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APRESENTAÇÃO A 21 de maio de 1992, em Belo Horizonte,
instalou-se a Comissão Jnterestadua/ Pa rlainentarde Estudos
para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica
do Rio São Francisco - CIPE-São 1'rancisco.

Integram a comissão Deputados representantes
das Assembléias Legislativas dos Estados de A lagoa.v, Bahia,
Minas Gerais, Pernainim-co t Sergipe, irmanados no esforÇo
de procurar soluções conjuntas para o desenvolvimento
sustentável dessa extensa bacia hidrográfica que
compartilham no território brasileiro.

A criação da comissão remonta a 18 de
dezembro de 1991. quando os Presidentes das Assembléias
Legislativas desses Estados, reunidos em Belo Ilorizonte,
firmaram um protocolo de intenç:ões, como instrumento de
referência para a orientação dos seus trabalhos. Em 7 de
inalo de 1992, eia Salvador o Regimento da CIPE-São
Francisco foi apreciado e aprovado.

O vale do rio São Francisco, não obstante sua
riqueza natural, encontra-se hoje, na sua maior parte,
prejudicado pelos conflitos de interesses na exploração de
seus recursos naturais, principalmente dos recursos hídri-
cos. Como resulíado, verifica-se unia crescente degradação
ambiental e o empobrecimento sócio-cultural e econômico
das comunidades do vale.



À CIPE-São Francisco incumbe, pois, uma
missão de caráter pioneiro no Brasil. Partindo-se de uma
moderna política cuja proposta é a reflexão sobre profun-
das mudanças nos conceitos de proteção ecológica e
desenvolvimento, procura-se o estabelecimento de novos
modelos de legislação e de gerenciainento conjunto de
recursos naturais da bacia hidrográfica do rio São Fran-
cisco.

Por meio deste boletim, cuja publicação ora se inicia,
a CIPE-São Francisco fará a divulgação de seus trabalhos.
Com coragem e determinação, os parlamentos estaduais
que integram a comissão, unidos, pretendem apresentar
soluções que venham, resgatar o equilíbrio ecológico do
Velho Chjco e o desenvolvimento sustentável de suas
populações.

Deputado Romeu Queiroz
Presidente da Assembléia Legislativa do Estudo de Minas Gerais

Presidente da CIPE-São Francisco



1-DOCUMENTAÇÃO DA	1 .1 -Protocolo de IntençõesCIPE-SAO FRANCISCO

A bacia hidrográfica do rio São Francisco corresponde
a urna imensa região de 640.000km 2 do território brasileiro,
abrangendo terras de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco.
Alagoas e Sergipe.

O vale do rio São Francisco sempre esteve presente no
cenário político, econômico, sócio-cultural e ecológico do
País. Não obstante, nunca teve uma política de
desenvolvimento integrado e de conservação de seus recur-
sos naturais, que requer uma bacia hidrográfica de suas
dimensões.

Até hoje, o que se pode notar é o incremento de ações
privadas e governamentais direcionadas para objetivos
específicos e muitas vezes conflitantes.

A geração de energia. as captações para consumo
industrial e doméstico, a pesca, a navegação e a irrigação são
exemplos de uso múltiplo que não estão sendo conve-
nientemente coordenados.

É de se considerar, também, que a exploração de outros
recursos naturais, como minerais, solo e vegetação, é feita
de forma aleatória, desconhecendo-se os modernos princí-
pios de gerenciamento de uma bacia hidrográfica.

O resultado dessa prolongada ação predatória na bacia
é a descaracterização do rio e dos ecossistemas, com efeitos
profundamente negativos sobre os recursos naturais, ge-
rando o empobrecimento econômico, social e cultural da
população.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
está consciente de que grande parte dos problemas
ocasionados pelo impacto do manejo inadequado das águas
para captação, geração de energia, navegação e irrigação
originam-se em seu território.

Reconhece, inclusive, que as intensas atividades
minerarias no Quadrilátero Ferrífero e o garimpo disperso
pelo vale são causadores de poluição e de aumento da
descarga sólida, gerando sérios problemas de assoreamento
no leito do rio.

Reconhece, também, que OS desmatamentos para
produção do carvão vegetal que alimenta seu parque side-
rúrgico, para abertura de novas fronteiras agrícolas e de
pecuária, e o lançamento de esgotos, principalmente na Re-
gião Metropolitana, são outros fatores de grande impacto
sobre OS ecossistemas daquela bacia hidrográfica.

De tais reflexões, surgiu a intenção de se criar uma
Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o
Desenvolimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco.

A comissão será composta de representantes das
Assembléias Legislativas dos Estados que compartilham a
área territorial da bacia hidrogiáfica do rio São Francisco:
Minas Gerais, Bahia, Pernambuco. Sergipe e Alagoas.

As assessorias dos Presidentes das Assembléias
Legislativas dos referidos Estados deverão coordenar
esforços para produzir, em conjunto e em curto prazo, os
documentos necessários à implementação da Comissão
Interestadual Parlamentar destinada a congregar esforços
políticos e técnicos voltados para a recuperação ecológica,
econômica e sócio-cultural do vale do rio São Francisco.

Por estarem assim acordados, firmam o presente
protocolo de intenções os Senhores Presidentes das
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Assembléias Legislativas dos Estados de Minas Gerais,
Bahia, Pernambuco. Sergipe e Alagoas.

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 1991.

Deputado Romeu Queiroz
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais

Deputado Eliel Silva Martins
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado da

Bahia

Deputado José Gerldo da Meta Barbosa
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Pernambuco

Deputado Nicodemos Correia Falcão
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Sergipe

Deputado Oscar Ramalho Fontes Lima
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Alagoas
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CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÕES
PRELIMINARES

1.2 - Regimento Interno

Art. I' - Este regimento interno estabelece as normas de
organização e funcionamento da Comissão Interestadual
Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável
da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

Parágrafo único - A expressão Comissão Interestadual
Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável
da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e a sigla CIPE-
São Francisco são equivalentes.

Art. 2° - A CIPE-São Francisco tem por objetivo
congregar os esforços políticos e técnicos indispensáveis à
recuperação, à preservação e ao desenvolvimento dos meioS
físico, biológico e sócio-cultural da bacia hidrográfica do rio
São Francisco.

Ari. 30 Integram a CIPE-São Francisco representan-
tes das Assembléias Legislativas dos Estados de Alagoas,
Bahia, Minas Gerais, Pernambuco. Sergipe e seus
Presidentes, como membros natos.

Parágrafo único- Os atuais Presidentes das Assembléias
Legislativas instituidoras da CIPE-São Francisco
permanecerão como membros até o final dos trabalhos da
comissão.

