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ATA DA PRIMERIA REUNIÃO DA COMISSÃO GESTORA DA BACIA DO RIO 
GORUTUBA 
Aos 08 dias de agosto de 2013, às 14:00 hs, no auditório da sede da ASSIEG, situada 
à Rua Barão do Rio Branco, 334 - Bairro Padre Eustáquio, nesta cidade de Janaúba 
MG, reuniram-se o Sr. Huarrisson Antunes Cangussu, presidente provisório, indicado 
pelo Sr. João Damásio do Comitê de Bacia do Rio Verde Grande para presidir e 
assessorar a 1ª reunião da Comissão, ora atualizada na  Audiência Pública  convocada 
pela ANA - Agência Nacional de Águas, realizada no ultimo dia 01/08/2013, no 
auditório da Unimontes em Janaúba - MG. Reuniram-se os representantes dos 
usuários da água do reservatório da Barragem do Bico da Pedra, o DIG, Sindicato dos 
Produtores Rurais, Fazenda São Pedro, ASSIEG, Best Pulp, COPASA, Associação dos 
Pequenos Produtores  Vila Nova Poções, ABANORTE,  Sociedade Civil composta 
pelos seguintes representantes: INPAMA, UNIMONTES, FUNVALE e Kuruatuba, Poder 
Público Federal, representado por: ANA, CODEVASF: Poder Público Estadual, 
representado por: EMATERMG, IGAM e Poder Público Municipal, representado por: 
Prefeitura de Janaúba, Prefeitura de Nova Porteirinha, Prefeitura de Riacho dos 
Machados e Prefeitura de Porteirinha,  conforme lista de presença anexa, para discutir 
sobre a reunião realizada pela ANA – Agência Nacional de Águas, no dia 1º de agosto 
de 2013 para tratar da Alocação Negociada de Águas da barragem do Bico da Pedra e 
formação da Comissão Gestora do Rio Gorutuba.   O Presidente cumprimentou a todos 
se apresentando e passou a palavra para o presidente da ASSIEG, Oscar Magário 
Neto que deu as boas vindas a todos e pediu que cada um se apresentasse para 
termos ciência dos representantes presentes para iniciar a reunião. Após 
apresentação, Sr. Huarrisson falou sobre a importância de formar e participar da 
Comissão; em seguida Sr. Aroldo Cangussu falou brevemente da história do comitê 
sua fundação e relevância em nossa região. Em seguida, passou a palavra para o Sr. 
Ricardo Carneiro o qual explanou sobre a competência do comitê e da comissão, lendo 
parte do Regimento interno para conhecimento de todos e pediu para reproduzir e 
passar aos presentes.  Em seguida, leu ofício contendo as metas a seguir pela 
Comissão, falou da eleição do relator adjunto para assessorar o relator e da aprovação 
de uma das quatro propostas sugeridas na reunião passada a saber: 1ª)  Manutenção 
operação 2.400l/s para o DIG; 450 l/s para ASSIEG sendo 1.200 l/s 3 (três) dias na 
semana e 400 l/s para o rio e nova reunião em Novembro 2013;  2ª) Diminuir 200 l/s do 
DIG para o Rio; 3ª) Redução de todas as vazões em 25%; 4ª) Redução 200 l/s do DIG 
sem aumentar a vazão do rio (reserva na própria barragem).   O Sr. Natalino Viana 
pediu a palavra e expôs a sua preocupação em relação a veracidade dos atos 
cometidos pela CODEVASF, órgão que administra a água da Barragem Bico da Pedra; 
o mesmo leu uma Carta, de sua autoria, para todos demonstrando a sua preocupação. 
