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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. 41/21 – 15/10/2021 

1) DP: Grupo de Trabalho para tratar de reajuste ou revisão tarifária de 2022 com a 

ARISB-MG; 

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

a criação do grupo de trabalho responsável pelas tratativas com a ARISB-MG 

acerca do processo de reajuste ou revisão tarifária em 2022, composto por: 

Marcelo Mello do Amaral, na Coordenação, Rafaela Medina Cury, Fabiano César 

Tosetti Leal, Mário de Araújo Porto Filho e Robson Dutra Ferreira. Os trabalhos 

devem ser concluídos até 30/11. 

2) DP / APC: Apresentação do orçamento 2022 (1ª avaliação);  

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva registrou a ciência da 

primeira proposta do orçamento empresarial de 2022, considerando cenários 

projetados pela CESAMA, impactados pelos aumentos nos custos da energia 

elétrica, combustíveis e materiais de construção, que podem levar a uma queda 

do superávit da empresa de 18% em 2021 para 16% em 2022, recomendando ao 

Conselho de Administração para conhecimento e manifestação.  

3) DRDE: Acompanhar as ações de despoluição do Rio Paraibuna;  

Relator: Marcelo Mello do Amaral. A Diretoria Executiva registrou a ciência das 

informações sobre o progresso das obras de despoluição da 1ª fase do rio 

Paraibuna e avanço no tratamento de esgoto, destacando-se a recuperação do 

interceptor da margem direita, rompido por ocasião da execução do viaduto 

Engenheiro Renato José Abramo, e a indenização dos proprietários das áreas 

desapropriadas em anos anteriores, ficando ainda pendente a recuperação da 

parte elétrica da Elevatória de Esgoto Bruto Independência, objeto de furto. 

4) DP / SEG: Aprovar o Relatório Integrado – ano base 2020; 

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. A Diretoria Executiva aprovou, com uma 

abstenção, o Relatório Integrado contendo as informações do exercício 2020, em 

cumprimento à Lei das Estatais, recomendando ao Conselho de Administração 

para aprovação. 
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5) DRDE / GETE: Instauração da Licitação Eletrônica n. 009/2021 - complementares do 

coletor tronco Tapera;  

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

aprovou a instauração da Licitação Eletrônica no 009/21, primeira obra da 2ª fase 

de despoluição do rio Paraibuna, ou seja, complementação das obras iniciadas 

pela empresa Comin Construtora para tratamento de 95 L/s de esgotos, ou 5% do 

esgoto da cidade. A empresa Comin executou 43% da obra e desistiu da obra. O 

prazo estimado para a execução é de 11 meses para conclusão do coletor tronco 

Tapera, recomendando ao Conselho de Administração para autorização. 

6) DRDE / GEOB: Renovação de contrato excepcional dos estagiários;  

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

autorizou a prorrogação, em caráter excepcional, dos contratos dos dois 

estagiários da Gerência de Obras por mais 6 meses, conforme Política de 

Estágios da CESAMA. 

7) DRFA / GECO: Individualização de hidrômetros do Condomínio Parque das Águas 2;  

Relatora: Maristela Soranço Miranda. A Diretoria Executiva registrou a ciência 

das considerações apresentadas a respeito da individualização do consumo de 

água dos 14 edifícios do Parque das Águas 2, que não foram consideradas 

satisfatórias, pois não viabilizam a individualização do consumo dos usuários. 

8) Assuntos Gerais: sem registro. 

 

Em 15/10/2021. 

 
Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 

 


