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ATA DA 2ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - CT-AI 

 
 
Aos treze dias do mês de junho de hum mil novecentos e noventa e sete, às 09:00 horas, 
no DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica, em Presidente Prudente, sito à 
Rua Desbravador Ceará nº 438, realizou-se a 2ª reunião da Câmara Técnica de Assuntos 
Institucionais, na qual estavam presentes as pessoas a seguir descritas; Cesar Scheide 
(CESP), José Aparecido Custódio (SABESP), José Alberto Barros Fial (DAEE), Faradei 
Boscoli (SECRETARIA DA FAZENDA), Roberto Tadeu Miras Ferron (SINTAEMA), 
Antonio José Saraiva Marques (APAE - Presidente Epitácio), Valter José Crepaldi 
Ganancio (CIESP), Flavio Augusto Silvestrini Tiezzi (TACIBA), José Aparecido Pereira 
(EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA), Hamilton Sebastião da Silva (MARABÁ PAULISTA); 
ainda contou com a presença de: José Velozo Menezes (APAE - Pres. Epitácio) e 
Laurinda Evaristo Molitor (OAB - Presidente Prudente), que está acompanhando as 
reuniões, assessorando juridicamente e dando respaldo técnico às opiniões ali 
elencadas; aberta a reunião pelo coordenador José Alberto Barros Fial, que passou cópia 
da Ata anterior para que todos lessem e se estivessem de acordo prosseguiria a reunião; 
o representante da Prefeitura de Taciba - Flavio Augusto Silvestrini Tiezzi, fez um 
adendo, de que seu nome não aparecia na Ata, ficando a mesma para ser corrigida e 
apresentada na próxima reunião; como não foi achado mais nada a modificar, deu-se 
sequência abrindo espaço para discussão do Regimento Interno das Câmaras Técnicas e 
Estatuto do Comitê; estabeleceu-se um roteiro para ser seguido, com leitura e 
interrupções para os devidos apartes e colocações, assuntos como: presença nas 
reuniões mensais, caminhamento de resoluções tomadas pelas Câmaras e suas 
tramitações junto a Diretoria do Comitê e posteriormente a Plenária para votação do 
Comitê; da Presidência; Secretaria Executiva e Vice-Presidência; das Eleições; da 
Vacância de cargos pelos mais diversos motivos; achou-se por bem fazer algumas 
reuniões intermediárias com presença facultativa, na tentativa de se chegar a um pré-
documento para ser analisado em próxima reunião oficial da CT-AI, no dia 11/07/96, às 
09:00 horas no mesmo local; chegando-se a um consenso a Câmara deverá enviar para 
Secretaria Executiva, Presidência, Vice-Presidência, para análise e resposta em tempo 
hábil; ficou também combinado que os componentes da Câmara Técnica receberão pelo 
correio ou em mãos o anteprojeto do Estatuto e Regimento Interno, para virem à próxima 
reunião com leitura feita com as devidas anotações não tendo mais assunto, encerrou-se 
a reunião agradecendo-se a presença de todos, sendo eu, José Alberto Barros Fial, o 
relator desta.  
 


