
 
 
 
 
 
 
ATA DA 7ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O NITR ATO DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP 
 
Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, na sala de 1 
reunião do DAEE, realizou-se a 7ª Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Nitrato do CBH-PP, onde 2 
estiveram presentes os seguintes membros: Marcelo Gomes de Oliveira Néias (representando a 3 
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRONOMOS DE PRESIDENTE 4 
PRUDENTE E REGIÃO e Vice-Presidente do CBH-PP); Gilmar José Peixoto (representando 5 
SABESP/ABES); Sandro Roberto Selmo (representando o DAEE e Secretário Executivo do CBH-PP) 6 
e Osvaldo Massacazu Sugui (representando o DAEE); Roberto Shirasaki (representando a CATI); 7 
Alan Crivelari Talaveras (representando a Vigilância Sanitária); além de convidados conforme lista de 8 
presença. O Sr. Coordenador do GT-Nitrato, Marcelo Néias inicia a reunião, agradece a presença de 9 
todos, procede a leitura da ata da última reunião, que após as devidas correções é aprovada por 10 
unanimidade. Dando continuidade a pauta, o próximo assunto a ser tratado é sobre a apresentação 11 
das demandas apresentadas no Seminário “Nitrato nas Águas Subterrâneas no Estado de São 12 
Paulo”, que foi realizado em 25 de abril de 2013, na cidade de Bauru-SP. Com a palavra, o Sr. 13 
Marcelo Neias  faz comentários sobre o evento, o qual esteve presente, e nota que não houve um 14 
momento de palavra para a platéia. Em seguida a palavra é passada ao Sr. Sandro Roberto Selmo, 15 
secretário executivo do CBH-PP, que informa sua participação na Comissão Organizadora do 16 
Seminário, e esclarece que não havia tempo suficiente para abrir a palavra à platéia. Com a palavra, 17 
o Sr. Augusto Leme, faz comentários  o Seminário e parabeniza a proposta do evento. 18 
Posteriormente, a palavra é passada ao Sr. Marcelo Néias, que procede a leitura de um documento, 19 
que se trata de uma proposta advinda da CT-AS( Câmara Técnica de Águas Subterrâneas) e solicita 20 
para que os membros deste GT enviem sugestões, propostas de ações, ou comentários para que na 21 
próxima reunião sejam analisados e assim enviados ao GT-NITRATO  da CT-AS do CRH.  Ainda com 22 
a palavra, o Sr. Marcelo Néias coloca em questão as medidas de ação que correspondem a curto e 23 
médio prazo. Após um momento de debates e troca de informações, o Sr. Marcelo Néias procede a 24 
leitura de certas respostas do documento em questão, e informa que novamente será enviada a 25 
Proposta de Documento sobre o Nitrato  ao e-mail dos membros do GT-NITRATO, para que no prazo 26 
de 15 dias, sejam enviados ao e-mail deste CBH  sugestões de medidas retentivas e corretivas, que 27 
vise explicar “O que”, e “Como realizar” tais medidas. A palavra é passada ao Sr. Augusto Leme, que 28 
informa a disponibilidade da carta de Bauru no site do CBH-PP. Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo, 29 
menciona um interessante filme que assistiu, chamado "Quem controla a Água", filme que foi 30 
transmitido na 2ª Jornada Ecofalante de Meio Ambiente no Sesc/Thermas de Presidente Prudente -31 
SP, e que o mesmo consta na programação do “IV Workshop Internacional Sobre Planejamento e 32 
Desenvolvimento Sustentável em Bacias Hidrográficas”, que será realizado na UNESP/Campus 33 
Presidente Prudente, do dia 04 a 08 de novembro de 2013. Ainda com a palavra, o Sr. Sandro nota 34 
que é importante os membros do CBH-PP assistirem o referido filme. Tratados todos os assuntos da 35 
pauta, o Sr. Marcelo Neias agradece a presença e colaboração de todos, e encerra a reunião. Nada 36 
mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, Secretária “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, 37 
se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, vinte e um dias do mês de 38 
outubro de dois mil e treze. Grupo de Trabalho sobre o Nitrato, “Comitê da Bacia Hidrográfica do 39 
Pontal do Paranapanema – CBH-PP”. 40 
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