ATA DA 1

REUNIÃO Do COMITê DE ELEGIBILIDADE E ACONSELHAMENTO DA

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

-

SABESP

Aos 08 dias do mês de janeiro de 2019, às 14 horas, na sala de reuniões da sede da empresa,
situada na Rua Costa Carvalho n° 300, São Paulo/SP, realizou-se a 1~ reunião do Comitê de
Elegibilidade e Aconselhamento da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
—

SABESP. Assunto constante da ordem do dia: Análise de indicados para compor a

Diretoria da Companhia. Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da
SABESP, com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral, instituída pela Deliberação
CODEC n° 03/2018, na documentação apresentada e em informações complementares
fornecidas pelos membros indicados, Srs. Benedito Pinto Ferreira Braga Junior (Diretor
Presidente), Adriano Candido Stringhini (Diretor de Gestão Corporativa) e Ricardo Daruiz
Borsari (Diretor de Sistemas Regionais), verifica que o processo de indicação está em
conformidade com a Lei federal n° 13.303/2016, Lei federal no 6.404/1976, Decreto
estadual n° 62.349/2016 e o Estatuto Social da Companhia. Os referidos comprovantes dos
indicados serão arquivados na CompanhIa. Conduídos os trabalhos e nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada
conforme, segue assinada pelos membros.
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Indicado: Benedito Pinto Ferreira Braga Junior
CPF: 550.602.698-68
Ç~rqç:Piretor-Presldente
Rotero de Avaliação
Verificação
A.

Dados Gerais

B.

Requisitas

C.

Vedações

D.

Documentos

Todos os campos preenchidos e em
conformidade ( x ) sim ( ) não
O indicado declarou que atende a todos
os requisitas 1 x )sim ( )n~o
O indicado dedarou que não se
enquadra em nenhuma hipótese de
vedação(x)sim( )rião
O indicada apresentou:
Ficha Cadastral rubricada e assinada
(x)Sim( )Não
Curriculo rubricado e assinado
(x)Slm( )Nâo
Declaração nos termos exigidos pela
CVM assinada
(x)SIm( )Não
Diploma de nível superior ou certificado

de registro de dasse
(x)Sim(

)Não

O diploma apresentado comprova
formação compativel com o cargo
(x)$im( )Nâo

Os documentos comprovam a
experiência profissional mínima exigida

assinalada pelo Indicado, no tem B da
rcha Cadastral.
(x)SIm ( )NSo

Presidência
Companhia de Saneamento Básjco do estado de São Paulo - Sabesp
Rua Costa Carvalho, 300— Pinheiros — CE? 05429-900 — São Patio — SP
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Indicado: Ricardo Daruiz Sorsari
CPF: 003. 952.738-70
Cargo: Diretor de Sistemas Reqionais
Roteiro de Avaliação
A. Dados Gerais
6.

Requisitas

C.

Vedações

D.

Documentos

VerIficação
Todos os campos preenchidos e em
conformidade 1 x) s m ( ) não
O indicado declarou que atende a todos
os requisitos ( x )sim ( )nâo
O indicado declarou que não se
enquadra em nenhuma hipótese de
vedação ( x ) sim ( )não
O indicado apresentou:
Ficha Caclastral rubricada e assinada
(x)Sim( )Não
Curriculo rubricado e assinado
(x)Sim( )Não
Declaração nos termos exigidos pela
CVM assinada
(x)Sim( )Não
Diploma de nível superior ou certificado
de registro de dasse
(x)Sim( )N~o
O diploma apresentado comprova
formação compativel com o cargo
(x)Sim( )Não
Os documentos comprovam a
experiência profissional mínima exigida
assinalada pelo indicado, no item 8 da
Ficha Cadastral.
(x)Slm 1 ~Não

Presidència
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Indicado: Adriano Candido Stringhini
CPF: 151.578.808-39
Carqo: Diretor de Gestão Corporatlva
Roteiro de Avaliação
A. Dados Gerais
6.

Requisitos

C.

Vedações

D.

Documentos

Verificação
Todos os campos preenchidos e em
conformidade ( x) sim ( ) não
o indicado declarou que atende a todos
os requisites ( x )sim ( )não
O indicado declarou que n~o se
enquadra em nenhuma hipõtese de
vedação(x)sim( )não
O indicado apresentou:
Ficha Cadastral rubricada e assinada
(x)Sim( )Não
Currículo rubricado e assinado
(x)Sim( )N~o
Declaração nos termos exigidos pela
CVM assinada
(x)Sim( )Não
Diploma de nível superior ou certificado
de registro de classe
(x)Sim( )Não
O diploma apresentado comprova
formação compatível com o cargo
(x)Sim( )Não
Os documentos comprovam a
experiência profissional mínima exigida
assinalada pelo indicado, no Item B da
Ficha Cadastral.
(x)Slm ( )Não
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