscimo de 

valor, até que nova licitação para contratação dos serviços de aprendizes, 

agendada para o dia 08/03/2021, seja concluída. 

6) DRFA / GARH: Negociação Coletiva 2021 / Resposta da Assembleia do dia 25/02/2021 

Expositora: Renata Fernandes. Os diretores de Desenvolvimento e Expansão e 

Técnico Operacional declararam-se impedidos e se retiram da sala virtual, não 

participando da deliberação sobre a pauta. Após, foi deliberado, por unanimidade, 

pela pactuação do Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2023, tendo em vista a 

sinalização positiva da Assembleia do Sinágua realizada no dia 25/02/2021.  

7) DRFA / GARH: Proposta de enquadramento dos teleoperadores; alteração das 

atribuições; e, parecer jurídico – retorno da Deliberação n. 301/20. 

Expositora: Renata Fernandes. Deliberado, por unanimidade, pela extinção do 

emprego Teleoperador e o enquadramento dos empregados no emprego 

Assistente Administrativo, mantida a jornada de trabalho de 36 horas semanais. 

8) DRFA / GARH: Versão final do edital para promoção 2021 e parecer jurídico. 

Expositora: Renata Fernandes. Os diretores de Desenvolvimento e Expansão e 

Técnico Operacional declararam-se impedidos e se retiram da sala virtual, não 

participando da deliberação sobre a pauta. Deliberado, por unanimidade, pela 

aprovação do Edital de Promoção 2021 com correções. Ainda, foi deliberado que 

será necessário um prazo para adequações, mas que o Edital de Promoção será 

divulgado impreterivelmente no dia 08/03/2021.  

9) Assuntos Gerais. 

1. Visita ao Laboratório da Assessoria de Gestão da Qualidade (AGQ): o diretor-

presidente informou sobre a visita à AGQ, esclarecendo que a demolição do antigo 

reservatório construído no local está sendo realizada com sucesso, sendo 

necessário, oportunamente, realizar melhorias físicas na edificação do Laboratório. 

Na oportunidade, foram realizadas discussões acerca da construção da nova sede 

da Companhia no bairro Santa Terezinha. Não houve deliberação. 
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2. Anuidade ASSEMAE: o diretor-presidente comunicou que, após negociações 

com a ASSEMAE, a anuidade 2021 foi reduzida de R$ 52.000,00 para R$10.000,00, 

que será paga em duas parcelas mensais de igual valor, sendo mantida, portanto, 

a parceria com a entidade que representa os serviços autônomos de saneamento 

básico em nível municipal. 

 

Em 27/02/2021. 

Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 


