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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. 16/21 – 23/04/2021 

1) DRTO / GEOP: Apresentação da Atualização do Plano de Emergência e Contingência 

para o Sistema Urbano de Produção de Água de Juiz de Fora/MG - 2021/2023. 

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

aprovou a atualização do Plano de Emergência e Contingência para o Sistema 

Urbano de Produção de Água, que envolve eventos que possam provocar riscos ao 

funcionamento da captação, da adutora de água bruta e das Estações de 

Tratamento de Água - ETAs. Os empregados e colaboradores envolvidos no 

processo de produção de água serão treinados sobre os procedimentos constantes 

do Plano. 

2) DRTO / GEOP: Contratação dos serviços de análises laboratoriais para as Estações de 

Tratamento de Esgotos - ETEs (item incluído na pauta conforme previsão regimental). 

Relator: Francisco de Assis Araújo. O Diretor-Presidente solicitou vistas ao 

processo, para posterior deliberação pela Diretoria Executiva, para autorização da 

contratação emergencial por 180 dias das análises laboratoriais, tendo em vista 

que, no presente momento, a empresa não está cumprindo os condicionantes para 

operação das ETEs da empresa. 

3) DRDE: Renovação do Contrato n. 24/2018 – SERENCO Serviços de Engenharia 

Consultiva LTDA – EPP. 

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

a prorrogação do Contrato no 024/2018 por mais 12 meses, recomendando ao 

Conselho de Administração sua autorização ad referendum, pois a data limite para 

a citada prorrogação é 1º de maio de 2021. 

4) DRDE: Apresentação do Relatório Mensal de Barragens em atendimento ao Plano de 

Segurança de Barragens. 

Relator: Marcelo Mello do Amaral. Cientificados os diretores acerca do conteúdo 

do relatório do mês de março da situação das barragens das represas de São 

Pedro, João Penido e Chapéu d’Uvas. 
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5) DRDE: Contrato n. 052/2020 – Edificadora Catarinense – retorno da Deliberação n. 

079/21 (item incluído na pauta conforme previsão regimental). 

Relator: Marcelo Mello do Amaral. Considerando a negativa da empresa em 

executar o Contrato no 052/2020, deverá ser providenciada a rescisão contratual e 

a aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação e 

impedimento de contratar com a Cesama pelo prazo de 18 (dezoito) meses à 

Edificadora Catarinense. 

6) DRFA / GEFC: Alteração da Política de Distribuição de Dividendos conforme proposto 

pelo Conselho Fiscal. 

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a 

Política de Distribuição de Dividendos, ajustada conforme proposta do Conselho 

Fiscal, recomendando aos demais órgãos estatutários para apreciação. 

7) DRFA / GARH: Deliberação 110/19 - Informações precisas sobre recursos humanos na 

empresa. 

Relatora: Renata Fernandes da Silva. Cientificados os diretores acerca do conteúdo 

do relatório apresentado pela Gerente de Administração e Recursos Humanos. 

8) DRFA / GARH: Vantagens do desligamento imediato, com aviso prévio indenizado. 

Relatora: Priscila Bastos Silva. O diretor-presidente solicitou vistas do estudo, para 

melhor análise. O assunto será pautado na próxima reunião ordinária da Diretoria 

Executiva na data de 30/04/2021. 

9) DRFA / GECO: Adequar a cobrança da Tarifa Fixa para imóveis com fornecimento de 

água suspenso, nos termos da ARISB/MG; 

Relatora: Maristela Soranço Miranda. A Diretoria Executiva, por unanimidade, 

determinou a suspensão da cobrança da tarifa fixa para os usuários com o 

fornecimento suspenso (corte comercial / técnico), em cumprimento à Resolução 

no 132/20 da ARISB-MG, e a restituição dos valores cobrados a partir do mês de 

dezembro de 2020, aos usuários com o serviço suspenso. 
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10) DRFA / GECO: Apresentar Grupo de Trabalho e propor ações para 2021 – 

STAKEHOLDERS. 

Item suprimido da pauta, conforme previsão regimental, e será tratado pela 

Diretoria Executiva na próxima reunião ordinária em 30/04/2021. 

11) Assuntos Gerais – sem registro. 

Em 23/04/2021. 

Júlio César Teixeira 
Diretor-Presidente 


