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ATA DA 1ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - CT-AI 
 
 
 
Aos quinze dias do mês de maio de hum mil novecentos e noventa e sete, às nove horas, 
realizou-se a primeira reunião da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais - CT-AI, na 
qual estiveram presentes pessoas a seguir descritas: João Henrique Pinheiro (CESP); 
Gilmar Peixoto (SABESP); José Alberto Barros Fial (DAEE); Antonio José Saraiva 
Marques(APAE - Presidente Epitácio); Flavio Augusto Silvestrini Tiezzi (TACIBA); Valter 
José Crepaldi Ganancio (CIESP); Laurinda Evaristo Molitor   (OAB - Presidente 
Prudente); foi proferida a abertura da reunião lendo-se a pauta da mesma e a seguir 
houve a apresentação individual de cada participante; em seguida foi colocado em 
discussão a eleição do coordenador da CT-AI, tendo sido indicado para tal o 
representante do DAEE, Eng.º José Alberto Barros Fial, que agradeceu e deu 
prosseguimento, colocando em pauta o tema da adequação do Estatuto; houve várias 
intervenções e foi colocado a necessidade das Câmaras Técnicas terem seu próprio 
regimento interno, visto que ele garantiria e daria legitimidade e respaldo às decisões 
tomadas pelas Câmaras para serem levadas à apreciação do CBH-PP, incluindo-se 
também além das duas Câmaras Técnicas, o Grupo de Educação Ambiental; optou-se 
então pela elaboração do Regimento Interno antes de se iniciar as modificações do 
Estatuto, à realidade do CBH-PP, passando-se então as partes ali envolvidas a fazerem 
colocações em cima de um roteiro de Regimento, que estava de posse de um dos 
presentes; após os vários apartes e colocação das idéias, tudo devidamente anotado, 
ficou a cargo da Advogada Dra. Laurinda Evaristo Molitor da elaboração de um esboço 
que será trazido para a próxima reunião; houve consenso de que as reuniões devam ser 
realizadas com breve espaço de tempo devido as necessidades de se fazer as alterações 
no Estatuto; ficou combinado para o próximo dia 13/06/97, às 09:00 horas, na sede do 
DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica, em Presidente Prudente, a próxima 
reunião; tendo sido colocado de maneira sucinta o que foi discutido e não havendo mais 
nada a acrescentar, encerro esta presente ata, Eng.º José Alberto Barros Fial, aos 
dezesseis dias do mês de maio de hum mil novecentos e noventa e sete. 


