NOTA
Senhores e Senhoras Irrigantes.
Diante das postagens de preocupaçao e indignaçao de membros do grupo, com
descarga de agua do açude Brumado (1.200.000 m³), para atender a irrigaçao em
Dom Basílio, que devera ocorrer, a partir das 12h00min do dia 07/05/2021,
sexta-feira, a ADIB, como membro da Comissao Gestora dos Açudes vem a todos
prestar esclarecimentos:
1º - A Comissao Gestora dos Açudes e um colegiado com 30 entidades membros,
dos municípios de Rio de Contas, Livramento e Dom Basílio e foi instituída pelo
DNOCS, com objetivo principal de ajudar a ANA e DNOCS, na gestao das aguas dos
dois açudes, como tambem, na administraçao de conflitos oriundos do uso das
aguas;
2º - No Termo de Alocaçao das Aguas dos Açudes, 2020/2021, com vigencia ate
31/05/2021 aprovado pela Comissao Gestora, maio/2020 contempla a descarga
emergencial de 1.200.000 m³ de agua, do açude Brumado, para atender a
irrigaçao em Dom Basílio, como tambem contempla a mudança do cronograma de
irrigaçao do Projeto Irrigado, sendo necessario a aprovaçao da Comissao Gestora
aprovar e a ANA liberar;
3º - No mes de julho de 2020 a ADIB pediu a Comissao Gestora dos Açudes a
mudança do cronograma de irrigaçao do Projeto, de um turno de 12 horas, a cada
sete dias, para dois turnos de 12 horas, a cada sete dias e todas as entidades de
Dom Basílio votaram a favor do pedido da ADIB e a ANA liberou a mudança do
cronograma, no período de 19/07/2020 a 31/10/2020;
4º - No mes de outubro/2020 a ADIB pediu a Comissao Gestora a prorrogaçao do
cronograma de irrigaçao do Projeto, de dois turnos de 12 horas, a cada sete dias,
ate 31/05/2021 e todas as entidades de Dom Basílio votaram a favor do pedido
da ADIB e a ANA liberou;
5º - No dia 28/04/2021 a Camara de Vereadores de Dom Basílio pediu a
Comissao Gestora a liberaçao da descarga emergencial, do açude Brumado para
atender a irrigaçao em Dom Basílio e todas as entidades de Livramento e Rio de
Contas, presentes votaram a favor do pedido da Camara de Vereadores de Dom
Basílio, com exceçao de uma entidade de Livramento, respeitando o princípio de
reciprocidade de devolvendo a Dom Basílio, o mesmo tratamento de respeito e
consideraçao que recebemos quando pedimos e a ANA/INEMA estao trabalhando
a liberaçao.
6º - Em toda essa situaçao tem dois pontos que merecem, tambem, preocupaçao e
questionamento e ADIB pede o apoio de todas as entidades, na discussao e
aprovaçao do Termo de Alocaçao de Agua, 2021/2022, devera acontecer nos dias
17 e 20/05/2021, formato virtual, que sao:

6,1 – Na Resoluçao Conjunta ANA/INEMA n.º 589, de 03/04/2017, Documento
n.º 00000.020161/2017-76, “Marco Zero na Gestao das Aguas dos Açudes”, as
agua do açude Brumado nao contempla irrigaçao, no município de Dom Basílio.
Por que constar no Termos de Alocaçao de Agua, descarga do açude Brumado
para irrigaçao em Dom Basílio?
6.2 – No açude Riacho do Paulo tem 4.400.000 m³ de agua, para irrigaçao no
município de Dom Basílio. Por que nao liberar essa agua? Sera que nao poder, ate
agora, retirar a comporta que obstrui a adutora de defluencia da agua do Riacho
do Paulo e desculpa razoavel?
A DIREÇAO