CAPÍTULO II	 Art. 4° - Compete à CIPE-São Francisco:
DA COMPETÊNCIA 1 - investigar os impactos ambientais e os conflitos de

qualquer natureza, especialmente os econômicos, sociais e
ecológicos, avaliando a sua repercussão e propondo as
medidas pertinentes;

II - atuar no sentido de sen s ibilizara sociedade nacional
e de contribuir para a formação de consciência pública, com
vistas ao desenvolvimento auto-sustentado da bacia
hidrográfica do rio São Francisco;
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III - elaborar os relatórios parciais e final, com
recomendações aos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário da União, dos Estados e dos Municípios integran-
tes da bacia, para consecução do objetivo de desenvolvi-
mento sustentável;

IV - apresentar proposições legislativas que
consubstanciem suas conclusões, para tramitação durante o
primeiro semestre de 1994:

V - atuar corno agente aglutinador dos interesses dos
órgãos que participam do desenvolvimento do vale, na de-
finição das suas ações e metas:

VI - estabelecer as diretrizes básicas para um Plano
Diretor de Desenvolvimento Sustentável do Vale do Rio São
Francisco;

VII - estudar e propor a instituição de um órgão
responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos, nu-
ma perspectiva de uso múltiplo e sustentável.

CAPÍTULO 111
DA COMPOSIÇÃO

Ai-t. 50 - A CIPE-São Francisco compõe-se de:
- um Presidente, um 1°-Vice-Presidente, um 2'-Vice-

Presidente, um Secretário e um Relator, escolhidos entre Os
membros indicados pelas Assembléias Legislativas
participantes e eleitos pela comissão:

II - vinte Deputados, sendo quatro de cada um dos
Estados relacionados no art. 3°. indicados pelas Mesas das
respectivas Assembléias Legislativas.

CAPÍTULO IV
DA SEDE E DO
FUNCIONA MENTO

Art. 6° - A comissão terá como sede o Estado a que
pertencer o seu Presidente.

Art. 7° - A instalação da comissão dar-se-á por ocasião
da Conferência Internacional da Imprensa Especializada
em Meio Ambiente - Green Press -, a ser realizada em Belo
Horizonte, no dia 21 de maio de 1992.
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Art. 8° - A comissão realizará um encontro hiniestral,
que constará de uma ou mais reuniões ordinárias.

Parágrafo único - Serão realizadas reuniões em todas as
Assembléias Legislativas participantes da comissão. segundo
programação previarnente definida.

Art. 9° - Para a realização das reuniões, será necessária
a presença da maioria dos membros da comissão.

Art. 10 - As deliberações da comissão serão tomadas
por maioria de votos, observado o qwruin estabelecido no
artigo anterior.

Ari. 11 - As indicações, os pedidos de informações, os
convites a autoridades e especialistas e outras diligências
serão de iniciativa do Plenário da comissão, e sua
operacionalização ficará a cargo da Assembléia Legislativa
em que estiver sendo realizada a reunião.

Art. 12 - Após cada reunião, será lavrada ata, em livro
próprio, em que deverão constar as decisões e diligências
acertadas, encaminhando-se cópias às Assembléias
Legislativas participantes e aos membros da comissão.o.

 13 - O encerramento dos trabalhos (Ia comissão
dar-se-á em outubro de 1993,  com a aprovação do relatório
fi na 1.

CAPÍTULO V	 Art. 14- A Assembléia Legislativa em que estiver sendo
DOS RECURSOS	realizada reunião da comissão providenciará OS recursos
NECESSÁRIOS

	

	 necessários, inclusive externos, para o cumprimento da
pauta.

Art. 15 - incumbe a cada Assembléia Legislativa:
- Indicar especialistas, técnicos e pessoal de apoio

administrativo para coadjuvar os trabalhos da comissão;
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II - custear os deslocamentos dos seus representantes
quando convocados pela CIPE-São Francisco;

III - arcar com as despesas decorrentes das indicações
de que trata o inciso 1.

Art. 16 - O Comitê Executivo de Estudos Integrados da
Bacia Hidmgnifica do Rio São Francisco - CEEIVASF -
podei-a participar. por seu Presidente, de todas as reuniões,
na qualidade de órgao especializado. Com direito a voz.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES
FINAIS

Art. 17 - Os casos omissos Seri() resolvidos pelo
Presidente da comissão, ad referendum do Plenário.

Art. 18 - Este regimento interno entra em vigor nesta
data.

Belo Horizonte. 21 de maio de 1992. 

Deputado Romeu Queiroz

Deputado Eliel Silva Martins

Deputado Oscar Fontes Lima

Deputado Nicodemos Correia Falcão

l)eputado .José Geraldo da Mota Barbosa
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1 3 -Composição

DIRETORIA

Presidente
Deputado Romeu Queiroz

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais

1°-Vice-Presidente
Deputado José Geraldo da Mota Barbosa

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Pernambuco

2°-Vice-Presidente
Deputado Nicodemos Correia Falcão

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Sergipe

Secretário
Deputado Oscar Fontes Lima

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Alagoas

Relator
Deputado Eliel Silva Martins

Presidente da Asemhléia Legislativa do Estado da
Bahia

MEMBROS EFETIVOS
Pela Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas:

Deputados Oscar Fontes Lima. Francisco Holanda Costa.
Sertório Ferro, Washington Luiz e Benedito de Lira;

Pela Assembléia Legislativa do Estado da Bahia:
Deputados Eliel Silva Martins, Mário Negromonte, Pedro
Alcântara, Luiz Braga, Reinaldo Braga;

Pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais: Deputados Romeu Queiroz, Roberto Amaral, José
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Braga, Clêuber Carneiro e Wanderley Ávila;
Pela Assembléia Legislativa do Estado de

Pernambuco: Deputados José Geraldo da Mota Barbosa,
Diniz Cavalcanti, Geraldo Coelho, Aníbal Caribé e José
Muniz Ramos;

Pela Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe:
Deputados Njcodémos Correia Falcão, Ulices Andrade,
Luciano Prado, Carlos Magno e Renato Brandão.

2- DEPOIMENTOS	2.1 - Conferência do Deputado Federal Fábio Feldmann

O Deputado Federal Fábio Feldmann - Deputado Romeu
Queiroz, demais autoridades presentes, meus colegas par-
lamentares, meu amigo particular ex-Deputado da
Assembléia Nacional Constituinte Octávio Elísio, meu ami-
go Ronaldo Vasconceilos, estamos às vésperas da Con-
ferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações
Unidas, que será, provavelmente, a maior reunião mundial
no tocante a este assunto.

