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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. 10/21 – 12/03/2021 

1) DP: Diretrizes sob responsabilidade social (item incluído na pauta, conforme previsão 

regimental). 

Relator: Júlio César Teixeira. Debatida a necessidade de implementar ações 

de responsabilidade social na CESAMA, de modo que a empresa passe a 

tomar decisões preocupada como seus atos irão refletir na sociedade e no 

meio ambiente. Foi deliberado, por unanimidade, pelo remanejamento do 

valor de R$300.000,00 da conta “Publicidade e Propaganda” para uma nova 

conta denominada “Responsabilidade Social”, com o objetivo de permitir a 

atuação da CESAMA no apoio às ações da Prefeitura de Juiz de Fora e de 

suas secretarias, principalmente no momento de combate à pandemia da 

COVID-19. A primeira ação será o aluguel de um gerador de 170 KVa para a 

unidade de saúde Regional Leste pelo período de um mês para evitar 

transtornos aos pacientes no caso de falta de energia elétrica. 

2) DP: Subadutora São Pedro (rede em sucção, elevatórias, rede em recalque e 

reservatório). 

Relator: Júlio César Teixeira. Dada a relevante atuação do ex-presidente do 

extinto Departamento de Água e Esgotos – DAE, atual CESAMA, José 

Roosevelt Pereira, foi deliberado, por unanimidade, pela denominação da 

Subadutora São Pedro em construção como “Subadutora Engenheiro e 

Professor José Roosevelt Pereira” em homenagem póstuma ao profissional. 

3) DP: Licenciamento ambiental do vertedor de emergência para o lago da Represa 

Dr. João Penido. 

Relator: Júlio César Teixeira. Cientificados os presentes acerca da realização 

de reunião por web conferência hoje, dia 12/03/2021, às 16 horas, em que 

participarão o diretor-presidente, os diretores de Desenvolvimento e 

Expansão e Técnico Operacional e assessores com o representante da 

SUPRAM/ZM - Superintendência Regional de Meio Ambiente da Zona da 

Mata, Sr. Leonardo Sorbliny Schuchter, para tratar do licenciamento 

ambiental do vertedor de emergência para o lago da represa Dr. João Penido. 
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4) DRDE: Pedido de Reequilíbrio da Edificadora Catarinense - Licitação Eletrônica n. 

014/19 -  fornecimento de reservatórios metálicos com instalação, incluindo 

fundações e montagens. 

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

rescisão contratual, caso a empresa contratada, Edificadora Catarinense, se 

recuse a executar os serviços pelo preço contratado, devendo, nesse caso, 

ser aplicada sanção à empresa nos termos do Regulamento Interno de 

Licitações, Contratos e Convênios da Cesama – RILC. 

5) DRFA / DELC: Homologação do Pregão Eletrônico n. 093/20 - conversor universal 

para medidores de vazão. 

Relatora: Renata Neves de Mello. Deliberado, por unanimidade, pela 

homologação do Pregão Eletrônico no 093/20. 

6) DRFA / DELC: Homologação do Pregão Eletrônico SRP n. 100/20 - peróxido de 

hidrogênio. 

Relatora: Renata Neves de Mello. Deliberado, por unanimidade, pela 

homologação do Pregão Eletrônico SRP no 100/20. 

7) DRFA / DELC: Homologação do Pregão Eletrônico n. 113/20 - grupos moto-

geradores. 

Relatora: Renata Neves de Mello. Deliberado, por unanimidade, pela 

homologação do Pregão Eletrônico no 103/20. 

8) DRFA / GEFC: Autorização para instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 120/20 

- materiais em ferro fundido e acessórios. 

Relator: Robson Dutra Ferreira. Deliberado, por unanimidade, pela 

autorização da instauração do Pregão Eletrônico SRP no 120/20. 

9) DRFA / GEFC: Autorização para instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 013/21 

- tubos de PVC ocre, JEI, coletores de esgoto NBR 7362 - diâmetro 400mm. 

Relator: Robson Dutra Ferreira. Deliberado, por unanimidade, pela 

autorização da instauração do Pregão Eletrônico SRP no 013/21. 



 

Companhia de Saneamento Municipal - Cesama 
Avenida Barão do Rio Branco, 1843, 10º andar – Centro - CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG 

 
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. 

10) DRFA / GEFC: Proposta dos cálculos PCLD, JSCP, PR e Dividendos, para o 

encerramento do exercício 2020 e aumento de capital oriundo das receitas e 

despesas de destinação especifica. 

A pedido da Diretora Financeira e Administrativa foi autorizada a supressão 

do assunto da pauta, conforme previsão regimental. O tema será tratado 

oportunamente. 

11) DRFA / GARH: Renovação do Contrato n. 008/20 - Tutori Segurança Armada e 

Vigilância Eireli. 

Relatora: Renata Fernandes da Silva. Deliberado, por unanimidade, pela 

aprovação da prorrogação contratual por mais doze meses, com 

recomendação ao Conselho de Administração para autorização. 

12) DRFA / GARH: Medidas adotadas pela CESAMA para enfrentamento do 

coronavírus. 

Relatora: Renata Fernandes da Silva. Deliberado, por unanimidade, pela 

manutenção das medidas de prevenção à propagação do novo coronavírus 

até o dia 26/03/2021, quando haverá nova avaliação pela Diretoria Executiva. 

As medidas foram divulgadas por meio da Resolução no 009/21, ficando 

suspenso o retorno das atividades presenciais dos aprendizes, conforme 

Deliberação no 076/2021, e autorizado o retorno das atividades presenciais 

dos estagiários. A Diretoria Executiva irá acompanhar diariamente a situação 

da pandemia no município e na empresa para atuação imediata, caso seja 

necessário. 

13) Assuntos Gerais. 

 

Em 12/03/2021. 

Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 

 


