ATA DA 5ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O NITRATO DO COMITÊ DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, às nove horas, na sala de reunião
do DAEE, realizou-se a 5ª 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); Augusto César
Marques Leme (representando SABESP/ABES); Sandro Roberto Selmo e Osvaldo Massacazu
Sugui (representando o DAEE); Alan Crivelari Talaveras e Emerson L. Camargo (representando
a Vigilância Sanitária); Paulo César Durante (representando a Secretaria Estadual da Saúde);
Luis Fernando de Jesus Tavares (representando o Ministério Público); Débora Riva Tavanti
(representando a FIESP). Esteve presente também o Sr. Fábio Pereira Magalhães,
representante da Jandaia Transportes e Turismo Ltda, além de convidados conforme lista de
presença. O Sr. Coordenador do GT-Nitrato, Marcelo Néias inicia a reunião, agradecendo a
presença de todos e procede a leitura da ata da última reunião, que após as devidas correções é
aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. Sandro Selmo faz a leitura do ofício que será
remetido ao Ministério Público Estadual, cujo documento explica as intenções do GT-Nitrato,
quanto à formulação de um Termo de Ajuste de Conduta –TAC. Também comenta que uma
cópia do ofício foi enviada aos membros do grupo para posterior análise e correções
necessárias. Ainda com a palavra, o Sr. Sandro esclarece que foi alertado sobre a elaboração do
TAC e que este documento não pode ser utilizado para a situação em questão, pois não há má
conduta para ser ajustada perante o Ministério Público. Reitera ainda que durante a reunião da
Câmara Técnica de Águas Subterrâneas em São Paulo foi lembrado sobre o Seminário do
Nitrato na cidade de Bauru que acontecerá dia 25 de abril. Após um momento de debates e
discussões acerca da elaboração TAC o Sr. Luis Fernando, propõe que seja marcada uma
audiência no MP e que o ofício seja levado em mãos na mesma data para discutir a melhor
forma e o termo específico para esse problema. O Sr. Coordenador sugere que se não houver a
possibilidade de se firmar um TAC, que o MP auxilie o Comitê na elaboração de um outro
instrumento com as mesmas características e que isto possibilite e respalde na concessão de
outorga para os três poços que serão objetos de estudo. Contudo a Câmara conclui que o único
instrumento para este caso é a formalização do TAC. Prosseguindo com a palavra o Sr. Sandro
reitera que as ações para solucionar os problemas da contaminação por nitrato são de interesse
de todos os envolvidos tais quais o órgão gestor, o Comitê de Bacias e as empresas que têm
poços contaminados. Posteriormente aos assuntos da pauta, fica agendada a próxima reunião
para o dia doze de março 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 vinte e dois dias de fevereiro 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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