Na minha opinião, no que se refere a esta reunião maior,
ocorreu um grande equívoco que foi o fato de que seus
organizadores. das Nações Unidas, se esqueceram dos
parlamentos. Nós temos o formato da reunião que ocorrerá
no Rio de Janeiro, composto, de um lado, pelas entidades
não governamentais, de todos os tipos, de todas as naturezas;
do outro lado, nós temos a reunião dos governos e,
infelizmente, os parlamentos ficaram esquecidos, quando
da idealização desse encontro, no Rio de Janeiro. E por que
razão os parlamentos ficaram esquecidos? Porque, pro-
vavelmente, aqueles que conceberam a reunião pensaram
em outro modelo que não o adotado na maior parte dos
países não industrializados, dos países do Terceiro Mundo,
que é o modelo de regime presidencialista, em que os
parlamentos não se confundem com o Executivo. Esse
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equívoco das Nações Unidas poderá trazer prejuízo para a
implementação das decisões que serão tomadas nesta
conferência. E isso, porque a maior parte das convenções
internacionais, dos compromissos que serão assumidos pelos
Chefes de Estado, no Rio de Janeim. terão que ser ratificados,
pelos congressos nacionais e parlarnentos. Se os membros
dos parlamentos nacionais não estão engajados no processo
desde o início, certamente será muito mais difícil conseguir
a ratificação, a homologação, o engajamento dos referidos
parlanientos, que são as instâncias mais democráticas e onde
se encontra a representação do povo.

Refiro-me a isso, porque ouvi o Presidente (lesta Casa
falar sobre aAméica Latina. E quando se fala em democracia
hoje. 011 pelo menos quando se falava até pouco tempo,
tinha-se a noção de que o processo da democracia estava
consolidado na América Latina. Hoje, se olharmos o mapa
da América Latina, poderemos ver o caso do Peru, o caso do
Haiti e, mais doque isso, poderemos vero caso da Venezucla,
que é muito preocupa nte. porque, quando  a democracia
esteve sob risco naquele país, poucas pessoas, inclusive da
sociedade civil, manifestaram solidariedade ao regime
democrático. O que significa? Que é de fundamental im-
portâriciaque a democracia esteja valorizada e os parlamentos
sejam peças essenciais dessa democracia.

Estou colocando isso porque, de certa maneira, estamos
falando sobre o desenvolvimento sustentável da bacia
hidi-ográfica do rio São Francisco como se fosse unia aula
em que pudéssemos falar de desenvolvimento sustentável. E
porque uma aula sobre o desenvolvimento sustentável'? Por
que todos falam sobre isso, desde os amhientalistas. os
empresários, governantes dos países ricos e pobres? E muito
difícil encontrarmos uma conceituação do que seja
desenvolvimento sustentável. O relatório Brundtland,
elaborado pela comissão responsável pelo conceito formado
em 1983 e tendo por finalidade principal analisar os 15 anos
de Estocolmo, concluiu que o desenvolvimento sustentável
é aquele que leva em consideração as futuras erações; que
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desenvolvimento sustentável é aquele que se faz sem
comprometer os estoques de recursos naturais.

Esse conceito traz um elemento a pensar na questão
ambiental, que é a preocupação corri as futuras gerações.
Esse, sem dúvida, é um dos principais elementos e uma das
principais contribuições do movimento ecológico.

Se até aqui, só se discutia distribuição de renda,
distribuição de riquezas entre classes sociais e nações, p.ia
primeira vez, nós discutimos a distribuição em gerações.
Isso, algumas gerações já fazem há muito tempo. mas a
nossa civilização não faz. Sei que algumas civilizações
indígenas procedem assim há muito tempo. Elas, antes de
tomarem decisões importantes, levam em consideração até
sete futuras gerações. A nossa civilização não costuma levar
em consideração nem 20 neni 30 anos. Basta dizer que a
destruição da camada de ozônio é causada por produtos
também manipulados pelo homem, que são o
clorofluorcarbono (CFC) e o freon da geladeira, que estão
causando um dano de dimensão global, que é o buraco na
camada de ozônio, cujas conseqüências nós ainda não
conhecemos.

Dessa maneira, o que importa, quando falamos em
desenvolvimento sustentável, é que ele tem de ser visto
como uma equação que varia no tempo e no espaço. Um dos
elementos essenciais dessa equação, sem dúvida nenhuma,
é o fato de que temos de considerar as futuras gerações. Se
há 50 anos (já não falo em 100) as futuras gerações ou a atual
geração tivessem sido levadas em consideração, certamente,
quando estamos discutindo sobre a bacia do rio São Francisco,
alguns dos grandes projetos que se instalaram naquela
região teriam sido concebidos de maneira diferente.

Quando se fala em energia elétrica, em uso da água,
devemos levar em consideração que todo o uso de recursos
hídricos desse País teve uma preferência exclusiva para a
produção de energia elétrica, não levando em consideração
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os chamados usos múltiplos. Isso não acontece apenas na
bacia do rio São Francisco. Isso não acontece somente nessa
região. mas, talvez, em todo Brasil e em todo mundo, pois se
deu uma ênfase à energia elétrica sem levarem consideração
os custos sociais. O fato é que, no desenvolvimento
sustentável, as futuras gerações precisam de ser levadas em
consideração.

O segundo elemento que me parece essencial é o da
participação das comunidades. E aqui. no Brasil, podemos
apontar vários projetos cujas finalidades não foram levadas
em consideração. Tais projetos, de certa maneira,
prejudicaram as comunidades mais diretamente engajadas,
tanto do ponto de vista regional, quanto do ponto de vista do
projeto.

O terceiro elemento do desenvolvimento sustentável,
que também me parece essencial, é a questão de não
podermos mais confundir desenvolvimento econômico com
desenvolvimento. O desenvolvimento, hoje, é um conceito
qualitativo. Tanto é hoje um conceito qualitativo, que as
Nações Unidas estão desenvolvendo um conceito, que é o do
desenvolvimento humano.

O Brasil é considerado a 1 ia economia do mundo e nós
normalmente caímos ou subinios, dependendo do ano. No
caso brasileiro, se o fôssemos avaliar do ponto de vista do
desenvolvimento humano, ele iria pai-ao 73° lugar. Chegamos
a ficar atrás de países como a Bolívia e o Paraguai, quando
se levam em consideração outros elementos, como a educação
da sociedade, a saúde colocada à disposição das pessoas, o
acesso à justiça e as diferenças entre homens e mulheres.

Eu estou mencionando isso porque acho que o que vai
acontecer daqui a 12 dias é que a conferência do Rio vai
consagrar muito mais os produtos que estão sendo falados,
como a Agenda 21, a Carta da Terra e a Convenção sobre
Mudanças Climáticas Globais. Ela está considerando modelo
de processo aquele em que todos esses elementos são
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levados em conta. E, mais do que isso, teremos, a partir da
conferência, algumas mudanças institucionais absolutamente
fundamentais.

