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O coordenador  da Câmara  Técnica  até  o  ano de 2004, Eng.º  Kenji  Yosida  deu início à
reunião agradecendo a presença de todos  e pediu para que todos fizessem uma apresentação quanto
a que segmento estavam representando e qual a sua função na mesma. Foi aberta à discussão para
que se realizasse a eleição do Coordenador da CTSAN para o biênio 2005-2006. 

Inicialmente Kenji esclareceu que os resultados apresentados  pela CTSAN, no ano de 2004,
foram obtidos graças à participação e o empenho dos membros da Câmara Técnica. Esclareceu que
estaria  disputando  a  eleição  da  coordenação  devido  à  orientação  da  Diretoria  de  Controle  da
CETESB no sentido de participar no Comitê de Bacias Hidrográficas, mas, abriu para que outros
possíveis candidatos se manifestassem e expusessem suas propostas de trabalho.

Foi  perguntado  ao  Julio  C.  Jacometto  da  SABESP se  havia  o  interesse  de  coordenar  a
câmara técnica disse que manifestou -se que como representante de uma empresa de saneamento,
que tem suas atividades voltadas para os serviços de água e esgotos, não teria uma abrangência geral
em relação ao meio ambiente como a CETESB que além destas questões trabalha também com a
questão de resíduos sólidos.

Foi levantado se algum outro representante de outros segmentos teria condições materiais de
apoio logístico e de tempo disponível para realizar o trabalho de coordenação. Visto que não houve
manifestação de outros candidatos e que a candidatura do representante da CETESB preenche os
requisitos para a coordenação por unanimidade foi eleito o Eng.Kenji Yosida como coordenador da
CTSAN para o biênio 2005-2006.

O coordenador ressaltou que os trabalhos da CTSAN serão viáveis à medida que cada um
dos participantes, em suas respectivas áreas de atuação irão trazer maiores resultados em benefício
do  CBH  /SMT.  Destacou  que  estava  otimista  quanto  à  colaboração  de  profissionais
multidisciplinares para alcançar os objetivos propostos. Ressaltou ainda que a renovação da Camara
Técnica, com a entrada de novos menbros, aliado à experiência dos que já participavam do comitê,
será o fator decisivo para o andamento dos trabalhos, principalmente pela motivação das pessoas em
participar e trabalhar pela melhoria da qualidade do meio ambiente, esses fatores farão a diferença.

Foram apresentadas as propostas de trabalho para discussão na CTSAN.
Proposta de trabalho para a CT-SAN

Objetivo geral: Continuar a coletar dados para levantamento de áreas prioritárias de atuação do
CBH SMT, que deverão nortear as ações para os próximos anos.

1. Montar um banco de dados localizando-os em mapa na esc. 1:50. 000.

2. Realizar visitas técnicas nos municípios.
3. Fazer um Seminário sobre a Resolução SS 04/03 e Portaria MS 518/04 e discussão do I SA –



Índicador de Salubridade Ambiental.

4. Estimular através da CTSAN a Coleta Seletiva pelas Prefeituras e o desenvolvimento de ações
para organizar e preparar Catadores para atuarem em Cooperativas de Reciclagem.

5. Participar das discussões sobre a ISA no CONESAN(Conselho Estadual de Saneamento).

6. Propor  a  retomada  dos  estudos  e  viabilidade  da  implantação  do  monitoramento  hidrológico
automático  do  Rio  Sorocaba(O.D.;  pH;  T.  ;Turbidez;  condutividade;  vazões;  nível  da  água;
pluviometria).

7. Acompanhar as reuniões do Conselho Gestor da APA de Itupararanga.

8. Discutir  as  questões  relacionadas  com  as  embalagens  de  agrotóxicos  e  local  de  disposição
adequada dos mesmos.

9. Acompanhar a evolução dos trabalhos de Cadastro de Irrigantes.

1. 10. Participar de reuniões periódicas das demais Câmara Técnicas, principalmente da Câmara
Técnica de Planejamento, e das demais câmaras quando necessário.

Proposta de cronograma de trabalho CTSAN -2005

12/05 Seminário  Saneamento e Saúde
 Resolução SS 04/03 e Portaria MS 518/04 e o ISA –Indicador de Salubridade Ambiental 
 público alvo = membros do CTSAN, Concessionários de Serviços da Água e Esgotos e VISA
dos 34 municípios envolvidos no CBH SMT.

03/06 Reunião CTSAN

01/07 Visita Técnica no Município

05/08 Reunião CTSAN

02/09 Seminário Coleta Seletiva e formação de Cooperativas

07/10 Reunião CTSAN

04/11 Visita Técnica no Município

02/12 Avaliação do Plano de Trabalho de 2005


