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ATA DA 9ª REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E 
SENEAMENTO – CT-PAS 
Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e nove, às nove horas, na sala de reunião do 
DAEE, realizou-se a 8ª Reunião da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento - 
CT-PAS, Biênio 2009/2010, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – 
CBH-PP, onde estavam presentes os representantes dos segmentos: Estado: DAEE (Sandro 
Roberto Selmo); SBESP (Augusto Cesar Marques Leme); CATI/EDR/PRESIDENTE PRUDENTE 
(Antonio Carlos Cezário); CETESB (Ízio Barbosa de Oliveira) e SECRETARIA ESTADUAL DA 
SAÚDE (Paulo Cesar Durante). Sociedade Civil: AEAPP (Marcelo Gomes de Oliveira Néias); 
AESABESP (João Deguchi); AEAPE (Evaldo Xavier Martins) e APOENA (Luiz Antonio Raizzaro). 
Município: CAIUA (David Martins Jacinto); PRESIDENTE VENCESLAU (Luiz Arthur Gagg); 
PRESIDENTE PRUDENTE (Mônica Kuraki Lombardi) e TEODORO SAMPAIO (Luiz Fernando 
Costa). Iniciando a reunião, Sandro Roberto Selmo, coordenador da CT-PAS, faz a leitura da ata 
da reunião anterior e posteriormente a mesma é aprovada por unanimidade. Em seguida, O Sr. 
Sandro comenta sobre o cronograma para elaboração do Relatório de Situação Três, informando 
que não houve tempo hábil para concluir os trabalhos até a presente data e que a versão 
atualizada do relatório será encaminhada aos membros. O Sr. Sandro também informa que o 
parecer referente ao EIA/RIMA da Destilaria Paranapanema – Unidade II será discutida em 
reunião da CT-PAS, que será realizada no dia 06/01/2010. Após os comentários do coordenador 
da CT-PAS, a palavra é passada ao Tecngº. Murilo Cavalheiro, do DAEE, que faz uma breve 
apresentação sobre os trabalhos para elaboração do Relatório de Situação 2009 – Relatório 
Três, a metodologia utilizada e os resultados obtidos. Em sua fala, o Sr. Murilo comenta sobre a 
metodologia para elaboração dos dados e a divergência com a metodologia aplicada na 
elaboração do Relatório de Situação 2008 – Relatório Dois, uma vez que em consulta realizada 
junto a técnicos da CRHi (Coordenadora de Recursos Hídricos), os mesmos não souberam 
esclarecer dúvidas referentes a metodologia empregada nas analises de dados do último 
relatório. Prosseguindo a reunião, os presentes passam a discutir e analisar os comentários dos 
dados do Relatório de Situação 2009. Em seguida, os presentes passam a discutir o formato da 
apresentação do relatório para a plenária do CBH-PP. É proposto que a apresentação seja em 
forma de síntese, apresentando a evolução dos dados com relação as informações obtidas no 
Relatório de Situação 2008 – Relatório Dois. O representante da AEAPP, Marcelo Gomes de 
Oliveira Néias, sugere que representantes da vigilância sanitária sejam convocados para 
participar das reuniões do CBH-PP através de convocação do Presidente do CBH-PP. O Sr. 
Sandro sugere a apresentação de projeto de gestão para elaboração de banco de dados via 
internet. Após os trabalhos realizados pelos membros da Câmara, o coordenador da CT-PAS, 
Sandro Roberto Selmo, encerra a reunião e agradece a presença de todos. Nada mais havendo 
a tratar, eu, André de Oliveira Silva, Secretário “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se 
aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, 30 de novembro de 2009. 
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