Quais são os produtos formais da conferência do Rio?
O primeiro produto seria a Carta da Terra, e parece que o
nome foi mudado para Declaração do Rio. É a tentativa de
uma constituição do planeta Terra. Não acho que esse
documento seja essencial. As negociações diplomáticas
esvaziaram a idéia inicial de se fazer um grande documento
do planeta Terra. De maneira que temos um documento de
princípios e sabemos que o papel aceita princípios, se eles
não representam compromissos políticos mais importantes.

O segundo documento fundamental da conferência do
Rio de Janeiro é a chamada Agenda 21. Ela corresponde a
todas as iniciativas e projetos que o mundo pretende apoiar
nos pfóximos cinco anos, para que possamos sair do atual
modelo de desenvolvimento, que não é considerado
sustentável, para um modelo de desenvolvimento sustentável.
E sobre esse documento que temos de estar atentos, porque,
em verdade, ele será um guia, especialmente, para os
Governos do Primeiro Mundo, tendo em vista os projetos
que terão de ser financiados.

Nesse ponto eu queria fazer uma observação. Quando
se verifica a Agenda 21, notamos que existem dois enfoques
diferentes: o dos países industrializados e o dos países não
industrializados. No enfoque dos países industrializados,
basicamente os temas são os de dimensão global: camada de
ozônio, efeito estufa e assim por diante. Por parte dos países
não industrializados. a análise é um pouco diferente. O
enfoque é muito mais a respeito das necessidades básicas
dos países em desenvolvimento: água potável, saneamento
básico, etc. E mesmo do ponto de vista de ecossistemas, se
os países do Primeiro Mundo dão ênfase especial às florestas
tropicais, por várias razões, inclusive pela biodiversidade,já
no caso dos países não industrializados vemos um enfoque
maior em outros ecossistemas, como é o caso do semi-árido.
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Nós estamos tendo aqui. em Belo Horizonte, a impor-
tante reunião do Green Press, e no Brasil, de certa maneira,
a mídia, especialmente a internacional, dá uma prioridade
maior às chamadas florestas tropicais: e muito mais à
floresta amazônica do que à mata Atlântica. Só que, se
formos verificar isso em termos de importância de complexos
ecológicos, perceberemos que alguns ecossistemas
importantes, como o da bacia do São Francisco, nunca fo-
ram valorizados pela sociedade brasileira, porque a própria
mídia desconhece essa importância. E é nesses ecossiste-
mas que vamos encontrar o cruzamento de alguns proble-
mas ambientais com problemas já conhecidos. Por exemplo,
a pobreza é um elemento essencial na discussão do
desenvolvimento sustentável. Tão essencial é a questão da
pobreza para os países não industrializados quanto o é o
problema do efeito estufa para os industrializados. Não é
que não seja justa e legítima essa preocupação dos países
industrializados. O fato é que encontramos uma grande
expressão da pobreza nesses ecossistemas, como o semi-
árido, que não são valorizados, até mesmo dentro desses
países.

Cito a Agenda 21 por um motivo pragmático, pois
acredito que parte dos recursos disponíveis para o seu
financiamento estão enfocados; pai-te das prioridades dos
recursos estará vinculada àqueles temas que fazem parte da
Agenda 21.

Nesse sentido. acho que esta experiência à qual estamos
assistindo é absolutamente fundamental e, talvez, possa ser
uma daquelas que possam ser incluídas na negociação, a
partir da conferência do Rio.

A Agenda 21 pode sei' um modelo, uma experiência
piloto no mundo: tentamos colocar uma região dessa
importância. que envolve vários Estados da Federação, e um
País importante como o Brasil e tentamos transformar essa
em uma experiência piloto para o mundo.

Por que em uma experiência piloto para o mundo,
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voltando à Agenda 21? Porque, como disse há pouco, o
conceito de desenvolvimento sustentável não é o que existe,
nem acredito que existirá. É uma equação, e, talvez, nós, no
caso da bacia do São Francisco, possamos encontrar todos
os elementos dessa equação, como estamos encontrando
aqui.

Neste caso, faço questão de enfatizar, mais uma vez,
que o fato de os parlamentos estaduais tomarem iniciativa é
alguma coisa pioneira e absolutamente fundamental. Volto
ao caso do Peru: só valorizamos as democracias e o
parlamento quando a democracia não existe plenamente. O
parlamento só se torna importante e reconhecido pela
sociedade quando vivemos em regimes autoritários, porque
é no parlamento que estabelecemos a trincheira contra os
regimes autoritários.

Vim de entidades não governamentais. Todos aqui
sabem que sou amigo do Roberto Messias Franco há muitos
anos, muito antes de estar na cena, bem como do José Carlos
Carvalho. Como disse. viinde entidades não governamentais,
e, muitas vezes, preocupa-me o fato de que essas entidades
não conseguem entender o papel importante dos parlamen-
tos como o meio do caminho entre a sociedade e os governos.

Mesmo no caso da conferência do Rio, em nenhum
instante, o próprio parlamento brasileiro foi capaz de discutir
as posições que as delegações brasileiras devem assumir,
nem a sociedade brasileira foi consultada. Era o caso de o
parlamento ter-se manifestado, como está fazendo aqui, e
ter sido ponto de intermediação, de mediação entre o que a
sociedade brasileira pensa sobre os vários temas e as posições
que o Governo brasileiro está levando ou levou até agora. E,
no caso brasileiro, a não-participação da sociedade e dos
parlamentos assume uma dimensão mais séria do que nos
outros casos, porque o Brasil é o único país que não pode
deixar de ser signatário das convenções internacionais do
Rio de Janeiro. Se o Brasil, que é o anfitrião, deixar de ser
signatário, estará reconhecendo publicamente o fracasso
dessa conferência. O país anfitrião tem, praticamente,
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obrigação automática de assinar todas as convenções
internacionais.

Queria, para continuar a nossa conversa, dizer que
espero que, a partir desta reunião, possamos iniciar essa
idéia de desenvolvimento sustentável, que é fantástica e
seduz hoje os corações e as mentes em todo o mundo; que ela
possa ser consubstanciada - falo, principalmente, para o
Octávio Elísio, que é o representante do Executivo - num
projeto piloto de desenvolvimento sustentável.

Se nós alinhássemos, além dos parlamentos, a sociedade
civil, através das entidades não governamentais, as
comunidades locais, que são aquelas que vivem a realidade,
e, mais do que isso, pudéssemos, a partir daí, conseguir
recursos - se fosse o caso, até nas agências multilaterais,
como o Banco Mundial, que está participando do movi-
mento -, seria o ideal.

