COMISSÃO GESTORA DA BACIA DO RIO GORUTUBA
TEL. (38) 3821-3236
Janaúba – MG

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO
GESTORA DA BACIA DO RIO GORUTUBA
Aos 09 (nove) dias de dezembro de 2013 (dois mil e treze), às 8:30 h (oito
horas e trinta minutos), no auditório da EPAMIG, situada em Nova
Porteirinha - MG, foi realizada a reunião da Comissão Gestora do Rio
Gorutuba, com a presença dos seguintes membros: Sr. Aroldo Roberto
Cangussu presidente 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. Gabriel Gustavo Lage, representando a Associação dos
Fruticultores do Norte de Minas– ABANORTE; do Sr. Moacir Antunes de
Souza, representando a Prefeitura Municipal de Janaúba; do Sr. Gustavo
Wagner Drumond Lage, representando a Prefeitura Municipal de Nova
Porteirinha; do Sr. Luiz Carlos
de Oliveira representando o
KURUATUBA, do Sr. João Ronaldo Silva representante da prefeitura de
Nova Porteirinha; do Sr. Rafael Sá representante do IGAM; do Sr. Algima
Borges representante da ASSIEG e Sr. Oscar Magário da ASSIEG. O
Presidente cumprimentou a todos. Em seguida Sr. Aroldo Cangussu falou a
pauta da reunião: 1º assistir à apresentação da situação atual do reservatório
do Bico da Pedra pelo Sr. Ricardo Carreiro do DIG; 2º apresentação da
campanha de regularização do uso de recursos hídricos pelo Sr. Rafael Sá
do IGAM; 3º apresentação, pelo DIG, dos cenários estabelecidos pela ANA
– Agência Nacional de Águas para tomada de decisão pelos membros da
Comissão Gestora do Gorutuba. Um dos cenários apresentados foi o de
aumentar a vazão disponibilizada para o rio Gorutuba em mais 200 l/s, não
aceito pelo plenário, pois iria favorecer ainda mais a captação clandestina
de água ao longo do rio à jusante da Barragem do Bico da Pedra. Foi
unânime a solicitação de rigor na fiscalização para coibir a captação
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clandestina, inclusive até a retirada física das bombas. Geraldo da ASSIEG
propôs a contratação de uma pessoa para essa fiscalização tendo os custos
rateados pelos consumidores. Rafael do IGAM informou que o órgão vai
convocar para a regularização da outorga todos os usuários, inclusive os
poços subterrâneos. Geraldo da ASSIEG sugeriu a instalação de réguas de
medição de vazão para monitoramento ao longo do rio. Informou ainda que
o monitoramento do trecho entre a Barragem do Bico da Pedra e a
barragem da ASSIEG será efetuado pela própria ASSIEG. Depois, chegouse a conclusão que cada trecho do rio poderia ser monitorado por cada
Associação correspondente. Aconteceu, em seguida, o debate sobre qual o
cenário a ser adotado para os próximos meses com relação às vazões a
serem disponibilizadas pela Barragem do Bico da Pedra. Por unanimidade,
definiu-se que o status atual seria mantido até o início do mês de abril,
quando será realizada nova reunião da Comissão Gestora para definição
das vazões. Os representantes da ASSIEG pediram a palavra para reclamar
da Copasa com relação ao lançamento dos efluentes sanitários tratados na
ETE de Janaúba. Segundo eles, estaria comprometendo, e muito, a
qualidade das águas do rio Gorutuba e prejudicando a irrigação na margem
esquerda. Cleide, da Copasa, informou que a qualidade dos efluentes
lançados está dentro dos parâmetros exigidos em lei. Lembrou, entretanto,
que, na seca, a vazão normal do rio Gorutuba é muito baixa e compromete
a diluição dos efluentes. Rafael, do IGAM, solicitou que todos
colaborassem na divulgação da campanha de regularização dos recursos
hídricos que o IGAM está iniciando novamente. Informou o número dos
telefones do IGAM em Belo Horizonte responsáveis por essa campanha:
Cíntia (31) 3915-1116 e Thiago (31) 3915-1126. Tendo concluído os
assuntos da pauta, o Sr. Aroldo Cangussu agradeceu a presença de todos e
encerrou a reunião.

