ATA DA 17ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO - CT-PAS.
Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e doze às 09h00 horas, realizou-se a 17ª
Reunião da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS, Biênio
2011/2012, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sede do
DAEE, onde estiveram presentes representantes dos segmentos conforme lista anexa. Com a
palavra, o Sr. Murilo Gonçalves Cavalheiro, Secretário Executivo Adjunto do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Pontal do Paranapanema, justifica a ausência do Sr. Augusto César Marques
Leme, Coordenador da CT-PAS e do Sr. Sandro Roberto Selmo, Vice-Coordenador da CT-PAS
e Secretário Executivo do CBH-PP, e dá início a reunião. Primeiramente destaca a presença de
técnicos e engenheiros do Departamento de Águas e Energia Elétrica- DAEE, de membros da
Secretaria Estadual da Saúde, da Vigilância Sanitária e Ministério Público. Dando continuidade,
passa a palavra ao Sr. Carlos Alberto Arraes que procede a leitura da ata da reunião anterior, e
após a leitura e as devidas retificações, é aprovada por unanimidade. Dando continuidade a
pauta da reunião, o Sr. Murilo Gonçalves Cavalheiro, agradece a presença da Msc. Luciana
Martin Rodrigues Ferreira, Diretora da Seção de Hidrogeologia do Instituto Geológico (IG) e
Coordenadora da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos (CRH) e da Dra. Cláudia Varnier, pesquisadora do Instituto Geológico (IG). Com a
palavra a Dra. Cláudia Varnier, faz uma breve retrospectiva a respeito do projeto “Contaminação
por nitrato no sistema aqüífero Bauru e sua relação com o crescimento urbano em Presidente
Prudente-SP”, tratando do início e andamento do projeto, bem como os resultados obtidos
através desta pesquisa. Prosseguindo, o Sr. Murilo Gonçalves Cavalheiro ressalta que os
resultados desse estudo poderiam avançar, sendo que as recomendações apresentadas podem
fazer parte das metas no Plano de Bacia. Dando continuidade, é aberto um momento para
discussão onde os presentes puderam apresentar suas opiniões e sugestões perante o trabalho
apresentado. O Sr. Gilmar Peixoto representante da SABESP, faz considerações a respeito do
nitrato no município de Presidente Prudente. Posteriormente a palavra é passada ao Sr. Osvaldo
Massacazu Sugui, que salienta que deve ser estudada uma maneira para que se dê
continuidade no projeto de monitoramento. Com a palavra a Msc. Luciana Ferreira,
coordenadora da Câmara Técnica de Água Subterrânea faz esclarecimentos quanto à zona da
área de restrição. O Sr. Marcelo Néias, faz considerações sobre os procedimentos que são
utilizados para o tamponamento de poços, no seu aspecto construtivo. Dando continuidade, o Sr.
Murilo fala sobre a criação do GT-Nitrato, esclarecendo que deve ser conferido se para este
Grupo de Trabalho já houve formação anterior, e que sejam definidas as entidades para compor
este GT. Após o momento de discussão, seguindo a pauta da reunião, são tratados outros
assuntos. Com a palavra o Sr. Murilo lembra os presentes, que dia 09 de novembro de 2012 na
cidade de Anhumas/SP será realizada a 34ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Pontal do Paranapanema. Tratados os assuntos da pauta, o Sr. Murilo Gonçalves Cavalheiro
encerra a reunião e agradece a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni
Guerra Lima, Secretária “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada
por quem de direito. Presidente Prudente, aos trinta e um dias do mês de outubro de 2012.
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