Para a Agenda 21 , estão sendo estimados recursos entre
US$1 20.000.000.000.00 e US$200.000.000.000.00. Há,
ainda, uma polêmica sobre o fato, mas os recursos da
Agenda 21 serão negociados ou administrados pelo Banco
Mundial, através do que se chama uma janela gf - global
faciliiv. Que pudéssemos juntos - apresento-me apenas
como um possível interlocutor de vocês - levar à janela gf
essa experiência e que, a partir daí, ela pudesse ser reprodu-
zida tanto no Brasil quanto fora dele. Eu falo fora do Brasil
porque, quando pensamos na América Latina, temos que
levar em consideração que a bacia amazônica é um
condomínio entre vários países, e também a bacia do Prata
e a bacia do Paraguai. De maneira que essa experiência de
colocarmos várias unidades políticas em conjunto,
alinharmo-las, tentarmos formar democraticamente uma
essência de discussão e de condução dos problemas, pode
servir como modelo. Devemos aceitar os acertos e corrigir-
mos os erros. Acho que, se conseguirmos partir de uma
experiência concreta como essa, talvez possamos mostrar o
que é o tal de desenvolvimento sustentado.
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Eu gostaria de dizer que a conferência do Rio de Janeiro
não se encerra no dia 13 de junho, quando os Chefes de
Estado assinarão os documentos. Quem acompanha o
processo do meio ambiente do mundo sabe que esse processo
de discussão da conferência do Rio de Janeiro começou em
Estocolmo, na Suécia, quando a discussão ainda tinha o
título O Homem e a Biosfera. Acho que temos, a partir de
agora, de nos preocupar com o que eu chamo de das' afier.
Daqui a menos de um mês, nós teremos realizado essa
conferência. Existem várias opções. Uma delas é a de que a
conferência poderá causar enorme frustração porque,
equivocadamente, a mídia expôs para a opinião pública de
todo o mundo que essa conferência poderia resolver todos os
problemas do mundo. Quem parte de premissa dessa está
redondamente enganado. Por essa razão, nós temos que nos
preocupar com o que vai ocorrer a partir daí. Urna dessas
preocupações é exatamente esta que está sendo dita aqui. Se
nós não somos capazes de desenhar projetos, se não somos
capazes de operar o chamado conceito de desenvolvimento
sustentável, certamente essa conferência será um grande
fracasso. Em outras palavras, ela só não se tornará um
fracasso se, imediatamente após a sua realização, nós
pudermos oferecer para o mundo opções reais e concretas,
que mostrem que nós somos capazes de encontrar soluções
para esse modelo de desenvolvimento que está aí, que não é
sustentável e que tem levado à destruição do planeta.

Assim, eu queria deixar essa mensagem de que estou
surpreso e me sinto honrado de estar aqui para falar sobre o
desenvolvimento sustentável. Mas, muito mais do que vir
aqui falar sobre o desenvolvimento sustentável, eu saio
daqui de Minas Gerais levando uma experiência, que já não
é uma experiência dos Estados que compõem a bacia do São
Francisco, mas urna experiência brasileira, que se pode
transformar na grande contribuição deste país para o modelo
de desenvolvimento sustentável no Brasil e no mundo.
Talvez nós possamos dizer que essa geração foi capaz de
desenvolver e implementar o chamado conceito de
desenvolvimento sustentável. Talvez daqui a 20 ou 30 anos,
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as gerações futuras possam olhar para trás e verificar que
num determinado momento, no meio do Brasil, esta geração
foi capaz de desenhar uma experiência criativa e importante
e conseguiu corrigiroerro que as Nações Unidas cometeram:
esquecerem-se dos parlamentos, esquecerem-se de valorizar
a democracia, que na América Latina, infelizmente, ainda
está em risco. Muito obrigado.

2.2 - Conferência do Presidente da CEEIVASF, Dr.
José i'heodorniro de Araújo

Exmo. Sr. Deputado Romeu Queiroz, DD. Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Exmo. Sr. Dr. Octávio Elísio Alves de Brito, DD. Secretário
de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente e representante do
Governador do Estado, Dr. Hélio Garcia; Srs. Presidentes
das Assembléias Legislativas dos Estados atingidos pela
bacia hidrográfica do rio São Francisco; Srs. Deputados
componentes da CIPE-São Francisco; minhas senhoras,
meus senhores.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, dos problemas que têm
sido discutidos nesta ('asa, poucos, creio eu, terão o relevo
daquele que hoje passamos a debater. Devemos, entretanto,
confessar que não é sem algum reparo que notamos
freqüentemente, ao se suscitar o problema da recuperação
do São Francisco nas bases traçadas pela Constituinte de
1946,  que a muitos ele se afigura mais local que nacional. E
por isso, embora não se negue apoio ao projeto que procura
resolvê-lo, por solidariedade às populações ribeirinhas do
grande rio, considera-se a matéria mais pertinente a
determinada região do país doque relacionada aos interesses
da nacionalidade.

Nada, entretanto, menos exato. Sr. Presidente, do que se
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ter o problema do São Francisco como questão regional,
pois, antes .e acima de tudo, é uma das mais graves e sérias
questões nacionais, até porque - e este é um dos aspectos a
que desejo inicialmente me referir - não é exagero repetir-
se, que o São Francisco está morrendo, pois realmente as
águas do rio estão minguando a olhos vistos. O que seria do
Brasil se morresse o São Francisco?

Para que não se diga que sou eu a fantasiar um
perecimento imaginário, peço licença para trazer ao
conhecimento desta Casa alguns depoimentos que me
parecem oportunos.

Em primeiro lugar, invoco o de dois sábios brasileiros
- Artur Neiva e Belisário Pena -, deixado por eles na obra
memorável que é o relatório feito após a viagem empreendida
pelo Brasil Central e publicado nas Memórias do Instituto
Oswaldo Cruz.

Pois bem, Si-. Presidente. Ao fixarem as impressões
trazidas dessa em exclusivamente científica, não tinham
dúvida Artur Neiva e Belisário Pena em escreverem estas
palavras peremptórias: não há dúvida que a água diminui
sempre no Brasil Central. O morador das margens dos
grandes rios não percebe o fenômeno, ,naS o depoimento dos
habitantes das proximidades dos pequenos cursos e das
correntes de água pouco volumosas é unânime em confirmar
este 

já 
to.

É justamente esse fato, Sr. Presidente, que se reflete de
maneira terrível, enchendo-nos de inquietação, no curso do
rio, que tem sido, através de nossa história, o elo de ligação
entre o Norte e e Sul do País, mas que, se não for encarado
com o cuidado e o zelo necessários, poderá, amanhã, deixar
de desempenhar sua função histórica para transformar-se no
deserto que separará as populações do Norte e do Sul do
País.

Se recuarmos mais no tempo e recordarmos depoimen-
tos mais remotos apresentados por eminentes sábios bra-
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sileiros. chegaremos ao relatório de Milnor Roberts. um
viajante que foi contratado pelo Império brasileiro. Ele tinha
uma nítida percepção dos problemas brasileiros e se dedicou
a estudos sobre o rio São Francisco.

