
MOBILIZAÇÃO
Reunidos na Assembléia, prefeitos, deputados e ambientalistas de estados
que compartilham bacias hidrográficas com Minas discutem a formação
de comissões interparlamentares, como a Cipe-São Francisco, que podem
gerar um Parlamento destinado a cuidar das águas brasileiras

UM P ARLAMENTO
PARA AS ÁGUAS
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E

m 1870, quando o Brasil ainda
vivia soboregime monárquico,
o imperador Dom Pedro II, de-

POIS de navegar pelo São Fran-
cisco, determinou um levanta-
mento completo do rio —desdeMuil
a nascente até a foz. O estudo	re
demorou anos para ser conclu-	re
ído e deu origem a três exem- brapiares recheados de informa-
ções. O objetivo maior era fa-
zer uma espécie de "radiogra-	Si,
Fia" do rio e enumerar suas
potencialidades então inexploradas.
Mais de um século depois, o São Fran-
cisco continua estimulando estudos,
intervenções e debates, o que reforça a
tese de que a água é um recurso tão
estratégico quanto foi o petróleo, nas
décadas de 70 e 80. Contraditoriamen-
te, o São Francisco tem vivido uma
realidade que reproduz m mal comum
às demais bacias hidrográficas brasi-
leiras: a falta de planejamento e
gerenciamento integrado de seus múlti-
plos recursos.

As conseqüências da inexistência
de uma política hídrica para a bacia do
São Francisco são o assoreamento dos

rios, a poluição, o uso clandestino das
águas e o subaproveitamento das
hidrovias, entre outros efeitos nocivos.
Se esses problemas são antigos, tam-
bém histórica é a utilização do "Velho
Chico" como peça dogmática dos dis-
cursos dos políticos brasileiros. Inter-
venções planejadas de forma integrada
e racional têm sido exceções à regra. O
planejamento setorial - não integrado—
tem gerado, por décadas, conflitos de
interesses e de usos que culminam na
degradação da bacia. Nesse contexto

de crise, sobrevive a duras penas a
população ribeirinha—maltrapilha, in-
salubre e analfabeta.

Muito também já se discutiu so-
bre aquele que é considerado o rio da
integração nacional. Pouco se fez em
sua defesa, no entanto, seja na esfera
dos Poderes Executivo, Legislativo ou
Judiciário. Se essa lacuna persiste, é
fato também que o lobby em benefício
de suas águas tem evoluído como tem-
po. Antes do golpe militar de 1964, o
Congresso Nacional assistia à atuação
do bloco parlamentar do São Francis-
co, formado por 25 representantes de
Minas Gerais, Sergipe, Alagoas,
Pernambuco e da Bahia - estados ba-
nhados pelo rio. Considerado atuante
durante vários anos, o grupo tinha a
metade defender interesses específicos
no Congresso.

Iniciativas isoladas como essa
foram, ao longo dos anos, a marca
registrada da atuação política no que
diz respeito ao São Francisco. Esse
quadro tende, no entanto, a mudar, a

to já se falou e pouco já se fez em
lação ao rio São Francisco, que
produz o mal das demais bacias
;i leiras: assoreamento, poluição,
uso clandestino das águas e

ibaproveitamento das hidrovias
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O quadro tende a mudar na medi
em que os legisladores se unem n

/obbysuprapartidário a partir d
experiência da Cipe-São Francis

formada pelas Assembléias dos est
banhadõs pelo 'V elho Chico

partir do momento em que se aglutinam
Legislativos, e a preocupação com a
bacia torna-se estímulo para ações efe-
tivas. Exemplo dessa nova mentalidade
foi o lançamento, em 1992, de uma idéia
pioneira, que atende pelo nome de Co-
missão Interestadual Parlamentar de
Estudos para o Desenvolvimento Sus-
tentável da Bacia do Rio São Francisco
(Cipe-São Francisco). A Comissão, que
é formada pelos presidentes das Assem-
bléias Legislativas dos cinco estados
banhados pelo "Velho Chico", nasceu
com o objetivo inicial de diagnosticara
situação da bacia e se revelou, em dois
anos, um lobbv suprapartidário com
poder mobilizador.

