ATA DA 2ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O NITRATO DO COMITÊ
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP
Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e doze, às nove horas e trinta minutos, na
sala de reunião do DAEE, realizou-se a 2ª Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Nitrato
do CBH-PP, onde estiveram presentes os seguintes membros: Marcelo Gomes de
Oliveira Néias (representando a ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E
AGRONOMOS DE PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO); Izio Barbosa de Oliveira
(representando a CETESB); Gilmar José Peixoto (representando SABESP/ABES);
Sandro Roberto Selmo e Osvaldo Massacazu Sugui (representando o DAEE) e Luiz
Fernando de Jesus Tavares (representando o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL).
Tendo sido, ainda, observada a ausência dos seguintes membros: Roberto Yassuo
Shirasaki (representante a CATI-EDR PRESIDENTE PRUDENTE); Valéria Monteiro
Vendramel, Alan Crivelari Talaveras e Emerson L. Camargo (representante da
VIGILÂNCIA SANITÁRIA); Paulo César Durante (representante da SECRETARIA
ESTADUAL DA SAÚDE); Marcos Norberto Boin (representante do MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL); Thais Fernanda Silva (representante da PM DE PRESIDENTE
PRUDENTE); Adriano Melo (representante da FIESP). O Sr. Marcelo Néias inicia a
reunião cumprimenta e agradece a presença de todos e propõe que seja encaminhada
uma cópia da ata aos ausentes, em seguida solicita que o Sr. Sandro Roberto Selmo
proceda à leitura da Ata da última Reunião do GT-NITRATO, que após as devidas
correções é aprovada. Tratando do segundo assunto da pauta, o Sr. Gilmar Peixoto faz
comentários a respeito da Portaria 2914. Em seguida o Sr. Coordenador do Grupo de
Trabalho ressalta algumas legislações vigentes e destaca os principais objetivos do GTNITRATO. Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo faz esclarecimentos quanto ao foco
nestes objetivos que o grupo deve ter e solicita que o Sr. Luis Fernando realize a leitura
do Ofício que o GT-NITRATO enviou ao Ministério Público, que dá conhecimento ao
mesmo sobre o estudo da contaminação das águas por nitrato no Sistema Aquífero
Bauru, e ainda solicita a indicação oficial de um representante para integrar este referido
GT-NITRATO. Em seguida, o Sr. Izio apresenta o mapeamento das legislações
pertinentes ao assunto, e destaca que somente o Sr. Marcelo Néias encaminhou o
material. Ainda ressalta que não há lei orgânica municipal que possa dar ao DAEE maior
agilidade no processo. Com a palavra, o Sr. Osvaldo Sugui sugere o acompanhamento
do Instituto Geológico nas etapas deste GT. E posteriormente, o Sr. Murilo comenta
sobre a possibilidade de ser enviada ao CRH uma delimitação de Área de Restrição
Temporária das regiões onde foi constatada a contaminação por nitrato. O Sr. Osvaldo
Sugui observa os cuidados que devem ser tomados quanto às soluções a serem
adotadas, pois mesmo os especialistas não apresentaram certezas quanto às diretrizes
a serem seguidas e a eficácia das ações, e ainda, ressalta que seja realizado um
levantamento dos locais onde não há rede de coleta de esgoto, e a existência de fossas
sépticas e fossas negras. O Sr. Sandro Selmo complementa que, um dos cuidados a
serem adotados é que sejam levados ao conhecimento do GT os casos de novos
pedidos de outorgas que se encontram na área de incidência de nitrato, passando as
devidas instruções ao solicitante, alertando sobre a contaminação. O Sr. Coordenador

deste GT, reforça a solicitação aos membros, que seja enviado por e-mail quais são os
objetivos do GT. Dando continuidade, o Sr. Coordenador sugere que seja elaborado um
release como meio de instruir a perfuração adequada de um poço, para ser apresentado
na próxima reunião, e que posteriormente seja distribuído por jornal local. Com a
palavra, O Sr. Marcelo solicita que se agende uma próxima reunião, sendo esta marcada
para o dia 09 de janeiro de dois mil e treze. Em seguida agradece a presença de todos e
encerra a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, Secretária “adhoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito.
Presidente Prudente, aos dez dias do mês de dezembro 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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