Pois bem, Sr. Presidente, o Sr. Roberts, nas suas
investigações, teve a oportunidade de observar que. em
1879, já havia ocolTido uma das maiores secas já verificadas
no Nordeste do País. A descarga mínima do rio São Francisco
era de 1.100n13 por segundo. Posteriormente, em época de
estiagem normal, dados computados pelo Sr. Jorge Zarur, a
serviço do Conselho Nacional de Hidrografia, acusavam
uma descarga mínima de apenas 900m 3 por segundo.

Estes dados, Sr. Presidente, já são suficientes para
analisarmos concretamente os perigos que existem para o
curso daquele grande rio.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, essas palavras, embora
atuais, não são minhas. Elas são a introdução de um discurso
do Deputado Luiz Viana Filho, na Câmara Federal, no dia
29/9/47. Ele retrata o rio São Francisco como se fora hoje.
Essas palavras comprovam que o abandono do rio São
Francisco remonta ao Império, passa pela Primeira
República, pela Segunda República e chega aos nossos dias,
sem nenhuma solução.

O Império não teve nenhuma ação para o rio São
Francisco. A Primeira República tratou apenas de traçar
alguns planos para a navegação. Já a rede mocratização. com
a Constituição de 1946, destinou recursos da ordem de 1 %
da receita tributária da União, no art. 29 das Disposições
Transitórias daquele documento, para a recuperação do rio
São Francisco, no prazo de 20 anos.

Infelizmente, um plano de desenvolvimento sustentável,
traçado na época e encaminhado ao Congresso Nacional
pelo Presidente Dutra, não foi bom. Naquela mensagem, o
Presidente Dutra se referia ao assunto da seguinte forma:
Que se observe o rio São Francisco sob o aspecto do
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aproveitamento do seu potencial energético; que se observe
o rio São Francisco sob o aspecto do aproveitamento de seu
potencial para produção de alimentos, com irrigação; que
se observe o rio São Francisco como uma grande via
navegável, ter-se-á que iniciar necessariamente com a
contenção das águas. A regularização fluvial é um processo
imprescindível para o aproveitamento múltiplo do rio São
Francisco. A inobservância dessas condições faz com que
apareçam conflitos na bacia. E esses conflitos já estão se
espalhando de forma extremamente grave.

Nós trouxemos aqui informações, principalmente sobre
o conflito maior entre a geração de energia e a irrigação. E
há um grande risco: se nós, dos Estados da bacia do rio São
Francisco, não nos organizarmos em defesa dono, poderemos
correr o risco de ver aprovada a transposição do rio São
Francisco para o Jaguaribe. O Nordeste está fazendo um
enorme Iohbv, através do Middle Bank. Este Banco já tem
um projeto orçado em US$2.500.000.000,00. Ele também
está presente constantemente na imprensa, defendendo a
transposição das águas do rio São Francisco para irrigar
terras da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Jaguaribe.

Entretanto, sabe-se que as águas do rio São Francisco
são insuficientes para atender ao próprio pessoal da bacia.
Estudos realizados pelo Instituto Miguel Calmon mostram
que o comprometimento do rio São Francisco com a geração
de energia para o sistema CHESF já impede que seja
aproveitado todo o potencial dos rios que são tributários da
bacia. A menos que sejam construídas barragens nos afluentes,
as quais possam elevar a vazão no período de escassez,
trazendo a regularização fluvial que venha a possibilitar o
aumento do tirante, a navegação e o aumento da oferta de
água para a irrigação, garantindo a vazão de 2. 1 00m3 para a
geração de potência firme do sistema CHESF.

Temos encontrado problemas seriíssimos, dado o
processo de planificação setorial da bacia. Os órgãos que
tratam de irrigação planejam apenas a utilização da água
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para irrigação, sem estudar as interligações que possam
existir com o processo de navegação, com o processo de
manutenção da fauna, com o processo de manutenção do
meio ambiente, com o abastecimento das comunidades e,
ainda, com a geração de energia.

Já se observam conflitos seriíssimos de uso, por falta de
ordenamento do planejamento dos recursos da bacia. Ontem,
estávamos em Salvador, na Coordenação de Recursos
Hídricos, lidando com problemas sérios, relativos à
agricultura de irrigação que já avança rapidamente nos
cerrados da Bahia, que antes não tinham sido catalogados
como áreas para aproveitamento com irrigação; e relativos
ao comprometimento de alguns afluentes, que já se verifica,
por exemplo, na região onde a Companhia de Eletrificação
do Estado da Bahia - COELBA - está instalando uma
geradora de energia. A montante, os agricultores, sem
nenhum ordenamento, sem outorga de água, sem obedece-
rem à legislação - e os bancos também, sem atenderem a
esses princípios, fornecendo os recursos necessários - já
instalaram aparelhos de irrigação, de forma que se
compromete a geração de energia no investimento que a
COELBA está fazendo a jusante.

Existem, hoje, no oeste da Bahia, 21 .000ha irrigados e
mais cerca de 90.000ha estão em processo de aprovação na
rede bancária.

Na realidade, quando se estudou a Comissão de
Tributação do São Francisco para geração de energia, não se
considerou a utilização das águas desses afluentes para
aproveitamento local. A CHESF computou todo o balanço
da bacia, considerando a intocabilidade dos afluentes, que
são áreas de nascente. No entanto, o conflito já se acelera no
oeste da Bahia.

Esse processo desordenado de planejamento setorial
tem aumentado violentamente o assoreamento da zona
principal, colocando em risco os grandes investimentos
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governamentais que existem aí. Em Sobradinho, em 1898,0
investimento era de 18.000.000t, reduzindo, inclusive, a
vida útil do equipamento de geração de energia, por força do
efeito abrasivo, e entulhando o lago de forma considerável.
Isso corresponde a uma área de 10.000ha arrastada
anualmente para a calha principal do no São Francisco.

Essa condição de desordem absoluta, essa condição de
falta de gerenciamento da bacia vem trazendo o risco de que
se inviabilizem os investimentos e alimentando uma política
suicida, que o próprio Governo vem instalando na região,
sem falar nos problemas sociais terríveis.

Minas Gerais talvez não tenha sentido esses problemas
tão fortemente, mas, seguramente, a Bahia, Pernambuco,
Sergipe e Alagoas têm sentido os problemas seriíssimos da
falta de um planejamento integrado da organização de
recursos hídricos da bacia do São Francisco. A Bahia tem
tido problemas sociais terríveis como processo de despreparo
das geradoras de energia, que provocam a inundação de
grandes áreas, o desalojamento de famílias, como ocorreu
em Sobradinho. Tivemos problemas sociais imensos.
Recentemente, com a inundação do lago da Itaparica, cinco
mil famílias foram desalojadas, e a CHESF não teve condi-
ções de levar o projeto de irrigação até essas famílias. E vem
pagando, há quase cinco anos, dois Valores de Referência a
essas famílias, que não têm como trabalhar, uma vez que o
processo produtivo foi intenoiïipido. A climatologia da
região não permite produzir sem irrigação.

