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Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 08h30min, no auditório da 1 
ABANORTE, situado na rua São Pedro, nº 236, Bairro São Gonçalo, Janaúba/MG, foi realizada a 2ª 2 
Reunião Ordinária da Comissão Gestora da Bacia do Gorutuba (CGG) do ano de 2019, com a 3 
participação dos seguintes membros: Fernanda Sales Saab – CODEVASF; Moacir Antunes de 4 
Souza – Prefeitura Municipal de Janaúba; Horácio Cristo Barbosa – União Serra Geral; Aélcio José 5 
dos Santos – Prefeitura Municipal de Nova Porteirinha; Luciano Cloves da Fonseca – Lote 951A 6 
Fazenda Esperança; Geraldo Pereira da Silva – Associação dos Proprietários Irrigantes da Margem 7 
Esquerda do Rio Gorutuba (ASSIEG); Adalberto Santos Pinto da Paixão – Distrito de Irrigação do 8 
Perímetro Gorutuba (DIG); Felipe Mateos de Carvalho – Assoc. de Amigos do Rio Gorutuba. 9 
Participaram os seguintes convidados: Algimar Borges, Marivone A. Moreira – Associação dos 10 
Proprietários Irrigantes da Margem Esquerda do Rio Gorutuba (ASSIEG); Renato Gonçalves 11 
Rodrigues – Distrito de Irrigação do Perímetro Gorutuba (DIG); Jannyne Márcia Amorim Silva – 12 
Secretaria Executiva/CBH Verde Grande. Justificaram ausência: João Batista Ribeiro da Silva 13 
Reis – EPAMIG; Gustavo Wagner Drumond Lage e Nilde Antunes R. Lage – ABANORTE. O 14 
Secretário Adjunto da Bacia do rio Gorutuba e Coordenador da Comissão Gestora do Gorutuba 15 
(CGG), o Sr. Adalberto Santos, agradeceu a presença de todos e deu início a 2ª Reunião Ordinária 16 
da CGG de 2019, tendo verificado que o quórum não foi atingido a ATA da 1ª Reunião Ordinária da 17 
CGG do dia 30.05.2019 não pode ser apreciada. Logo após, a Sra. Jannyne apresentou o novo site 18 
do CBH Verde Grande para todos os presentes. Em seguida falou sobre a avaliação anual da 19 
Agência Peixe Vivo (APV) pelos membros do Comitê. Ela destacou que essa avaliação está prevista 20 
no Contrato de Gestão 083/2017 e tem por objetivo aferir a atuação da Agência Peixe Vivo como 21 
Entidade Delegatária do CBH Verde Grande. A aplicação da avaliação é de responsabilidade da 22 
Agência Nacional de Águas (ANA). Jannyne acrescentou ainda que para responder ao questionário 23 
deve-se acessar o link enviado via e-mail para todos os titulares do Comitê. Alguns 24 
questionamentos a respeito da avaliação foram pontuados, sendo prontamente respondidos pela 25 
Sra. Jannyne. Em seguida, o Sr. Adalberto descreveu os novos representantes que passam a 26 
compor a CGG conforme Deliberação nº 074/2019, aprovada na 32ª RO Plenária do CBHVG. Na 27 
sequência, a Sra. Jannyne informou que o escritório do CBHVG irá entrar em contato com a 28 
EMATER e a Mineradora Riacho dos Machados (MRDM) solicitando a indicação de novos 29 
representantes e que esta indicação seja formalizada via e-mail, para que os devidos trâmites 30 
sejam feitos. A seguir, apresentou aos presentes o Calendário de Reuniões Ordinárias para o ano 31 
de 2020, falou também sobre a mudança do número de Reuniões Ordinárias da Comissão que 32 
foram alteradas de quatro para duas reuniões anuais.  Posteriormente, o Sr. Adalberto informou 33 
que a Agência Peixe Vivo apresentou na 32ª RO do CBHVG, o edital nº 02/2019 de “Projetos de 34 
Sustentabilidade Hídrica no Semiárido”, lançado pelo CBH São Francisco (CBHSF), e fez algumas 35 
considerações referentes às diretrizes do Edital e de como fazer o cadastramento, informou ainda 36 
que o prazo limite para submissão de projetos é até o dia 20.01.2020. Logo após, Adalberto 37 
explanou sobre o Termo de Alocação de Água 2019/2020 do Sistema Hídrico do Bico da Pedra e 38 
Gorutuba que se encontra no estado hidrológico vermelho (escassez hídrica). Nesse sentido, ele 39 
falou sobre a possibilidade de se propor ajustes na Alocação de Água para atender a sazonalidade 40 
dos usos, o que gerou várias manifestações dos presentes. Após uma intensa e produtiva 41 
discussão, foi gerado o seguinte encaminhamento: que a Comissão por intermédio do CBHVG iria 42 
oficiar a COMAR/ANA propondo alguns ajustes, afim de garantir o fornecimento de água para 43 
irrigação dos perímetros irrigados, tendo volume disponível no sistema hídrico Bico da Pedra e 44 
