
 

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. 

RESULTADO DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 

03/21 – 06/07/2021 

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

Relator: Mário de Araújo Porto Filho. A Diretoria Executiva registrou a ciência 

das informações sobre o indicador. Na CESAMA, o índice de perdas aumentou 

de aproximadamente 28% em 2010 para 33% em 2020. Em 2021, o índice de 

perdas reduziu para 31% do volume de água distribuída. 

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

telemetria existente. 

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

determinou a instalação de sistema de alarme, como solução provisória até a 

instalação em data futura de segurança eletrônica, para inibir furtos em 24 

unidades da CESAMA já definidas anteriormente, cabendo à Gerência de 

Automação e Telecomunicações definir a melhor opção de sistema de alarme 

de acordo com as particularidades de cada unidade a ser protegida. 

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

Telecomunicações. 

Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. A Diretoria Executiva registrou a ciência 

das informações sobre o acompanhamento do Plano de Trabalho do gerente. 

4) 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. 

Relator: Rodrigo Conde Toledo de Almeida. A pedido do Diretor-Presidente, foi 

suspensa a deliberação sobre a matéria e solicitada vistas ao processo do 

estudo, para decisão oportuna pela Diretoria Executiva. 

5) DP: Acompanhar a situação das horas extraordinárias realizadas. 

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

determinou a elaboração de “Regulamento Interno para realização de Plantões 

e Horas Extras”, que deverá ser apresentado em até 30 dias à Diretoria. 
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6) DP / SEG: Instituição de Comissão – Processo Eletrônico (assunto incluído na pauta, 

conforme previsão regimental). 

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

designou os empregados Evaldo de Oliveira da Silva, Patrícia Duque Souza de 

Sá, Edwiges Clemente de Oliveira, Wladimir Batista Lauro Condé e Marcelo 

Mello do Amaral para compor a comissão responsável pela análise da 

conformidade das propostas apresentadas na licitação para contratação do 

Processo Eletrônico para a CESAMA, bem como instituir os procedimentos 

necessários para garantir a transição da tramitação física de documentos para 

o meio eletrônico. Na reunião, destacou-se a agilidade, a segurança e a 

integridade que a adoção do Processo Eletrônico administrativo trará para a 

instituição. 

7) DRDE: Alteração da composição do Comitê Gestor do PDTI (assunto incluído na pauta, 

conforme previsão regimental). 

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

aprovou a alteração da composição do Comitê Gestor do PDTI, com a saída do 

empregado Evaldo de Oliveira da Silva, que irá compor o Comitê de TI, e 

ingresso do empregado Rafael de Sales Gilberto. 

8) DRFA: Permanência da chefe do Departamento de Fiscalização de Obras – 

atendimento à Deliberação n. 468/19 (assunto incluído na pauta, conforme previsão 

regimental). 

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

a permanência, por tempo indeterminado, da empregada Flávia de Almeida 

Laguardia na chefia do Departamento de Fiscalização de Obras. 

9) Assuntos Gerais – sem registro. 

 

Em 06/07/2021 

Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 


