ATA DA 8ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO – CT-PAS – BIÊNIO 2011/2012.
Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e onze, às nove horas e trinta minutos, na sala de
reunião do DAEE em Presidente Prudente, realizou-se a 8ª 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, onde estavam presentes os representantes dos segmentos
conforme a lista de presença em anexo. Iniciando a reunião o Sr. Augusto César Marques Leme,
Coordenador da CT-PAS, colocou a ata da reunião anterior em discussão que, após a leitura, foi
aprovada por unanimidade. A seguir, comentou que nos dias 21 a 23 de novembro de 2011 realizar-seá na cidade de São Pedro/SP o Seminário Avanços e Desafios na Política Estadual de Recursos
Hídricos no Estado de São Paulo. Em seguida, passou a palavra a Dra. Claudia Vanier do Instituto
Geológico de São Paulo que fez sua apresentação intitulada “Contaminação de Nitrato no Aquífero
Bauru em Presidente Prudente”. Após a apresentação foram abertas às perguntas. Décio Dias Cesco
teceu comentários acerca das atividades da Sabesp com relação ao tratamento da água. Por sua vez,
Dra. Claudia ressaltou que o trabalho apresentado engloba também os municípios de Bauru e Marília.
Salientou ainda a necessidade de se preservar a área ainda não afetada significativamente pelo nitrato,
bem como procurar solucionar o problema da contaminação na área central de Presidente Prudente.
Para tentar solucionar o problema foram apresentados os próximos passos, quais sejam, criar uma
câmara especial sobre o assunto envolvendo integrantes de órgãos como Vigilância Sanitária,
Ministério Público e Prefeitura; propor deliberação com o auxílio da CT-AI para criação de uma área de
restrição que será encaminhada para o CRHi para aprovação. Por decisão da CT-PAS criar-se-á um
grupo de trabalho para tratar do assunto com os seguintes membros: Izio Barbosa de Oliveira,
(CETESB); Roberto Yassuo Shirasaki (CATI), Augusto César Marques Leme (Sabesp) e Sandro
Roberto Selmo (DAEE). Nada mais havendo a tratar, eu, Daniela Fernanda Molinari, Secretária “adhoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente
Prudente, 10 de novembro de 2011. Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CTPAS, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”.
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