Gorutuba para este fim, na tentativa de minimizar os impactos negativos para os empreendimentos 45 
que dependem dessa água. Adalberto ressaltou que prolongar o atendimento do volume de água 46 
disponível pode auxiliar financeiramente os usuários que já sofrem com a restrição hídrica na 47 
região há muitos anos. Em seguida, o Sr. Horácio explanou sobre o empreendimento MRDM, que 48 
impacta diretamente no volume de água que chega ao reservatório Bico da Pedra. Segundo ele, 49 
este fato ocorre devido a construção de um barramento em um dos afluentes do Gorutuba, 50 
diminuindo a vazão de água que chega para recarregar o reservatório, informou ainda que o 51 
empreendimento tem várias autuações, mas não estão cumprindo nenhuma condicionante. Uma 52 
participante informou ainda que teve conhecimento de uma outra barragem que foi construída na 53 
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região de Francisco Sá que também diminuiu a quantidade de água que escoa até o reservatório 54 
Bico da Pedra, e sugeriu que a CODEVASF averiguasse as informações para que sejam tomadas as 55 
devidas providencias. Na sequência, o Sr. Horácio informou que a Câmara Técnica Consultiva 56 
(CTC) do CBH Verde Grande apresentou uma proposta solicitando que a MRDM implante um 57 
sistema de monitoramento de metais pesados, custeado pelo próprio empreendimento em um 58 
laboratório creditado e sem vínculo com a Mineradora. Ele ressaltou ainda que após decorrido 59 
aproximadamente seis meses do envio da solicitação a MRDM enviou uma resposta mostrando o 60 
monitoramento que eles mesmo fazem, afirmando que já atende ao que foi requerido pelo Comitê. 61 
Logo após, o Sr. Geraldo fez algumas considerações referentes à qualidade da água do Gorutuba 62 
captada pela ASSIEG, a qual continua apresentando odor muito forte e características corrosivas 63 
que podem ser observadas claramente nos equipamentos que tem contato direto com a água, tais 64 
como os rotores das bombas, filtros e nas soldas dos equipamentos. A Sra. Jannyne informou que 65 
o Comitê protocolou o ofício nº 256/2019/CBHVG no dia 05.12.2019, convidando o Promotor de 66 
Justiça o Sr. Daniel Castro e Melo a participar desta 2ª Reunião Ordinária da CGG do dia 67 
13.12.2019. O objetivo do convite é oportunizar ao MP o pronunciamento sobre o andamento do 68 
processo concernente à denúncia de lançamento de efluente não tratado no rio Gorutuba, 69 
conforme ofício nº 76/2019/CBHVG, protocolado no dia 22.04.2019. No entanto, ela afirmou, não 70 
houve retorno até aquele momento. Diante disso, o Sr. Geraldo solicitou que o Comitê agende uma 71 
reunião com o Promotoria para receber os representantes da CGG a fim de discutir o assunto 72 
pessoalmente com o Promotor. Posteriormente um participante questionou sobre a falta de 73 
assiduidade de alguns membros da Comissão dificultando alcançar o quórum mínimo para a 74 
tomada de decisões. Prontamente a Sra. Jannyne informou que o escrito do CBHVG fará contato 75 
com todos os membros faltosos na intenção de identificar a motivação da dificuldade de 76 
assiduidade buscando reaproximar estes mesmos ou até substitui-los, conforme previsto no Art. 44 77 
do Regimento Interno. Posteriormente, o Sr. Horácio falou que a MRDM foi autuada oito vezes no 78 
últimos dois meses e uma dessas autuações foi decorrente da prática de utilizar resíduo de água 79 
contaminada com metais pesados, oriundo do processo de extração minerária, para molhar a 80 
estrada, fazendo com que estes metais infiltrem no solo podendo chegar até o reservatório. Ele 81 
citou ainda a realização de um novo alteamento na barragem de rejeitos do empreendimento, que 82 
se utilizou do método de alteamento a montante, o que é ilegal atualmente. Com base nas 83 
discussões, Adalberto informou que atentará para sempre manter a CGG atualizada quanto às 84 
ações do Grupo de Trabalho MRDM. Por fim, o Sr. Adalberto Santos questionou se algum membro 85 
teria algo mais a contribuir. Não havendo pronunciamento e sem o mais a tratar, encerrou a 2ª 86 
Reunião Ordinária de 2019, agradecendo a participação de todos e lavrou a presente ata. 87 
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