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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. 04/22 – 28/01/2022 

1) DP: Definir as medidas de prevenção contra a Covid-19 e a gripe por meio de 

Resolução;  

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

Resolução no 001/22, que regulamenta as medidas para enfrentamento à COVID-

19 e à síndrome gripal H3N2, ao encontro das diretrizes emitidas pela Prefeitura. 

2) DP: Acompanhar os investimentos da CESAMA;  

Relatora: Roberta Ruhena Vieira. Foram apresentados os investimentos para 

acompanhamento pela Diretoria Executiva: Fase 1 da despoluição do rio 

Paraibuna, em fase de contratação da recomposição do furto na Elevatória 

Independência; implantação da 4ª adutora, as obras já têm 90% de execução; 

ampliação da rede de sucção Linhares, obra concluída; construção da rede de 

distribuição de água no bairro Sagrado Coração de Jesus, cujas obras estão 

54% concluídas; construção de drenagem da ETA CDI, em fase de nova 

contratação, diante dos problemas na licitação; obras da adutora e elevatória 

Bairu, em fase de atualização do cronograma, com 48% da tubulação e 22% da 

elevatória prontos; demolição de rocha e assentamento de rede na Av. Senhor 

dos Passos se encontra na fase final; construção da 4ª célula do reservatório 

Henrique de Novaes, ordem de serviço emitida neste mês; complementação do 

Coletor Tapera, parte da Fase 2 da despoluição do Rio Paraibuna, em 

contratação; Coletor Santa Luzia parte da Fase 2 da despoluição do Rio 

Paraibuna, licitação em 15 de fevereiro; abertura de poços em distritos sem 

sistema de abastecimento de água, em análise na Procuradoria Jurídica.  

3) DRDE / GEOB: Acompanhar o Plano de Trabalho da Gerente de Obras - Diagnóstico; 

Relatora: Roberta Ruhena Vieira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

aprovou o diagnóstico apresentado sobre a situação da Gerência de Obras. 

4) DRDE: Deliberar sobre a permanência no cargo da atual Gerente de Obras - 

Atendimento à Deliberação n. 468/19;  

Por unanimidade, a Diretoria Executiva deliberou pela permanência de Roberta 

Ruhena Vieira como gerente de Obras da CESAMA. 
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5) DRDE / GETE: Autorizar a Inexigibilidade n. 001/22 - Manutenção corretiva, na linha 

2 (desgaste acelerado) da bancada gravimétrica, da marca DÍGICO, de verificação 

de erros em hidrômetros; 

Relator: Luís Eduardo do Amaral Faria. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

autorizou a contratação da empresa Dígico Automação Industrial, por meio da 

Inexigibilidade no 001/22, pelo valor total de R$ 48.800,00. 

6) DRFA / GEFC: Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 116/21 - 

Aquisição de tubos PVC (MPVC/PVC-O, PBA, PVC soldável, coletor predial e 

sanitário);  

Relator: Robson Dutra Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

autorizou a instauração do PE SRP 116/21 pelo valor total estimado de R$ 

361.172,04. 

7) DRFA / DELC: Homologar o resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 111/21 - 

Aquisição de peróxido de Hidrogênio 50%;  

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

homologou o resultado do PE SRP 111/21, sendo declarada vencedora a 

empresa GR Indústria, Comércio e Transporte de Produtos Químicos, ofertante 

do valor total de R$ 972.400,00, representando uma economia de 5,79% em 

relação ao valor estimado. Apesar da ampla divulgação, somente duas 

empresas participaram do certame. 

8) DP / Comissão de Negociação do ACT: Diretrizes para negociação do ACT;  

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. Foram passadas diretrizes à Comissão 

Eleitoral para negociação do novo ACT, seguindo as orientações do Conselho 

de Administração e do acionista majoritário. 

9) Assuntos Gerais. 

Em 28/01/2022. 

 
Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 


