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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. 21/22 – 27/05/2022 

1) DP: Discutir o indicador IN056 - Índice de Atendimento Total de Esgoto do Plano 

Estratégico;  

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva registrou a ciência da 

evolução do indicador 056 - Índice de Atendimento Total de Esgoto, a saber: 

2018 = 93,73%; 2019 = 93,63%; 2020 = 93,60%; 2021 = 94,67%. A meta para 

2033, de acordo com o Novo Marco do Saneamento, é de 90,0% e o índice de 

atendimento total de esgoto no país em 2020 era de 55,0%. 

2) DP / SEG: Aprovar o Edital de Convocação da Eleição dos membros que irão 

compor o Comitê de Ética e Integridade - 2ª discussão; 

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, 

aprovou o Edital de Convocação da Eleição dos membros que irão compor 

o Comitê de Ética e Integridade em cumprimento ao ACT 2021/2023. O Edital 

será divulgado hoje, dia 27/05/2022, às 15h, e as inscrições ocorrerão nos 

dias 30/05 e 01/06/2022. 

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

Item suprimido da pauta, mediante autorização do diretor-presidente, visto 

que a gerente de Obras precisou acompanhar profissional externo em visita 

à obra da CESAMA.  

4) DRFA / GEFC: Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 035/22 - 

Aquisição de materiais diversos em PVC;  

Relatora: Fabiana Vicente de Mesquita. Por unanimidade, a Diretoria 

Executiva autorizou a instauração do PE SRP 035/22 para aquisição de 

materiais diversos em PVC, no total de 60 itens, pelo valor total estimado de 

R$248.145,45. 

5) DRFA / GARH: Autorizar instauração do Pregão Eletrônico n. 051/22 - Serviços 

de medicina do trabalho e saúde ocupacional;  



 

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA 
CNPJ 21.572.243/0001-74 I.E. 367.698.776.0099  NIRE 3150021815-9 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843, 10º andar – Centro - CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG 
 

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. 

Relator: Rodrigo Condé Toledo de Almeida. Por unanimidade, a Diretoria 

Executiva autorizou a instauração do PE 051/22 para contratação dos 

serviços de medicina do trabalho e saúde ocupacional, pelo valor total 

estimado de R$397.556,16. O contrato atual não será renovado, visto que os 

serviços prestados não estão atendendo às expectativas da CESAMA. 

6) DRFA / GECO: Autorizar a prorrogação em caráter excepcional de estágio - 

Rodrigo Felipe da Silva;  

Relator: Vanderson Gomes Freguglia. A Diretoria Executiva, por 

unanimidade, autorizou a prorrogação em caráter excepcional do estagiário. 

7) DRFA: Discutir sobre parcelamentos e regularizações de áreas rurais (item incluído 

na pauta, conforme previsão regimental). 

Relatora: Rafaela Medina Cury. A Diretoria Executiva registrou a ciência dos 

desdobramentos de possíveis regularizações de áreas rurais como áreas 

urbanas e seu impacto nos indicadores de desempenho da CESAMA, sendo 

necessária a avaliação dos impactos pela equipe responsável pela 

atualização do Plano de Saneamento Básico de Juiz de Fora – PSB/JF. 

8) Assuntos Gerais. 

O diretor-presidente reiterou que no dia 31/05/2022, às 11h, a Elevatória 

Independência será inaugurada, por ocasião da comemoração do 

aniversário de 172 anos de Juiz de Fora, com o objetivo de ampliar o 

tratamento de esgoto no município dos atuais 7,5% para 30,8% a partir do 

próximo dia 31, para 42,5% até meados de julho e para 47,5% até dezembro. 

Os diretores foram cientificados acerca da alteração da reunião ordinária da 

Diretoria Executiva que ocorreria em 17/06/2022 (sexta-feira) para o dia 

15/06/2022 (quarta-feira). 

 

Em 27/05/2022 

Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 