Prova disso foi a realização, em
31 de maio e 1° de junho deste ano, da
sexta reunião da Cipe-São Francisco,
no Plenário da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais. O encontro contou
com a participação de cerca de 800
pessoas, entre parlamentares de dez es-
tados, técnicos, especialistas e leigos.
Durante dois dias, houve discussões

sobre poluição, degradação ambiental,
gerenciamento dos recursos hídricos e
perspectivas de interligação da bacia

do São Francisco com outras bacias
hidrográficas. Os ministros de Estado
do Planejamento, Alexis Stepanenko,
e da Integração Regional, Aluízio
Alves, e o secretário executivo do Mi-
nistério do Meio Ambiente e da Ama-
zônia Legal, Getúlio Lamartine, vie-
ram à Assembléia para o encerramento
da reunião. Um senador e técnicos do
Poder Legislativo americano também
participaram do encontro, interessa-
dosem saber um pouco mais a respeito
do lobby exercido em defesa das águas

brasileiras.
A Cipe-São Francisco, liderada

pelo presidente da Assembléia mineira,
deputado José Ferraz (PTB),
jií tinha feito outras reuniões

da	itinerantes nos estados que
um	compõem a bacia. Temas

como legislação, bar-

0, ramentos, irrigação, pesca e

ados	navegação foram discutidos
por deputados estaduais, téc-
nicos e pela população ribei-
rinha. Comissão de estudos e
iobby promissor em defesa

do desenvolvimento racional e susten-
tável da bacia do São Francisco, aCipe
já coleciona resultados positivos. Entre
eles, a apresentação de 13 emendas ao
projeto de lei que cria a política nacio-
nal de recursos hídricos, encampadas
pelo relator do substitutivo, deputado
federal Fábio Feidman (PSDB). A Co-
missão também participou, em 1993,
da elaboração do Plano de Ação Gover-
namental no Nordeste (PAG-Nordes-
te), de execução determinada pelo pre-
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sidente da República, Itamar Franco.
Novas Cipes - A sexta reunião

da Cipe-São Francisco serviu, na reali-
dade, para a divulgação de uma idéia
pioneira, que é pautar a atuação políti-
ca com base na defesa da bacia
hidrográfica - ponto de partida tam-
bém para o planejamento regional. A
proposta é a criação de novas Cipes,
nos moldes da Cipe-São Francisco, nas
bacias Platina-Paraná, do rio Doce, rio
Jequitinhonha, rio Paraíba do Sul, rio
Piranhas e Amazônica. As comissões
deverão, apartirde agora, sair do papel
e se estruturarem, na medida da vonta-
de política dos parlamentares estaduais
envolvidos.

O vice-líder do PSB na Assem-
bléia Legislativa do Rio de Janeiro,
deputado José Valente, que esteve na
Assembléia mineira, considera a cria-
ção da Cipe-Paraíba do Sul uma inici-
ativa feliz. "Vamos tentar propor este
novo modelo de atuação, que é buscar
soluções conjuntas para os problemas
da bacia", afirma. Esta Cipe será for-
mada por Minas Gerais, Rio de Janeiro
e São Paulo. O deputado prevê, no

entanto, dificuldades para a aceitação
da proposta. "Muitos desconhecem o
rio Paraíba, que é considerado apenas
um enorme esgoto", ressalta.

Na opinião do deputado estadual
goiano Athos Magno Costa e Silva
(PT), a sexta reunião daCipe-São Fran-
cisco pode ser caracterizada como um
momento de "conscientização" dos par-
lamentares brasileiros. A
implementação das Cipes Bacia Plati-
na-Paraná e Bacia Amazônica, das
quais a Assembléia de Goiás será mem-
bro, dependerá de articulações e novos
encontros, segundo o deputado. "A curto

prazo não temos condições de avançar
muito. Mas a médio prazo, provavel-

mente na próxima legislatura, a idéia de
criar novas Cipes já deverá estar solidi-
ficada", previu. Em Goiás, segundo o
parlamentar, não há órgão que delibere
sobre política hídrica ou estatísticas
sobre o uso das águas dos rios Tocantis
e Araguaia - os mais importantes do
Estado.

Parlamento das Águas —Amais
ambiciosa idéia lançada durante a sex-
ta reunião da Cipe-São Francisco foi,
no entanto, o Parlamento das Aguas,
que pretende congregar deputados de
praticamente todos os estados. Forma-
do pelas Cipes a serem criadas, ele será

um fórum permanente de deba-
tes e articulações políticas

expedientes, como apresentar
proposições legislativas e pro-

mover estudos sobre as bacias, ou até
se articular para tentar obter recursos

A mobilização em torno da Cipe-São	direcionadas para o desenvolvi-
Francisco lançou a semente de se fazer	mento das bacias hidrográficas

política por bacia, ponto de partida	brasileiras, com base na defesa

para o planejamento regional	do meio ambiente e no ge-
renciamento integrado. Para

e a criação de novas Cipes em	atingir essa meta, os parlamen-
outras bacias hidrográficas	tares podem recorrer a vários

