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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. 14/21 – 09/04/2021 

1) DRFA / GARH: Relatório Final do PAD n. 012/21. 

Relatora: Aline Pereira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva determinou o 

arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar no 012/21, concluindo pela 

não aplicação de sanção ao empregado. 

2) DRFA / GARH: Estudo para otimização dos serviços de portaria. 

Relatora: Luciana Sodré. Registrado o pedido de vistas do diretor-presidente do 

estudo completo, que constará na pauta da próxima reunião ordinária da Diretoria 

Executiva em 16/04/2021. 

3) DP - 09:20h: Responsabilidade Social - Combate à fome. 

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a 

composição do Grupo de Trabalho responsável pela elaboração e implementação 

da Política de Responsabilidade Social da CESAMA, composto por Patrícia Teixeira 

Groppo de Oliveira, na coordenação, Elisângela Balardin, Juliane Nogueira, Luís 

Fernando de Oliveira Cuco e Thaís de Sousa Oliveira Delage, como titulares, e 

Patrícia Duque Souza de Sá e Rafael de Sales Gilberto, como suplentes. Ao Grupo 

será destinada a verba de 40 mil reais, oriunda da conta “Responsabilidade Social”, 

que deverá ser utilizada em ações de combate à fome, ficando autorizado o 

recolhimento de doações voluntárias dos empregados públicos da Cesama para 

essas ações. 

4) DRTO / GATE: Instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 032/21 – contratação de 

empresa especializada no planejamento e controle da manutenção (PCM). 

Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

aprovou a instauração da licitação, recomendando ao Conselho de Administração 

a aprovação do Pregão Eletrônico. 

5) DRTO / GEOP: Apresentação de estudo técnico / econômico / financeiro sobre a 

terceirização dos serviços de limpeza e desobstrução de redes e ramais de esgoto e 

abastecimento de água. 

Relator: Francisco Araújo. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou o 

estudo e autorizou a instauração dos procedimentos necessários para 
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terceirização dos serviços de limpeza e desobstrução de redes e ramais de esgoto 

e abastecimento de água. 

6) DRTO / GEOP: Instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 006/21 - cloreto férrico-sulfato 

férrico. 

Relator: Francisco Araújo. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a 

instauração da licitação, recomendando ao Conselho de Administração para 

autorização. 

7) DRFA / GEFC: Apresentação Demonstrações Financeiras do exercício de 2020. 

Relator: Robson Dutra. Por unanimidade, a Diretoria Executiva manifestou-se 

favorável à aprovação das demonstrações financeiras do exercício findo em 

31/12/2020, recomendando aos demais órgãos estatutários a aprovação. Ficou 

decidido que as Demonstrações Financeiras do exercício 2020 serão publicadas 

em jornal local e disponibilizada no sítio eletrônico da empresa na internet após a 

aprovação pela Assembleia de Acionistas. 

8) DRFA / GEFC:  Estudo realizado para contratação de cartão de débito corporativo para 

gestão dos Fundos Rotativos (DERH, DEEV, DECE, GATE e SEG), diárias e 

adiantamentos de despesa. 

Relatora: Elisangela Balardin. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou e 

autorizou a contratação de cartão corporativo na função débito, por meio de 

Inexigibilidade, conforme previsão do Regulamento Interno de Licitações, 

Contratos e Convênios da Cesama – RILC. 

9) Assuntos Gerais. 

Regionalização do saneamento: o diretor-presidente informou que em 31/03/2021, 

o projeto do governo do estado que prevê a criação de unidades regionais de 

saneamento básico em Minas Gerais para fins de privatização, coordenado pela 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), 

foi apresentado a concessionárias privadas de água e esgoto de todo o país. A 

seguir, registrou o seu posicionamento acerca da essencialidade dos serviços 

públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário que, portanto, não 

podem ser tratados como negócio, nem privatizados. 

 