Pernambuco e a Bahia vêm sofrendo, violentamente,
com essa desordem no gerenciarnento da bacia. Por outro
lado, o relatório da Comissão Interministerial, que estudou
o impacto da seca de 1979, ressalta que o problema mais gra-
ve relativo à bacia do São Francisco foi a total estanquidade
dos programas dos diversos órgãos que atuam na bacia. Faz-
se uma barragem para gerar energia, sem nenhuma
participação dos setores de navegação e de irrigação. Faz-se
um projeto de irrigação, sem conectá-lo com o programa de
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geração de energia e de navegação. Enfim, é um programa
setorial totalmente isolado, pernicioso e até predatório, o
que se vem verificando.

Este ano, tivemos unia das maiores enchentes do São
Francisco, a segunda dentro do histórico desse rio. O Baixo
São Francisco sofreu durante 60 dias com uma cheia que
atingiu 10.500m3 por segundo. arrasando toda a condição de
produção agrícola da zona rural de Sergipe e de Alagoas.
Isso fez a própria CODEVASF gastar Cr$2.500.000.000,00
na recuperação de seus inves(iiiienlos no Baixo São
Francisco, destruídos por essa seca tão prolongada. Esse
quadro de abandono faz com que se diga que o São Francisco
tem sido terra de ninguém, onde ninguém administra, todo
mundo é dono e ninguém manda. Quem tiver recursos
suficientes pode implantar seu projeto de irrigação, com o
tamanho que lhe aprouver, sem dar satisfações.

Minas Gerais tem um programa sério no rio Gorutuba
e na bacia do rio Verde Grande, onde os equipamentos de
irrigação instalados são superiores à vazão do rio, gerando
conflitos entre os usuários. Ali existe uma relação com uma
obra governamental, uma barragem, que deixa morto um
volume de 300.000.000rn3 numa região semi-árida, que
necessita dessa água no período da seca.

Por tudo isso, o CEEIVASF se congratula com a
instalação desta Comissão Interestadual Parlamentar, certo
de que esse tipo de abordagem e de envolvimento gerencial
na bacia é de responsabilidade dos representantes do povo.
Afinal de contas, esta Casa deve ser o eco da sociedade e
deve buscar a solução para os conflitos que ocorrem por
descaso, por irresponsabilidade, por incompetência, etc.

Neste instante, estamos certos de que esta comissão se
envolverá,  1e lo menos, no entendimento dos problemas da
bacia e buscará uma solução para o que consideramos de
fundamental importância. A bacia do São Francisco necessita
de um gerenciamento único. É preciso haver urna
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centralização das autorizações para qualquer investimento.
Temos problemas sérios de poluição, principalmente em
dois afluentes de Minas Gerais. Quem visita o Vale do
Paraopeba conhece aquela paisagem lunar provocada pelas
mineradoras de Minas Gerais, que vêm carregando sólidos
em grande quantidade para dentro do vale e ameaçando,
também, reduzir a vida útil do lago de Três Marias, no qual
o rio Paraopeba os descarrega, a poucos quilômetros do eixo
da barragem. Existe poluição extensa no rio das Velhas, no
qual a Região Metropolitana de Belo Horizonte, que não
dispõe de um metro sequer de tratamento de esgoto, joga
todos os dejetos humanos. Este, por sua vez, joga-os, na
barra do Guaicuí, dentro do São Francisco. Hoje, ele tem
uma capacidade de diluição muito grande, mas os próprios
barramentos servem como decantação, a partir de
Sobradinho, e, num futuro não muito longe, deve ocorrer um
processo de saturação nos Estados que estão a jusante de
Minas Gerais.

Minas Gerais detém 70% das águas do São Francisco.
E uma bacia de um equilíbrio muito sensível, porque, a partir
do rio Verde, aquele rio corre 1.550km até a foz sem receber,
pela margem direita, nenhum afluente permanente, nenhuma
tributação. Nós vivemos das águas de Minas, das benditas
águas de Minas.

E o mesmo São Francisco corre 1.050km até Alagoas,
sem receber, pela margem esquerda, nenhum afluente,
através de uma região semi-árida, onde, por ano, chove
350mm e evaporam de 2.500mm a 3.000mm, um balanço
hídrico deficitário, violento, onde a água é de fundamental
importância para a produção agrícola de Pernambuco,
Sergipe, Alagoas e do Nordeste da Bahia.

Desde a década de 60 que se fala em desenvolvimento
sustentável, mas até agora essa história ficou no discurso. O
que se tem, até hoje, é um desenvolvimento predatório não
só do São Francisco mas de todas as unidades hidrográficas
do País. Isso é comum, pois não temos nenhuma atenção
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para com os recursos hídricos e para com o meio ambiente.

Estamos certos de que a água do São Francisco é de
importância fundamental. porque está concentrada entre o
oeste da Bahia e os chapadões de Minas Gerais; os demais
Estados não têm água própria. Um técnico do Programa de
Desenvolvimento da Rússia diz que, no início do século
XXI, os recursos hídricos estarão exauridos na terra. Para se
ter urna idéia, a agricultura consumiu, no ano de 19(X),
350km3 de água e, em 1980, passou a consumir 2.100km3,
ou seja, seis vezes mais num lapso de 80 anos.

A água, hoje, no mundo, é um assunto político da maior
importância. Chefes de Estado estão sentando-se em volta
da mesa para discutir sobre ela. A Europa está definindo uma
legislação única para a questão da água, porque lá existem
rios que atravessam até sete países; daí a sua importância
fundamental. A água é também fundamental para o Oriente
Médio. Os conflitos, no Oriente, têm na água um fator
precipitante, e no podemos pensar que o São Francisco será
esse eterno bolo da natureza que podemos utilizar como se
fosse um recurso inesgotável. Não, porque alguns afluentes
já estão comprometidos.

Já tivemos linchamento de agricultores, como ocorreu
no Vale do Salitre. Dois proprietários foram linchados por
32 pequenos produtores, por problemas de água, porque
esgotaram a água do rio.

Precisamos, portanto, ter consciência do papel
importantíssimo que as Assembléias Legislativas assumem
agora. Os Srs. Deputados que compõem a CIFE-São
Francisco devem ter essa responsabilidade. Avizinha-se
uma campanha pai-a sucessão municipal, e queremos fazer
um apelo para que a CIPE-São Francisco, sem descuidar das
eleições municipais, assuma, com a responsabilidade que é
esperada pelos eleitores, com a consciência de que a água é
essencial e fundamental para a vida, o trabalho que se
propôs.