O D€puwo JosÉ Vxt€r.rrt, no Rio	 O D€ptnno ATHoS Mco, o€ Ga&s
Busco de soluções conjuntas para a bacia Paraíba do Sul

	
Articulações em torno das bacias Platina-Paraná e Amazônica
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O PREFEEO ARLEM SANTIAGO
Dificuldades para reunir muitos prefeitos em consórcio

Asexta  reunião da Cipe-
São Francisco viu nascer tam-
bém outro !obby, "costurado"
por representantes do Executi-
vo. Nesse caso, a iniciativa era
de diversos prefeitos, que apro-
varam a minuta de estatuto da
União de Prefeituras do Vale do
São Francisco (Uni vale). A atu-
ação dessa entidade poderá se
traduzir, por exemplo, no esta-
belecimento de consórcios entre
os municípios, para execução de
projetos e obras de interesse co-
letivo, especialmente nos setores

de saneamento, saúde, educação
e habitação. A proposta recebeu,
no entanto, críticas de alguns pre-
feitos, que duvidam do "poderde
fogo" da nova instituição. O pre-
sidente da Associação dos Muni-
cípios da Arca Mineira da Sudene,
Arlem Santiago, afirmou que é
quase impossível reunir tantas pre-
feituras para discutir os proble-
mas dabacia. "A Univale deveria
ser formada por associações
microrregionais interessadas. Ela
seria mais enxuta e atuante" -
afirmou.

A 69 REUNIÃO DA Cii'€, NA ASSEMBLÉIA
Deputados, prefeitas, autoridades governamentais e ombientalistas discutem as alternativas de gerenciarnento do uso múltipo da água

junto ao Executivo e a instituições
financeiras.

O protocolo de intenções do
Parlamento das Aguas foi assina-
doem l de junho, na Assembléia
Legislativa mineira, mas ainda há
muito trabalho pela frente antes da
concretização da idéia. Agora,
tem início a fase de preparação
institucional e política, que poderá
durar até 1995. Deverá ser criada a
Secretaria Executiva do Parlamento das

Formado pelas novas Cipes a serem
criadas, o Parlamento das Aguas

pretende congregar os deputados de
todos os estados num fórum

permanente de debates e articulações
políticas voltadas para o

desenvolvimento das bacias

Águas, que vai promover a instalação
das novas Cipes e a eleição de suas

diretorias. Depois dessa fase, restará
agendar a data da posse dos presiden-
tes das comissões e do Parlamento das
Aguas. Os integrantes do fórum se
reunirão ordinariamente, uma vez por
semestre, em uma das Assembléias
Legislativas participantes.

Idéia tão ambiciosa recebeu,
como era de se esperar, elogios e
críticas. A recepção favorável veio

dos parlamentares presentes à reunião
eaté mesmo de ministros, como Aluízio

Prefeitos articulam associaçãopa ra executar obras
e projetos em comum na área do São Francisco

M IJATI CII'4 I
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As PRÓXIMAS ELEIÇÕES MUDAM O PAÍS?

O PRESIDENTE DA ASs&&IA, JosÉ FERRAZ
	

A AMBIENTAUSTA MARIA DALCE RicAs
O caminho é o associativismo e a união dos estados-irmãos	 O parlamento pode funcionar corno fórum da sociedade civil

Alves, da Integração Regional. Técni-
cose especialistas estão, poroutro lado,
desconfiados da viabilidade do Parla-
mento das Aguas. Um deles é o presi-
dente do Comitê Executivo de Estudos
Integrados do Vale do São Francisco
(Ceeivasf), José Theodomiro de Araú-
jo, considerado uma referência obriga-
tória quando o assuntoé o rio. Defensor
incondicional da Cipe-São Francisco -
que ajudou a criar—, Araújo não crê no
Parlamento das Aguas: "E grande de-
mais para darem alguma coisa, pois vai
aglutinar interesses conflitantes". Ain-
da na sua opinião, as novas Cipes deve-
riam ser criadas pouco a pouco, para
não correrem o risco de se transforma-
rem apenas em siglas,
iguais a tantas outras que o Brasil já

conhece.
A presidente da Associação Mi-

neira de Defesa do Ambiente (Amda),
Maria Dalce Ricas, uma das
debatedoras do encontro, teme pelos
destinos do Parlamento das Águas. "Se
o fórum atuar enquanto sociedade civil,
vai resgatar a confiança do povo. Atu-
almente, no entanto, o PoderLegislati-

