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EELLEEIIÇÇÕÕEESS  DDOO  SSEEGGMMEENNTTOO  SSOOCCIIEEDDAADDEE  CCIIVVIILL  DDOO  CCBBHH--AATT  //  BBIIÊÊNNIIOO  22001199--22002211  1 

AATTAA  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  GGEERRAALL  EE  EELLEEIIÇÇÕÕEESS  SSEETTOORRIIAAIISS  2 

Aos quatorze dias de fevereiro de dois mil e dezenove, às 10h30min, nas dependências 3 

da SABESP Ponte Pequena, à Avenida do Estado, 561, na cidade de São Paulo, 4 

realizou-se a Assembleia Geral preparatória para as Eleições setoriais por categoria do 5 

segmento Sociedade Civil do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH–AT e 6 

de seus Subcomitês, conforme definido pela Deliberação CBH-AT nº 61, de 05 de 7 

setembro de 2018, cuja lista de presença está anexa a presente ata. 8 

O Senhor Francisco Assis de Ramalho Além, Vice-Presidente do CBH-AT, abriu a 9 

Assembleia e agradeceu a presença de todos. Esclareceu aos presentes os 10 

procedimentos da presente Assembleia descritas na referida Deliberação, observando 11 

que as vagas não preenchidas obedecerão ao item 11 da mesma. Sr. Francisco Assis 12 

de Ramalho Além informou que a posse dos representantes para o mandato 2019-2021 13 

será realizada na próxima Reunião Plenária do CBH-AT, prevista para 29 de março de 14 

2019, convidando a todos a dela participar. Prosseguiu com as instruções de 15 

procedimentos do processo eleitoral, onde 36 entidades foram consideradas 16 

habilitadas, dentre cadastramento e atualização cadastral. Foi informado o número de 17 

vagas correspondentes a cada categoria nos âmbitos do CBH-AT e dos Subcomitês e 18 

também que as eleições poderiam ser realizadas por consenso ou voto. Aberta a 19 

palavra para intervenções não houve qualquer manifestação dos presentes. Sendo 20 

assim, Sr. Vice-Presidente do CBH-AT procedeu o encerramento da Assembleia e 21 

solicitou que os srs. e sras. Representantes se dirigissem às respectivas salas, separadas 22 

por categoria, para realização das eleições setoriais. Finalizados os processos eleitorais 23 

em cada categoria, foram eleitas como membros no Comitê e nos Subcomitês as 24 

seguintes entidades:  25 

- Categoria “Universidades, Institutos de Ensino Superior e Entidades de Pesquisa e 26 

Desenvolvimento Tecnológico”: 27 

Comitê Alto Tietê (3 vagas): (1) Universidade Federal do ABC (titular) e a vaga de 28 

suplente não foi preenchida; (2) Centro Universitário SENAC (titular) e Universidade 29 

Municipal de São Caetano do Sul (suplente); e (3) Universidade Federal de São Paulo 30 

(titular) e a vaga de suplente não foi preenchida. 31 

Subcomitê Billings Tamanduateí (1 vaga): Fundação Universidade Federal do ABC 32 

(titular) e a vaga de suplente não foi preenchida. 33 

Subcomitê Tietê Cabeceiras (02 vagas): (1) Universidade Federal de São Paulo(titular) e 34 

a vaga de suplente não foi preenchida. A segunda vaga não foi preenchida. 35 

- Categoria “Usuários das Águas (Setores: Abastecimento Público, Industrial, Serviços, 36 

Geração de Energia, Comercial, Agroindustrial e Agrícola)”: 37 

 Comitê Alto Tietê (7 vagas): (1) Acise (titular) e Sindareia (suplente); (2) Sindicato Rural 38 

de Mogi das Cruzes (titular) e CIESP Diadema (suplente); (3) Fecomercio-SP (titular) e 39 
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CIESP Castelo (suplente); (4) CIESP Alto Tietê (titular) e CIESP Guarulhos (suplente); (5) 40 

CIESP – São Paulo (titular) e CIESP Santo André (suplente); (6) FIESP (titular) e CIESP 41 

Oeste (suplente) e (7) CIESP Cotia (titular) e CIESP São Bernardo (suplente). 42 

Subcomitê Cotia-Guarapiranga (3 vagas): (1) ACISE (titular) e a vaga de suplente não 43 

foi preenchida; e (2) CIESP COTIA (titular) e a vaga de suplente não foi preenchida. A 44 

terceira vaga não foi preenchida.  45 

Subcomitê Billings-Tamanduateí (2 vagas): (1) CIESP Santo André (titular) e a vaga de 46 

suplente não foi preenchida; e (2) CIESP São Bernardo do Campo como titular e a 47 

vaga de suplente não foi preenchida.  48 

Subcomitê Tietê Cabeceiras (3 vagas): (1) CIESP Alto Tietê como titular e SINDAREIA 49 

