
 
 
 
 
 
ATA DA 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O NITR ATO DO COMITÊ DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH- PP 
 

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e treze, às nove horas, na sala de reunião do DAEE, 
realizou-se a 4ª 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 e Marcos Norberto Boin 
(representando o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL); Alan Crivelari Talaveras e Emerson L. 
Camargo (representando a VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL) e Danilo Morel Pinto 
(representando a Pm de Presidente Prudente). Estiveram presentes também os convidados, Sr. 
Vinícius, representante da Viação Motta, e o Sr. Fábio Pereira Magalhães, representante da 
Jandaia Transportes e Turismo Ltda. Com a palavra o Sr. Sandro Roberto Selmo inicia a reunião 
explanando aos convidados os objetivos e origens do Grupo de Trabalho. Em seguida, passa a 
palavra ao Sr. Coordenador, Marcelo Néias que agradece a presença de todos principalmente 
dos representantes das duas empresas em questão e procede a leitura da ata da última reunião 
do GT-NITRATO, que após as devidas correções é aprovada por unanimidade. Posteriormente o 
Sr. Sandro comenta sobre sua participação no GT-NITRATO da Câmara de Águas Subterrâneas 
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos na cidade de São Paulo e ainda avisa aos presentes 
que no dia vinte e cinco de abril haverá um Seminário do Nitrato na cidade de Bauru, cujos 
palestrantes falarão sobre os riscos do nitrato à saúde e também sobre os processos de 
outorgas. Seguindo a pauta, o Sr. Marcelo Néias inicia as discussões das demandas levantadas 
na reunião anterior, inclusive reiterando a necessidade da presença do Auto Posto Grigoleto Ltda 
no próximo encontro do Grupo de Trabalho. A palavra é aberta a todos e o Sr. Marcos Boin 
sugere que se faça um trabalho paralelo às apresentações das soluções de controle, da maneira 
que também se tenha as fontes de contaminação por nitrato e as causas. Prosseguindo, o Sr. 
Sandro propõe que o Grupo de Trabalho elabore um Termo de Referência, identifique um 
tomador que assuma a proposta do GT e se faça uso dos recursos financeiros do FEHIDRO 
2013 para executar as ações dentro de uma área piloto prevista pelo grupo. Após, o Sr. Izio 
Barbosa sugere que se contrate uma empresa para coordenar o trabalho, através dos recursos 
do FEHIDRO. Comenta ainda que é possível também que o GT formule um documento com a 
intenção da Câmara de Vereadores criar uma Lei Municipal normatizando a perfuração de poços 
no município e a fiscalização pela Vigilância Sanitária.  Após um momento de comentários e 
discussões o Sr. Sandro propõe que se faça um documento oficial a ser encaminhado ao 
Ministério Público Estadual, contendo as propostas deste Grupo de Trabalho para que se 
formalize um TAC respaldando todas as ações previstas no trabalho. Posteriormente aos 
assuntos da pauta, fica agendada a próxima reunião para o dia vinte e dois de fevereiro de dois 
mil e treze. O Sr. Coordenador Marcelo Néias, 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, aos trinta 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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