30



Lembramos que a água da superfície do mundo
corresponde a apenas 1 % do estoque mundial e que a
distribuição dessa água está totalmente concentrada, por
caiporismo, nas zonas mais desabitadas. Temos aAmazônia,
com abundância de água e ausência de povo. Os grandes
caudais da África cortam exatamente zonas despovoadas, e
as zonas de concentração industrial da Europa tentam
gerenciar com cuidado extremo as águas das bacias do Sena,
do Tâmisa, etc. Temos condições de mostrar para os senhores
a importância da água para esses países desenvolvidos, que
tiveram de gastar fortunas para despoluir alguns rios que
passavam em zonas altamente industrializadas.

Senhores componentes da CIPE, Srs. Presidentes,
estamos deveras felizes porque, a cada passo que se dá, um
ganho, por menor que seja, para nós, que nos dedicamos a
trabalhar pelo Vale do São Francisco, é sempre motivo de
grande satisfação. Espero que a constituição desse novo
instrumento, que vai tirar o São Francisco da orfandade
política, assim espero, seja o primeiro passo daquela grande
caminhada de mil léguas que temos a obrigação de fazer.
Muito obrigado.
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3 - PROGRAMAÇÃO 	3.1 - Programação Preliminar para 1992-1993
DE ATIVIDADES

ja Sessão
Data -	2 semana de agosto de 1992
Local -	Recife
Temas -	gislação

Gerenciamento de Bacias Hidrográficas.

2 Sessão
Data -	3' semana de outubro de 1992
Local - Maceió
Ternas - Uso Energético;

Controle de Cheias;
Barramentos e seus Efeitos.

3* Sessão
Data -	3a semana de março de 1993
Local - Salvador
Terna -	Irrigação.

4* Sessão
Data -	2 semana de maio de 1993
Local -	Aracaju
Terna -	Pesca e Piscicultura.

5* Sessão
Data -
Local -
Temas -

2 semana de agosto de 1993
Recife
Navegação;
Turismo;
Recreação e Lazer;
Cultura.

óa Sessão
Data -
Local -
Temas -

3' sernana de outubro de 1993
Belo Horizonte
Degradação ambienta];
Poluição;
Assoreamento, Desmatamento;
Saneamento;
Abastecimento.
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3.2 - Sugestão de Programação para 1992-1993

A programação sugerida para os trabalhos da comissão
no biênio 1992-1993 pautou-se pelos princípios básicos do
protocolo de intenções assinado pelos Presidentes das
Assembléias Legislativas dos Estados de Alagoas, Bahia,
Minas Gerais, Pernambuco e Sergipe e pelo disposto no
regimento aprovado na reunião de 7 de maio de 1992,
considerando-se:

1 - o interesse no pleno atendimento dos objetivos
precípuos da comissão;

2 - o prazo regimental, possibilitando a viabilização
das ações parlamentares ainda na atual legislatura;

3 - a conveniência de não se realizar mais de uma sessão
de reuniões por bimestre;

4 - a complexidade dos temas e fatores envolvidos e a
sua distribuição conforme as melhores datas e locais para as
sessões e reuniões.

Os órgãos e entidades federais e estaduais que deverão
participar dos encontros, distribuídos conforme a temática
específica das sessões, são, entre outros: universidades;
DNAEE; IBAMA; ELETROBRÁS; SUDENE; DNPM;
EMBRATUR; CODEVA5F; DNOCS; CHESF; IBGE;
EMATER; SUDS; CEMIG; COPASA; Superintendência
de Hidrovias; Secretaria Nacional de Irrigação; órgãos
estaduais de meio ambiente, planejamento, agricultura,
irrigação, energia, abastecimento, saúde e organizações
civis não governamentais (ONGS), etc.

Conforme dispõe o regimento da comissão, oCEEIVASF
participará de todas as sessões, na qualidade de órgão es-
pecializado, com direito a voz. Para a primeira sessão, o
Deputado Federal Fábio Feldmann deverá ser convidado a
fazer uma apresentação do projeto de lei federal que trata da
Política Nacional de Recursos Hídricos.



4-ENDEREÇOS DOS	 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
MEMBROS DA	 ALAGOAS

CIPE-SÃO FRANCISCO Endereço: Praça D. Pedro II. sin°
Centro - Maceió - AL
CEP 57020

Presidente: Dep. Oscar Ramalho Fontes Lima

fone: (082) 221-2863
Dep. Francisco Holanda - fone: (082) 241-3014
Dep. Sertório Ferro - fone: (082) 221-3077
Dep. Washington Luiz - fone: (082) 221-1095
Dep. Benedito de Lira - fone: (082) 221-6383

ASSEMBLÉIA 1iG1SLAFIVA DO ESTADO DA
BAHIA
Endereço: Centro Administrativo
Av. Luiz Viana Filho. s/n°
Salvador - BA
CEP 40000

Presidente: Dep. lliel Silva Martins

fone: (071) 371-0505 1371-0343
Dep. Mário Negromonte - fone: (071) 371-8131
370- 7190

Dep. Pedro Alcântara - fine: (071) 371-3028
370-7240
Dep. Luiz Braga - fone: (071) 371-2227 / 370-7179

Dep. Reinaldo Braga - fone: (071) 371-2935
370-7297
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
PERNAMBUCO
Endereço: Rua Aurora, 631 - Boa Vista
Recife - PE
CEP 53050
Presidente: Dep. José Geraldo da Mota Barbosa

fone: (081)421-2703
Dep. Diniz Cavalcanti -
fone: (081) 217-2211 - Ramal: 2350
Dep. Geraldo Coelho -
fone: (081) 217-2211 - Ramal: 2295
Dep. Aníbal Caribé -
fone: (081) 217-2211 - Ramal: 2270
Dep. José Muniz Ramos -
fone: (081)217-2211 - Ramal \: 2340

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SERGIPE
Endereço: Palácio Governador João Alves Filho
Av. Ivo do Prado, s/n°
Aracaju - SE
CEP 49000

Presidente: Dep. Nicodemos Correia Falcão

fone: (079) 222-5588
Dep. Ulices Andrade - fone: (079) 224-1842
Dep. Luciano Prado - fone: (079) 224-6612
Dep. Carlos Magno - fone: (079) 224-1657
Dep. Renato Brandão - fone: (079) 224-2645
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS
Endereço: Rua Rodrigues Caldas. n° 30 -
Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG
CEP 30199

Presidente: Deputado Romeu Queiroz

fone: (031) 344-0429
Dep. Roberto Amaral - fone: (031) 349-7339
Dep. José Braga - fone: (031) 349-7107
Dep. Clêuber Carneiro - fone: (031) 349-7129
Dep. Wanderley Ávila - fone: (031) 349-7428
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO

ESTADO DE MINAS GERA.


