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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. 26/21 – 02/07/2021 

1) DRFA / GECO: Apresentar a proposta para atualização do cadastro comercial, em 

cumprimento ao Planejamento Estratégico da Cesama. 

Relator: Renato Rios Meyer. Por unanimidade, a Diretoria Executiva suspendeu 

a decisão sobre a proposta de contratação de empresa terceirizada para 

atualização do cadastro comercial e determinou que seja realizado um projeto 

piloto de atualização do cadastro em uma rua do município, escolhida por meio 

de sorteio, utilizando empregados próprios da Cesama. 

2) DP / AUD: Conhecer a proposta da 2ª revisão do Plano Anual de Auditoria Interna - 

PAINT 2021. 

Relatora: Carla Mendes Vidal Frota. A Diretoria Executiva registrou a ciência da 

revisão do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2021, incluindo auditoria 

no pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade e 

acompanhamento da implantação das ações preconizadas pela Auditoria 

Externa realizada no final do ano de 2020, recomendando ao Conselho de 

Administração para conhecimento. 

3) DP / AUD: Apresentar o Relatório de Auditoria Interna em horas extras.  

Relatora: Carla Mendes Vidal Frota. A Diretoria Executiva registrou a ciência das 

informações constantes no Relatório de Auditoria em horas extras, 

referendando as recomendações da Auditoria Interna, que envolvem aumento 

e descontrole no pagamento de horas extras, sendo necessário uma ação de 

controle por parte das Chefias de Departamento e Gerências. As 

recomendações serão encaminhadas aos responsáveis para cumprimento. 

4) DRDE: Prorrogação da Carta Contrato n. 030/20 – Consultoria para adequação da 

ETE Barbosa Lage. (item incluído na pauta, conforme previsão regimental) 

Relator: Marcelo Mello do Amaral. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

autorizou a prorrogação do prazo de execução do Contrato no 030/20 por mais 

45 dias, sem alteração do valor contratual. 
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5) DRFA / GARH: Medidas administrativas para combater a propagação do coronavírus 

– Retorno da jornada integral em 05/07/2021. (item incluído na pauta, conforme previsão 

regimental) 

Relatora: Renata Fernandes da Silva. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

aprovou a Resolução no 027/21, que regulamenta os procedimentos a serem 

adotados a partir de 05/07/2021, próxima segunda-feira, em virtude do retorno 

da jornada integral. 

6) DRTO / GATE: Implantação da solução de alarme para elevatórias com utilização de 

telemetria existente;  

Item suprimido da pauta. Será tratado na reunião extraordinária da Diretoria 

Executiva, em 06/07/2021, próxima terça-feira. 

7) DRTO / GATE: Acompanhamento do Plano de Trabalho do Gerente de Automação e 

Telecomunicações; 

Item suprimido da pauta. Será tratado na reunião extraordinária da Diretoria 

Executiva, em 06/07/2021, próxima terça-feira. 

8) DRFA / GARH: Apresentação do estudo para verificar a viabilidade e legalidade de 

submissão dos empregados ocupantes do emprego motorista à exame toxicológico – 

cumprimento à Deliberação n. 335/20;  

Item suprimido da pauta. Será tratado na reunião extraordinária da Diretoria 

Executiva, em 06/07/2021, próxima terça-feira. 

9) DP / APC: Apresentação do Indicador SNIS IN049 - Índice de Perdas na Distribuição;  

Item suprimido da pauta. Será tratado na reunião extraordinária da Diretoria 

Executiva, em 06/07/2021, próxima terça-feira. 

10) Assuntos Gerais: sem registro. 

 

Em 02/07/2021. 

 
Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 


