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ATA DA 6ª REUNIÃO DE 2000 DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS – CT-AI.
Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2000, na sede do DAEE de Presidente Prudente-SP,
realizou-se a sexta reunião de 2000 da CT-AI, onde encontravam-se presentes os
representantes dos seguintes segmentos: Estado: DAEE (Sandro Roberto Selmo); ITESP
(Délcio Silva); SABESP (José Roberto Nascimento); Polícia Florestal (2º Sargento PM
Ilson Ricardo Diccio). Sociedade Civil: Membro Extraordinário (Dr. Ari Alves de
Oliveira). Municípios: Marabá Paulista (Sr. Jólio Timóteo dos Santos). Convidados: Sra.
Lauriza Regina Porto, membro da Comissão do Meio Ambiente da OAB. Dado início à
reunião pelo Dr. José Roberto Nascimento, devido ausência da Coordenadora Dra. Laurinda
Evaristo Molitor, com continuidade na alteração do Estatuto, conforme reuniões anteriores.
Revisou-se o Artigo 8º, Inciso III, com reunião especial entre os membros da Sociedade Civil
para determinação da quantidade de vagas para composição dos titulares e suplentes. O
Artigo 10 foi apenas incluso o Parágrafo único – A secretaria anterior deve organizar para
decidir a votação e apuração dos votos para eleição da diretoria, em seguida, o Artigo 12
ficou alterado conforme anexo distribuído e excluídos os Parágrafos primeiro e segundo,
ficando apenas o Parágrafo terceiro como sendo único. Os Artigos 13 e 14 foram lidos e não
sofreram alterações, mas o Artigo 15 ficou sendo motivo de discussão no Inciso IV, onde foi
cobrada a fiscalização dos planos e sugerindo ao Comitê, gerenciar o órgão executor dos
programas. No Inciso XXXIV, ficou em aberto para futura discussão, pois em ligação com o
Artigo 22, o qual os membros presentes informaram já haver alteração, discutida em reuniões
anteriores. Também continuaram sem alteração os Artigos 16, 17 e 18 e encerrando neste
nenhuma colocação. Nada mais fora discutido, eu, Lauriza Regina Porto, encerro esta Ata
que, após lida e aprovada por todos deverá ser assinada. Presidente Prudente, 26 de maio
de 2000.
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