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RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES — PROCESSO ELEITORAL 
CBH PRETO — RESULTADO FINAL 

A Comissão Eleitoral indicada para coordenar o processo de habilitação dos inscritos no 
processo eleitoral do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Rio Preto no DF — 
CBH/AP; presidir as mesas das Plenárias Setoriais e a eleição da Diretoria do CBH/AP; 
e indicar membros para compor as Mesas Coordenadoras das Plenárias — MCP, para a 
gestão 2018-2021, reuniu-se no dia 13 de abril de 2018, na Agência Reguladora de 
Água. Energia e Saneamento Básico — ADASA, para análise da documentação recebida. 

A Comissão Eleitoral é composta por: Mônica Caltabiano Eichler, representante da 
Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico — ADASA; Laila Souza 
Mendes, representante do Instituto Brasília Ambiental — IBRAM; o representante da 
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, José Voltaire Brito 
Peixoto. Os trabalhos foram coordenados por Alba Evangelista Ramos, Secretária Geral 
do CBH Preto. 

No dia 02 de abril a Comissão Eleitoral se reuniu para análise dos pedidos de inscrição 
e elaboração do relatório preliminar. Neste dia 02 foram recebidas 7 (sete) inscrições no 
processo eleitoral, sendo 4 (quatro) homologadas e 03 (três) não homologadas. 

Na data do presente relatório, a Comissão Eleitoral do Comitê do Rio Paranoá entregou 
à esta Comissão 03 (três) inscrições recebidas equivocadamente, de candidatos ao 
Comitê do Preto. 

Às instituições que não tiveram as inscrições homologadas, foi dado prazo para entrega 
de recurso, de 04 a 11 de abril de 2018. As 03 (três) Instituições que tiveram suas 
inscrições não homologadas apresentaram recurso. Após análise da documentação 
entregue, relata-se que: 

INTERESSADO RELAT• RIO 

COOPA/DF — 
Cooperativa Agropecuária 
da Região do DF, Ltda. 

A Instituição apresentou pedido de alteração da inscrição 
para 	o 	seguimento 	de 	usuários, 	apresentando 	a 
documentação, conforme Deliberação n° 03/2017/CBH- 
AP, 	An. 	7°, 	Parágrafo 	Único, 	sendo 	a 	inscrição 
homologada 

COARP — Cooperativa 
Agrícola do Rio Preto, 
Ltda. 

A Instituição apresentou pedido de alteração da inscrição 
para 	o 	seguimento 	de 	usuários, 	apresentando 	a 
documentação, conforme Deliberação n° 03/2017/CBH- 
AP, 	Art. 	7°, 	Parágrafo 	Único, 	sendo 	a 	inscrição 
homologada. 

FAPE/DF — Federação da 
Agricultura e Pecuária do 

A Instituição solicitou a sua substituição pelo Sindicato 
Rural do Distrito Federal, sendo homologada a inscrição 
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DF. do Sindicato que apresentou toda a documentação exigida 

Valdemar Valentin Cenci 

No recurso apresentado, o interessado relatou erro formal 
de preenchimento da ficha de inscrição. 

Assim, 	com 	a 	correção 	da 	ficha 	de 	inscrição 	a 
documentação 	necessária 	está 	de 	acordo 	com 	a 
regulamentação do processo eleitoral, sendo a inscrição 
HOMOLOGADA. 

Rodrigo Barzotto Werlang 

No recurso apresentado, o interessado relatou erro formal 
de preenchimento da ficha de inscrição. 

Assim, 	com 	a 	correção 	da 	ficha 	de 	inscrição 	a 
documentação 	necessária 	está 	de 	acordo 	com 	a 
regulamentação do processo eleitoral, sendo a inscrição 
HOMOLOGADA. 

Sandro Cesar Triacca 

No recurso apresentado, o interessado relatou erro formal 
de preenchimento da ficha de inscrição. 

Assim, 	com 	a 	correção 	da 	ficha 	de 	inscrição 	a 
documentação 	necessária 	está 	de 	acordo 	com 	a 
regulamentação do processo eleitoral, sendo a inscrição 
HOMOLOGADA. 

INTERESSADO SETOR 

José Brilhante Neto Usuários 	— 
Agropecuário 

Setor Irrigação e Uso 

Leandro Luiz Maldaner Usuários 	— 
Agropecuário 

Setor Irrigação e Uso 

Alan Cenci Usuários 	— 
Agropecuário 

Setor Irrigação e Uso 

Leomar Cenci Usuários 	— 
Agropecuário 

Setor Irrigação e Uso 

COOPA/DF — Cooperativa Agropecuária 
da Região do DF, Ltda. 

Usuários 	— 
Agropecuário 

Setor Irrigação e Uso 

COARP — Cooperativa Agrícola do Rio 
Preto, Ltda. 

Usuários 	— 
Agropecuário 

Setor Irrigação e Uso 
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Valdemar Valentin Cenci 
Usuários 	— 	Setor 	Irrigação 	e 
Agropecuário 

Uso 

Rodrigo Barzotto Werlang 
Usuários 	— 	Setor 	Irrigação 	e 
Agropecuário 

Uso 

Sandro Cesar Triacca 
Usuários 	— 	Setor 	Irrigação 	e 
Agropecuário 

Uso 

Sindicato Rural do Distrito Federal Organizações Civis/Sociedade Civil 

Assim, para as 06 (seis) vagas de Organizações Civis/Sociedade Civil foi homologada 
01 (uma) inscrição. 

Das vagas de usuários, foram homologadas as inscrições conforme segue: 

1 (uma) vaga para o setor de indústria, mineração, captação e diluição de seus 
efluentes industriais — não houve inscrição homologada; 

5 (cinco) vagas para o setor de irrigação e uso agropecuário — foram homologadas 09 
(nove) inscrições; 

1 (uma) vaga para o setor de hidroeletricidade — não houve inscrição homologada; 

1 (uma) vaga para o setor de lazer, turismo, setor de pesca, aquicultura e usos não 
consuntivos - não houve inscrição homologada. 

A realização da plenária setorial para o segmento de Organizações Civis será realizada 

no dia 18/04/2018, às 14:30 na sede da ADASA localizada na Estação Rodoferroviária 
de Brasília, S/N - Ala Norte. 
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