ATA DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O NITRATO DO COMITÊ
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP
Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e treze, às nove horas, na sala de reunião
do DAEE, realizou-se a 3ª 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); Roberto Yassuo Shirasaki
(representando a CATI-EDR PRESIDENTE PRUDENTE); Alan Crivelari Talaveras e
Emerson L. Camargo (representando a VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL). O Sr.
Marcelo Néias inicia a reunião, cumprimenta e agradece a presença de todos, 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 por unanimidade.
Ainda com a palavra o Sr. Sandro fala dos estudos sobre o nitrato em Presidente
Prudente feitos anteriormente ao trabalho realizado pela Drª Cláudia Varnier,
pesquisadora do Instituto Geológico (IG) e solicita ao Sr. Marcos Norberto Boin na
pessoa do Sr. Luis Fernando cópia digital desses trabalhos em questão para fazer um
comparativo entre os resultados. Posteriormente o Sr. Marcelo solicita que sejam
cruzadas informações do DAEE de todos os poços cadastrados que apresentaram
contaminação por nitrato na cidade de Presidente Prudente e que estes dados sejam
disponibilizados num ambiente SIG, divididos em três faixas de valores, sendo estas: 1)
< 5mg/l; 2) de 5mg/l a 10mg/l e 3) >10mg/l. Ainda sugere recuperar a série histórica das
análises de água dos poços com incidência de nitrato e valores de condutividade
elétrica. O Sr. Sandro Selmo sugere que a coleta dos dados poderá ser feita pelo setor
de outorgas do DAEE, após envio de ofício pela Secretaria Executiva do CBH-PP.
Sugere ainda, que o Sr. Osvaldo Sugui passe a coordenar os trabalhos de estagiários,
quanto às demandas apresentadas e à necessidade de realizar os trabalhos comentados
anteriormente. Prosseguindo o Sr. Coordenador do GT, reforça a necessidade dos
órgãos que compõe o Grupo apresentarem os objetivos que o GT deva traçar, além dos
objetivos das respectivas entidades. Com a palavra o Sr. Osvaldo Sugui levanta o caso
de dois poços perfurados em Presidente Prudente, cuja incidência de nitrato é alta,
sendo Viação Motta e Jandaia Transportes e Turismo. O Sr. Marcelo Néias, propõe que
se use um terceiro poço próximo (Auto Posto Grigoleto Ltda) onde a contaminação por
nitrato também existe para monitorar a influência entre eles. Em seguida, o Sr. Sandro
propõe que o GT-Nitrato convide representantes destes três usuários para uma reunião
com o grupo e negocie o procedimento para monitoramento dos poços. E ainda sugere,
que o GT levante soluções e que todas as propostas sejam registradas em ata. O Sr.
Marcelo e o Sr. Sandro reforçam que tal procedimento visa subsidiar órgãos técnicos
sobre quais atitudes tomar quando deparar com situações de contaminação por nitrato.
Com a palavra o Sr. Gilmar comenta que os usuários dos poços contaminados podem
remover o nitrato através de um filtro de resina. Posteriormente, o Sr. Luis Fernando

comenta que após a reunião, o compromisso poderá ser firmado através de um TAC,
desde que haja um Inquérito Civil Público. Com a palavra, o Sr. Izio, comenta que existe
a possibilidade dos usuários legalizarem os poços para utilização através de outorga
emitida pelo DAEE vinculada ao TAC do Ministério Público Estadual, mesmo o usuário
não atendendo as especificações legais e que o próprio termo irá exigir tais condições de
uso. O Sr. Sandro solicita o aval dos presentes (DAEE, Ministério Público e Vigilância
Sanitária) para contatar os três usuários em questão para iniciar este processo. Em
seguida sugere para que a próxima reunião, agendada para o dia trinta e um de janeiro
de dois mil e treze, seja realizada com a presença dos três representantes. Com a
palavra o Sr. Roberto propõe que se faça uma divulgação na Plenária no CBH-PP sobre
as consequências do consumo de água contaminada por nitrato à saúde humana, além
de mostrar a situação que Presidente Prudente se encontra em relação ao nível deste
contaminante nos poços existentes. Posteriormente o Sr. Marcelo solicita uma lista de
contatos dos participantes do GT-Nitrato para que envie as propostas levantadas e que
todos fiquem cientes. Em seguida agradece a presença de todos e encerra a reunião.
Nada mais havendo a tratar, eu, Alvaro Yanagui, Secretário “ad-hoc”, encerro esta ata
que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente,
aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e treze. Grupo de Trabalho sobre o Nitrato,
“Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”.
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