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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. 09/22 – 04/03/2022 

1) DP: Avaliação da Resolução ARISB-MG n. 187, de 1º de março de 2022; 

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva debateu a revisão tarifária de 

2022. Foi esclarecido que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 

(ANA), uma agência federal, recebeu a incumbência de produzir normas de 

referência para as agências reguladoras de saneamento subnacionais, como a 

ARISB-MG, bem como realizar uma supervisão regulatória. É esperado que a 

ARISB-MG se adeque às normas de referência emitidas pela ANA, condição para 

acesso a recursos federais, e que nos próximos processos de reajuste e revisão 

tarifária seja mantida discussão prévia sobre a metodologia a ser utilizada pela 

ARISB-MG antes de sua aplicação. 

2) DP: Fiscalização da ARISB-MG no período de 21 a 24 de março de 2022; 

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

ao assessor de Planejamento Estratégico e Controladoria que apresente na 

próxima reunião ordinária, em 11/03/2022, as providências adotadas referentes 

as 200 não conformidades constantes do Auto de Notificação no 03/2021 emitido 

pela ARISB-MG. 

3) DRFA / DELC: Aprovar a homologação do Pregão Eletrônico SRP n. 116/21 – 

Aquisição de tubos de PVC; 

Relatora: Simone Aniceto do Nascimento. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

homologou o resultado do PE SRP no 116/21 pelo valor total de R$ 291.246,84, 

representando uma economia de 19,36% em relação ao valor estimado. Nove 

empresas participaram da licitação. 

4) DRTO / GEOP: Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 010/22 - Aquisição 

de sal granulado grosso; 

Relator: Francisco de Assis Araujo. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

autorizou a instauração do PE SRP no 010/22 pelo valor total estimado de R$ 

861.120,00, correspondente a 32.000 sacos de 25 quilos do produto. 
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5) DRFA / GEFC: Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 012/22 – 

Aquisição de tubos, conexões e registros em ferro fundido e acessórios (anéis e 

arruelas); 

Relatora: Rafaela Medina Cury. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou 

a instauração do PE SRP no 012/22 pelo valor total estimado de R$ 354.776,54. 

6) DRFA: Deliberar sobre os cargos e vagas para provimento imediato no quadro de 

empregados da Cesama, em função do Concurso Público (item incluído na pauta, conforme 

previsão regimental); 

Relatora: Rafaela Medina Cury. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou 

o provimento imediato de 28 vagas para os diversos empregos ofertados no 

Concurso Público, em fase de conclusão, a saber: cinco vagas de operador de 

estação (GEOP), oito para auxiliar técnico (DEOS), dois técnicos de edificações 

(DEFO e DEME), um técnico de manutenção (GATE), um técnico em química 

(DETA), um advogado (PRJ), um assistente social (DERH), um biólogo (AGQ), um 

bioquímico ou químico (AGQ), um contador (DECC), um engenheiro sanitarista e 

ambiental (GEOP) e cinco engenheiros civis (DEMC, DEOS, DEPO e GEMT, esta 

gerência recebendo dois profissionais). 

7) DP: Deliberar sobre a situação de rede mista localizada entre as ruas Rosa Sffeir e 

Vitorino Braga (item incluído na pauta, conforme previsão regimental); 

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

a realização de estudo a fim de definir ações para corrigir vazamentos de 

esgoto/água pluvial em rede de esgoto localizada na encosta entre as ruas Rosa 

Sffeir e Vitorino Braga. 

8) Assuntos Gerais:  

A Diretoria reforçou que o prazo para que todos os empregados tenham 

oportunidade de responder a Pesquisa de Clima Organizacional foi prorrogado 

até o dia 10/03/2022. Basta acessar a Intranet da CESAMA.  

 

Em 04/03/2022. 

Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 