Em seguida, Ricardo, representante do DIG, explanou sobre a atual realidade da 
barragem hoje com dados gráficos que comprovam a sua dificuldade, falou que em 
breve haverá a batimetria para saber a capacidade real do reservatório. Em seguida, 
Huarrisson Antunes, representante do Sindicato Rural, falou que deverão levar ao 
conhecimento do Ministério Público e da Polícia Ambiental  esta comissão formada 
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para assim uma amparar a outra em suas tarefas e necessidades. Logo após, colocou 
a palavra franca para cada um manifestar sua opiniões e sugestões que após 
passariam a votação e aprovação das quatro propostas e eleição do relator adjunto 
para a comissão que ficará encarregado de redigir as atas, fazer contatos com o 
comitê, convocar para reuniões dentre outros atributos. Sr. Natalino questionou como 
está desenvolvendo os trabalhos para a tubulação dos canais, que ficou sabendo que 
já foi licitada e até o momento não iniciou as obras. Marcio, representante da 
CODEVASF, informou que a licitação da primeira fase já foi concluída que agora falta 
licitar a segunda e que assim que estiver tudo dentro dos padrões de licitação se dará  
início às obras.  Jose Guy, da sociedade civil, expôs sua insatisfação  quanto a 
mobilidade dos comitês e espera que este vá em frente tomando decisões, pois, até 
hoje, não viu nada de executivo feito  e que a Comissão deverá fiscalizar as outorgas e 
usuários do rio, que deverá prestar contas do quanto gastou com comitês de bacia.   O 
Sr. Godim, da Emater, informou a diferença entre comissão e comitê e houve breve 
discussão entre todos. Em seguida anunciou a eleição de uma das quatro propostas.  
O Sr. Huarrisson colocou que em relação ao volume de água já disponibilizada não tem 
como mexer que o que tem a ser feito é diminuir a área irrigada, todos concordaram e 
passou-se à eleição de uma das seguintes propostas:     1ª) Manutenção da operação 
2.400l/s para o DIG; 450 l/s para ASSIEG, sendo 1.200 l/s 3 (três) dias na semana e 
400 l/s para o rio e nova reunião em Novembro 2013;  2ª) Diminuir 200 l/s do DIG para 
o leito do rio; 3ª) Redução de todas as vazões (exceto COPASA) em 25%; 4ª) Redução 
200 l/s do DIG sem aumentar a vazão do rio (reserva na própria barragem).  O Sr. 
Ricardo conduziu a eleição o qual obteve 11 (onze ) votos para a 1ª proposta;  0 (zero)  
voto para a segunda proposta;  0 (zero) voto para a terceira proposta;  2 (dois) votos 
para a quarta proposta; 2 (dois) votos abstencionista.  Ficando eleito e aprovado a 
primeira proposta.  Manutenção da operação de 2.400l/s para o DIG; 450 l/s  para 
ASSIEG, sendo 1.200 l/s 3 (três) dias na semana e 400 l/s para o rio e nova reunião em 
novembro 2013.  Em seguida passou a eleição do relator adjunto,  o qual  foi indicado o 
Sr. Aroldo Cangussu e não havendo nenhum  outro interessado em concorrer ao pleito, 
o mesmo  foi eleito por unanimidade com 18 (dezoito ) votos. A partir de então 
empossado, o Sr. Aroldo Cangussu presidirá a Comissão Gestora dentro do 
organograma do Comitê de Bacia do Rio Verde Grande. Em seguida, após empossado 
o mesmo recebeu uma salva de palmas pelo cargo e o presidente da ASSIEG Oscar 
Magário colocou-se à disposição no que precisar e dispôs o escritório para efetuar as 
reuniões.  O Sr. Aroldo agradeceu a confiança, e disse que aceitaria a disponibilidade 
das instalações da Assieg para o funcionamento da Comissão Gestora do Rio 
Gorutuba e agradeceu ao presidente da ASSIEG pela colaboração.  Nada mais tendo a 
tratar a reunião foi encerrada às 16:40. 
Eu, Marivone, redigi essa ata e a subscrevo juntamente dom o presidente eleito, Aroldo 
Cangussu. Janaúba, 08 de agosto de 2013. 
 
 
 


