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ATA DA 4ª REUNIÃO DE 2000 DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS – CT-AI.
Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2000, na sede do DAEE de Presidente PrudenteSP, sob a coordenação da Dra. Laurinda Evaristo Molitor, realizou-se a quarta reunião de
2000 da CT-AI, onde encontravam-se presentes os representantes dos seguintes segmentos:
Estado: DAEE (Sandro Roberto Selmo); Polícia Florestal (2º SGT PM Ilson Ricardo
Diccio); ITESP (Délcio Silva); SABESP (José Roberto Nascimento). Sociedade Civil:
OAB – Presidente Prudente (Laurinda Evaristo Molitor); Sindicato dos Engenheiros no
Estado de São Paulo (Engº Dalton Thadeu de Mello); Membro Extraordinário (Dr. Ari
Alves de Oliveira); Convidados: ITESP (Elso Polizel Júnior); DEPRN (Gilson Carlos
Bicudo); DAEE (Osvaldo Massacazu Sugui); Prefeitura Municipal de Rancharia (Carlos
Carvalho Baptista) e também Sra. Regina Porto, estagiária da OAB. Dado início a
reunião, o Engº Dalton Thadeu de Mello, levantou uma questão de ordem e pediu explicações
a Coordenadora Laurinda, sobre a moção de repudio feita pela mesma, e enviada para a
Secretaria Regional de Marília, bem como para o Secretário em São Paulo, sobre as atitudes
do Secretário Executivo Emerson Burneiko, Questionou o Engº Dalton, o por quê de se fazer
a moção usando a Câmara Técnica, uma vez que nenhum de seus membros havia discutido
sobre tal procedimento. Com a palavra a Dra. Laurinda, justificou, dizendo que a mesma fez
em seu nome, e que inclusive ao final havia grifado alguns dizeres referindo-se a sua pessoa,
e que isso dava a entender que o ofício teria sido enviado somente em nome dela. Houve
várias manifestações de repúdio por parte dos membros da Câmara. Novamente o Engº
Dalton, diz que da forma que está não dá mais para participar da Câmara, uma vez que não
se desenvolve qualquer tipo de trabalho, a não ser discussões entre a Coordenadora e o
Secretário Executivo, e que se for continuar desta forma o mesmo não irá mais participar, e
sugere que se troque a Coordenação da Câmara. Propõe que os demais presentes na
reunião se manifestem sobre o assunto. Com a palavra o Dr. Ari Alves que concorda com o
Engº Dalton e também sugere que se troque a Coordenadora, uma vez que a mesma não
vem cumprindo com a finalidades da Câmara. O Sr. Júlio Timóteo dos Santos, sugere que
não se troque a Coordenação uma vez que faltam somente 08 (oito) meses para o término do
mandato, mas entende que a Coordenadora deva modificar a forma com que vem
conduzindo as reuniões da Câmara, para tornar os trabalhos mais produtivos. Esta proposta
fora apoiada pelos demais membros presentes. A Coordenadora Dra. Laurinda, colocou em
discussão o cumprimento do Estatuto com relação as faltas dos membros da Câmara, sendo
que caso ocorra o cumprimento do Estatuto, o membro faltante deverá ser substituído. Todos
os presentes concordaram que se faça cumprir o Estatuto. Ainda, fora discutido a volta do Sr.
Catarino ao cargo de Prefeito de Presidente Venceslau, e por conseguinte do Comitê. A
Coordenadora Laurinda, iniciou a discussão da reforma do Estatuto, com a leitura do 1º
Artigo, e deu continuidade até o Artigo 8º, momento que se fez algumas alterações, inclusive
nos Artigos 33 e seguintes, por tratarem de assuntos conexos. Nada mais fora discutido,
encerrou-se a reunião às 11 horas e 45 minutos.
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