(suplente); (2) CIESP Alto Tietê (titular) e CIESP São Paulo (suplente); e 3) Sindicato Rural 50 

de Mogi das Cruzes (titular) e a vaga de suplente não foi preenchida.  51 

Subcomitê Juqueri-Cantareira (2 vagas): As vagas não foram preenchidas.  52 

Subcomitê Pinheiros-Pirapora (2 vagas): (1) CIESP Oeste como titular e a vaga de 53 

suplente não foi preenchida; e (2) CIESP Castelo como titular e a vaga de suplente não 54 

foi preenchida. 55 

- Categoria “Associações Técnicas, Entidades de Classe e Sindicatos com Atuação em 56 

Recursos Hídricos, Saneamento ou Meio Ambiente”:  57 

Comitê Alto Tietê (3 vagas): (1) APU (Titular) e ABEAA (suplente); (2) ABES (titular) e 58 

AESabesp (suplente) e (3) SINTAEMA (titular) e AEARP (suplente). 59 

Subcomitê Cotia-Guarapiranga (1 vaga): (1) ABES (titular) e AESabesp (suplente). 60 

Subcomitê Billings–Tamanduateí (2 vagas): (1) AEARP (titular) e AEAAS (suplente); (2) 61 

ABES (titular) e a vaga de suplente não foi preenchida. 62 

Subcomitê Tietê Cabeceiras (2 vagas): (1)SINTAEMA (titular) e AEARP (suplente); (2) 63 

ABES (titular) e AESabesp (suplente).  64 

Subcomitê Juqueri-Cantareira (1 vaga): (1) ABEAA (titular) e a vaga de suplente não foi 65 

preenchida.  66 

Subcomitê Pinheiros-Pirapora (2 vagas): (1) ABEAA (titular) e a vaga de suplente não foi 67 

preenchida; e (2) ABES como titular e a vaga de suplente não foi preenchida. 68 

- Categoria “Associações Técnicas ou Sindicatos Representativos dos Agentes 69 

Promotores da Construção Civil e do Desenvolvimento Urbano”: 70 

Comite Alto Tietê (2 vagas): (1) SINDIPEDRAS (titular) e a vaga de suplente não foi 71 

preenchida; e (2) SINDUSCON-SP (titular) e a vaga de suplente não foi preenchida.  72 

Subcomitê Cotia-Guarapiranga e Tietê-Cabeceiras (1 vaga cada): (1) SINDIPEDRAS 73 

como titular em ambos os Subcomitês e ambas as vagas de suplente não foram 74 

preenchidas. 75 
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Subcomitês: Billings-Tamanduateí, Juqueri-Cantareira e Pinheiros Pirapora (1 vaga 76 

cada): As vagas não foram preenchidas. 77 

- Categoria “Associações não Governamentais de Defesa do Meio Ambiente, 78 

Comunitárias e dos Direitos Difusos”:  79 

Comitê Alto Tietê (3 vagas): (1) Instituto Ecoar (titular) e Associação Ecológica Amigos 80 

de Embu (suplente); (2) Movimento em Defesa da Vida (titular) e MediaLab (suplente e 81 

(3) Instituto Siades (titular) e Uniágua (suplente).  82 

Subcomitê Cotia-Guarapiranga (1 vag): (1) Associação Ecológica Amigos de Embu 83 

(titular) e a vaga de suplente não foi preenchida.  84 

Subcomitê Billings Tamanduatéi (2 vagas): (1) Movimento em Defesa da Vida (titular) e 85 

a vaga de suplente não foi preenchida; (2) Instituto Siades (titular) e a vaga de 86 

suplente não foi preenchida. 87 

Subcomitê Tietê Cabeceiras (2 vagas) (1) MediaLab (titular) e a vaga de suplente não 88 

foi preenchida. A segunda vaga não foi preenchida. 89 

Subcomitê Juqueri-Cantareira (1 vaga): (1) UNIÁGUA como titular e a vaga de suplente 90 

não foi preenchida.   91 

Subcomitê Pinheiros Pirapora (2 vagas): Nenhuma vaga foi preenchida. 92 


