ATA DA 9ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O NITRATO DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP

1

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e quatorze, às dez horas, na sala de reunião do

2

DAEE, realizou-se a 9ª Reunião do Grupo de Trabalho sobre o Nitrato do CBH-PP, onde estiveram

3

presentes os seguintes membros: Marcelo Gomes de Oliveira Néias (representando a Associação

4

dos Eng. Arq. e Agrônomos de P.Prudente e Região); Gilmar José Peixoto (representando a

5

SABESP); Alan Crivelari Talaveras (representando a Vigilância Sanitária) e o Sr. Sandro Roberto

6

Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP. O Sr. Marcelo Néias iniciou a reunião, agradeceu a

7

presença de todos, e de acordo com os membros presentes realizou a inversão de pauta, ocasião em

8

que foi apreciado o parecer da empresa de Transportes Andorinha S.A, sobre outorga de direito de

9

uso de águas subterrâneas, para abastecimento do posto em sua propriedade. Posteriormente, o Sr.

10

Marcelo Néias, Coordenador deste GT, procedeu a leitura da ata da reunião anterior, que após lida,

11

foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, ainda com a palavra, o Sr.

12

Marcelo procedeu a leitura de um documento da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, da

13

Coordenadoria de Recursos Hídricos, que foi apreciado pelos membros deste GT, onde destacaram

14

algumas exigências que devem ser atendidas. A palavra foi passada para o Sr. Sandro Selmo, que

15

comentou sobre a questão de poços, visando uma informação conjunta dos demais órgãos

16

competentes, para haver uma sintonia entre certos entendimentos. Posteriormente, os membros

17

presentes trocaram informações e emitiram sugestões. Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr.

18

Marcelo encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu,

19

Mylenni Guerra Lima, Secretária “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será

20

assinada por quem de direito. Presidente Prudente, quatorze dias do mês de março de dois mil e

21

quatorze.
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