Idéia de viabilidade discutível para
alguns críticos, o Parlamento das
Aguas tende a se transformar em

fórum atuante em defesa das bacias,
assim que se intensificar a
mobilízaço parlamentar

vo é apenas um braço do Executivo" -
lamentou. A ambientalista lembrou que
até hoje não existem políticas que defi-
nam os critérios de uso da água do São
Francisco. "O rio é de ninguém. Se
você quiser garimpar, fazer irrigação
ou desmatar, não encontrará dificulda-
des. A possibilidade de ser punido tam-
bém é bem pequena" - afirmou, refe-
rindo-se à histórica falta de
gerenciamento da bacia, de fiscaliza-
ção e de punição das arbitrariedades
cometidas por aqueles que usam a água
de forma errada ou clandestina.

Apesar das críticas iniciais, não
se pode negar que o Parlamento das
Águas tem chances de se tomar um
fórum atuante em defesa das bacias
brasileiras. Sua importância e poder de

negociação deverão se fortalecer, à
medida que se intensificara mobilização
parlamentar a favor da idéia lançada na
Assembléia mineira. As determinações
do Parlamento das Águas deverão in-
ti ucnciaro trabalho desempenhado em
cada Legislativo brasileiro. O resulta-
do dessa almejada sintonia poderá se
traduzir na formulação de leis que cri-
em políticas hídricas justas, racionaise
voltadas para o desenvolvimento sus-
tentável das bacias. Os parlamentares
mineiros já deram o primeiro passo
nesse sentido, quando aprovaram o Pro-
jeto de Lei n° 807/92, de autoria do
deputado Roberto Amaral (PTB), que
contém as bases de uma política hídrica
para o Estado. "O caminho é o
associativismo e a união de esforços
dos estados-irmãos", lembrou o presi-
dente da Assembléia Legislativa minei-
ra, deputado José Ferraz, ao término da
reunião. O Parlamento das Águas é,
hoje, apenas uma promessa. Mas pode
se tomar realidade e fazer história em
defesa dos rios brasileiros. Isto, no
entanto, só o tempo, e a classe política,
vão dizer.
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O SENADOR CHUCK HORN
Elogios ao Parlamento das Águas e à idéia de IobLy positivo

As PRÓXIMAS ELEIÇÕES MUDAM O PAÍS?

Idéia de um parlamento para as águas sensibiliza membros
da National Conference of States Legisiatures, entidade
norte-americana de deputados e senadores estaduais que
esteve representada na reunião da Cipe realizada naALEMG

ALIANÇA INTERNACIONAL
O Iobby que as novas Cipes,juntarnente com

a Cipe-São Francisco, deverão empreender em
defesa das bacias hidrográficas pode parecer
estranho, diante da política individualista nor-
malmente praticada no Brasil. A desconfiança é
justificável, mas é preciso lembrar que lobhvem
outros países tem uma conotação positiva, ao
contrário do que ocorre aqui.

Nos Estados Unidos, por exemplo, existe
urna instituição chamada National Conference of
State Lcgislatures/NCSL (Conferência Nacio-
nal dos Legislativos Estaduais), formada por
todos os deputados e senadores estaduais. Com
sede em Denver, no Cobrado, ela é mantida por
contribuições desses Legislativos e pela venda de
publicações. Um de seus fóruns define a orienta-
ção a ser seguida no trabalho de iobbyjunto ao Congresso
Nacional e à Administração Federal. Em 1993, o orça-
mento da entidade foi de US$ 11 milhões.

Uma comitiva da NCSL, formada pelo senador
estadual Chuck Horn e por cinco consultores de Senados

A CO1TIVA AEiLAN.A
Senador e consultores vieram discutir cooperação técnica

e Assembléias Estaduais dos Estados Unidos, visitou a
Assembléia mineira nos dias 31 de maio e l de junho. Eles
acompanharam a reunião daCipe-São Francisco e reafirma-
ram a importância de !obbies como o exercido pela Comis-
são. A vinda dos americanos à Assembléia teve os objetivos

de estimular a integração dos legislativos esta-
duais dos Estados Unidos com o Parlamento
mineiro e de estabelecer cooperação técnica e
financeira.

Paralelamente à reunião, foi formada
urna comissão encarregada de programar um
encontro entre a NCSL e a União Parlamentar
Interestadual (UPI) - associação de parlamen-
tares brasileiros. Durante esse encontro, será
avaliada a possibilidade de implantação de
urna entidade de assembléias estaduais, seme-
lhante à norte-americana. Fazem parte da co-
missão funcionários e deputados das Assem-
bléias de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul
e da Bahia.

REVIStA ix LEGIsL.vlivo 17


