
 
 
 
 
 
 
ATA DA 8ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O NITR ATO DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP 
 
Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, na sala de 1 

reunião do DAEE, realizou-se a 8ª Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Nitrato do CBH-PP, onde 2 

estiveram presentes os seguintes membros: Sandro Roberto Selmo (representando o DAEE e 3 

Secretário Executivo do CBH-PP); Adriano Melo (representando a FIESP); Hélio Nastari Junior 4 

(representando o DAEE); Roberto Shirasaki (representando a CATI); Alan Crivelari Talaveras 5 

(representando a Vigilância Sanitária) e Paulo César Durante. O Sr. Sandro Selmo inicia a reunião, 6 

agradece a presença de todos e solicita ao Sr. Roberto Shirasaki que proceda a leitura da ata da 7 

última reunião, que após as devidas correções é aprovada por unanimidade. Posteriormente, o Sr. 8 

Sandro justifica a ausência do Sr. Marcelo Néias, Coordendor deste Grupo de Trabalho, que está em 9 

São Paulo-SP participando de uma reunião da CT-Águas Subterrâneas. Prosseguindo, ainda explica 10 

que entrou em contato com o Sr. Moreti, Secretário Executivo do CBH-PCJ para verificar a 11 

possibilidade de se criar no CBH-PP uma Câmara Técnica de Outorga, entretanto o Sr. Moreti 12 

esclareceu que não há necessidade, basta que altere o GT-Nitrato em GT-Águas Subterrâneas, pois 13 

ficará mais abrangente e não tem necessidade de tratar somente de Nitrato. Ainda com a palavras, o 14 

Sr. Sandro comenta sobre a incidência de cromo nas águas subterrâneas da região. O Sr. Alan ainda 15 

confirma que a incidência deste ocorre em poços de abastecimento público. Seguindo, o Sr. Sandro 16 

Selmo faz a leitura da carta da CT-Águas Subterrâneas do CRH - Conselho Estadual de Recursos 17 

Hídricos, que contém algumas considerações e recomendações no que se refere às possibilidade de 18 

utilização de água subterrânea com presença de Nitrato, cuja proposta será enviada ao CRH - 19 

Coordenadoria de Recursos Hídricos. Dando continuidade, o Sr. Sandro informa que estará presente 20 

na reunião do CRH dia 11/12/2013 em São Paulo e tratados todos os assuntos da pauta, encerra a 21 

reunião e agradece a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, 22 

Secretária “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. 23 

Presidente Prudente, nove dias do mês de dezembro de dois mil e treze. Grupo de Trabalho sobre o 24 

Nitrato, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”. 25 
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