
 
 
 
 
 
ATA DA 1ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O NITR ATO DO COMITÊ 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – C BH-PP 
 
Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e doze, às nove horas e trinta minutos, 
na sala de reunião do DAEE, realizou-se a 1ª Reunião do Grupo de Trabalho sobre o 
Nitrato do CBH-PP, onde estiveram presentes representantes dos segmentos conforme 
lista anexa.  Sr. Sandro Roberto Selmo, inicia a reunião cumprimentando e agradecendo 
a presença de todos e faz um breve histórico do processo que culminou na criação do 
GT-Nitrato, em seguida solicita que o Sr. Roberto Shirasaki proceda à leitura da Ata da 
última Reunião da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento (CT-
PAS), onde foram apresentados os resultados do Estudo de Incidência do Nitrato no 
Sistema Aqüífero-Bauru, mais especificamente na cidade de Presidente Prudente-SP. 
Prosseguindo o Sr. Sandro faz à leitura da Ata da 8ª Reunião da CT-PAS quando foi 
criado do GT-Nitrato. Após a leitura, o Sr. Sandro informa aos presentes da necessidade 
da nomeação de um coordenador para este grupo e pede para que os interessados se 
manifestem. Após breves tratativas fica acordada a coordenação do Sr. Marcelo Gomes 
de Oliveira Néias e a vice-coordenação do Sr. Izio Barbosa. Com a palavra, o Sr. Murilo 
Gonçalves Cavalheiro faz uma breve apresentação, tratando das conclusões e das 
recomendações apontadas no Estudo de Incidência do Nitrato no Sistema Aqüífero-
Bauru, na cidade de Presidente Prudente-SP. Após a apresentação fica aberto um 
momento para os presentes apresentarem suas opiniões quanto ao problema do Nitrato, 
suas soluções e os objetivos do grupo. O Sr. Marcelo solicita que se agende uma 
próxima reunião, sendo esta marcada para o dia 10 de dezembro de dois mil e doze. Em 
seguida, são destacadas algumas providências a serem tomadas e apresentadas na 
próxima Reunião do GT-Nitrato: (1) mapear as legislações pertinentes ao assunto, 
destacando pontos-chave. O Sr. Izio se propôs a centralizar as contribuições dos 
demais; (2) apresentar dados de outorga dos poços cadastrados no DAEE, além de 
demonstrar a ferramenta “Geofácil”; (3) levantar objetivos e ações que compete ao GT-
Nitrato bem como os atores/responsáveis; (4) encaminhar ofício ao GRUPO DE ATUAÇÃO 
ESPECIAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE (GAEMA), do Ministério Público Estadual, 
informando sobre os estudos e seus resultados e a criação do GT-Nitrato, solicitando a 
indicação de um representante para o mesmo. Em seguida o Sr. Marcelo Gomes de 
Oliveira Néias agradece a presença de todos e encerra a reunião. 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 vinte dias do 
mês de novembro de dois mil e doze. Grupo de Trabalho sobre o Nitrato, “Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”. 
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