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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO GESTORA DA 

BACIA DO RIO GORUTUBA 

Ao 01 (primeiro) dia de Novembro de 2013 (dois mil e treze), às 8:30 h (oito horas e trinta 

minutos), no auditório da sede social da Associação de Proprietários Irrigantes da Margem 

Esquerda do Gorutuba - ASSIEG, situada à Rua Barão do Rio Branco, 334 - Bairro Padre 

Eustáquio, nesta cidade de Janaúba MG, foi realizada a reunião da Comissão Gestora do Rio 

Gorutuba, com a presença dos seguintes membros: Sr. Aroldo Roberto Cangussu coordenador 

desta comissão e representante do Instituto Nacional de Proteção Meio Ambiente – INPAMA, 

Sr. Geraldo Pereira da Silva, representando a ASSIEG, do Sr. Ricardo Carreiro Neto, 

representando o Distrito de Irrigação do Perímetro Gorutuba – DIG; do Sr. Severino Neto 

Medeiros Barros, representando a Fazenda São Pedro; da Sra. Cleide Maria de Oliveira, 

representando a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA; do Sr. Paulo Brito 

Madureira, representando a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Vila 

Nova dos Poções; do Sr. Gabriel Gustavo Lage, representando a Associação dos Fruticultores do 

Norte de Minas– ABANORTE; do Sr. José Dias Godrim, representando a Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais – EMATER MG; do Sr. Moacir Antunes 

de Souza, representando a Prefeitura Municipal de Janaúba; do Sr. Elissandro Nunes de Brito, 

representando a Prefeitura Municipal de Porteirinha; do Sr. Gustavo Wagner Drumond Lage, 

representando a Prefeitura Municipal de Nova Porteirinha;  e do Sr. Luiz Carlos  de Oliveira 

representando o KURUATUBA, do Sr. Jackson Leite Madureira representante do Comitê da 

Bacia  do Rio Verde, do Sr. Natalino delegado ambiental .   O Presidente cumprimentou a todos. 

Em seguida Sr. Aroldo Cangussu falou a pauta da reunião: 1º tratar da aprovação do Regimento 

Interno do comitê, 2º  tratar da tomada de  água conforme ficou definido na reunião anterior, 3º 

atualização dos membros do Comitê.  Dando prosseguimento executou a leitura do Regimento 

Interno e pediu que todos analisassem para discutir e aprovar.  Em seguida falou sobre situação 

atual da Barragem Bico da Pedra, que deverá ser revista e analisadas a vazão da mesma sendo 

marcada uma nova reunião para o próximo dia 04/12/2013 com local a ser marcada. Ficou 

definido que Sr. Ricardo Carneiro fará a condução da reunião devido ter mais subsídios para 
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expor, pois já tem os levantamentos anteriores, fazendo assim um comparativo, para análise de 

todos. O Sr. Aroldo fala de sua preocupação quanto a economia da cidade que está baseada na 

fruticultura, que é o meio de sustentação da economia da cidade e com a falta de água poderá 

entrar em colapso.  Houve breve discussão sobre o assunto, após Sr. Aroldo falou que a comissão 

deverá acionar os órgãos Públicos para instalar horímetros e hidrômetros nas propriedades de 

usuários que captam água sem permissão ao longo do rio, pois o DIG e ASSIEG fazem 

racionamento e os demais captam a água todos os dias da semana, que não é justo, deverão 

também fazer o racionamento já que eles não obedecem a ninguém.  Outra possibilidade é fazer 

manifestação política juntamente com a população e reivindicar a obra completa da tubulação 

dos canais. Outra, retirada das tabuas de dentro do rio aumentará o volume de água do rio, 

verificar as construções da beira do lago da barragem, dentre outras medidas.  O Sr. Luiz 

manifestou que outra solução é trazer a água do rio São Francisco. Após breve conversação o Sr. 

Aroldo retornou a aprovação do regimento interno analisando a leitura para discussão e 

aprovação ou não. O Sr. Elissandro argumentou que deveria retirar o artigo 9 e 10  no ato de 

referendar, pois órgão maior  poderá não aceitar as decisões do comitê. A maioria entendeu que 

não, que os artigos são exatamente para aprovação das decisões do comitê.  O Sr. Aroldo 

colocou em aprovação o qual foi aprovado sem alteração dos artigos mencionados.  Sr. Aroldo 

colocou em aprovação a retirada dos componentes que não comparecem às reunião e indicou o 

Sr. Luiz Carlos de Oliveira representante do Kuruatuba para fazer parte por ser uma pessoa 

dedicada a atuante no comitê, o qual foi aceito e aprovado por unanimidade. O presidente pediu 

uma salva de palmas pela integração do mesmo.  Após o Sr. Geraldo Pereira pediu que a 

comissão analise o caso do distrito de Vila Nova dos Poções, pois a mesma está sendo 

prejudicada, devido à vazão da água do rio não está chegando lá e, por isso, a Comissão deve 

levar o caso ao Ministério Público, já que a ASSIEG está correta em suas atividades, quem não 

está  são os retirantes de água ilegal ao longo do rio que não fazem racionamento e que acione a 

policia ambiental e autue os captadores clandestinos,  apoiando assim o pessoal da Vila que 

sofrem pois a água não chega para eles.   O Sr. Godim  falou que é bom os membros da comissão 

estarem atualizados quanto as leis de irrigação e outras, que pode ser que querendo ajudar  acaba 

falando besteira por estar desatualizado, às vezes o que pensa ser correto não é e vice versa.  
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Após breve conversação, o presidente passou a palavra para o Sr. Natalino que questionou se as 

bombas instaladas na barragem estão funcionando, o Sr. Gustavo Lage respondeu que sim, e que 

se não estivesse bombeando a irrigação já estaria parada, que tem 2 meses de funcionamento e 

que custou três milhões.  

Nada mais havendo a tratar o Sr. Aroldo Roberto Cangussu encerrou a reunião as 10: horas.    

Eu, Marivone, secretária da Assieg e da Comissão Gestora, redigi essa ata que foi aprovada pelo 

coordenador da Comissão Gestora do Gorutuba, Aroldo Cangussu. 



 

Rua Barão do Rio Branco,334 Bairro Padre Eustáquio – Janaúba – MG 

Telefax.: (38) 3821-2216 – E-mail.: assieg@nortecnet.com.br 

Página 4 de 4 

Associação dos Proprietários Irrigantes da 
 Margem Esquerda do Rio Gorutuba 

  
 


