ATA DA 6ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O NITRATO DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP
Aos doze dias do mês de março de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, na sala de
reunião do DAEE, realizou-se a 6ª 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 e Vice-Presidente do CBH-PP); Shahine Paccola Gonçalves (representando
a CETESB); Gilmar José Peixoto (representando SABESP/ABES); Sandro Roberto Selmo
(representando o DAEE e Secretário Executivo do CBH-PP) e Osvaldo Massacazu Sugui
(representando o DAEE); Luis Fernando de Jesus Tavares (representando o Ministério Público);
Adriano Melo (representando a FIESP). Estiveram presentes também o Sr. Fábio Pereira Magalhães,
representante da Jandaia Transportes e Turismo Ltda; o Sr. Manoel Carlos Toledo Franco de Godoy,
e a Drª Cláudia Varnier, pesquisadora do Instituto Geológico (IG), além de convidados conforme lista
de presença. O Sr. Coordenador do GT-Nitrato, Marcelo Néias inicia a reunião, agradece a presença
de todos em especial a presença da Drª Cláudia e procede a leitura da ata da última reunião, que
após as devidas correções é aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. Sandro Selmo pede a
palavra para tecer agradecimentos à Drª Cláudia, que aceitou o convite para participar do Grupo de
Trabalho, cujas intenções foram explanadas pelo Grupo durante a reunião. Esclarece ainda que o
Grupo gostaria da colaboração e auxilio do IG, durante a elaboração dos estudos de casos previstos.
Outro ponto levantado foi que se consultou a Diretoria de Procedimento de Outorga e Fiscalização
(DPO) e esta alertou que cabe à Superintendência do DAEE e até a Procuradoria Geral do Estado
(PGE) assinar o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) perante o Ministério Público Estadual (MPE).
Diante de tal situação, o Sr. Sandro explica também que durante o contato com a DPO, o mesmo
informou os objetivos do GT-NITRATO e foi questionado por que este estudo de caso não poderia ser
feito em um âmbito estadual. A DPO proporá uma reunião com os órgãos estaduais para discutir esse
assunto e convocará o Grupo de Trabalho para participar do encontro e tratar do estudo em nível
estadual. Em seguida, o Sr. Sandro solicita à Drª Cláudia Varnier para explanar sobre a metodologia
utilizada no Estudo de Incidência do Nitrato no Sistema Aqüífero-Bauru, na cidade de Presidente
Prudente-SP para auxiliar o grupo com ideias e propostas. Prosseguindo a Drª Cláudia, comunica que
o município de Monte Azul Paulista iniciou trabalho semelhante, pois também foi constatada a grande
incidência de nitrato nas águas subterrâneas captadas, entretanto, a problemática se estendeu ao
patamar estadual para elaborarem ações que solucionem o problema junto aos órgãos estaduais e
municipais. Após todos os esclarecimentos e discussões acerca deste assunto, a Drª Cláudia faz
questionamentos de caráter logístico, pois envolvem custos. O Sr. Marcelo Néias comenta que ainda
não tem respostas, mas que as empresas envolvidas terão que arcar com a contrapartida no tocante
às análises de águas que serão feitas com certa periodicidade, caso contrário elas terão que entrar
com o processo para tamponar os poços em questão, visto que o DAEE não emite outorga de água
subterrânea contaminada por nitrato. Posteriormente aos assuntos da pauta, A Drª Cláudia ressalta
aos membros do grupo para participarem do Seminário do Nitrato em Bauru/SP. O Sr. Coordenador
Marcelo Néias sugere que os membros que não puderem ir, mandem em seu email as dúvidas para
que ele as pergunte no encontro do dia vinte e cinco de abril, posteriormente agradece a presença de
todos 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, doze dias do mês de março 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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