
Itamar Franco e cujo objetivo é minimizar o
problema da seca no Nordeste.

As ações já empreendidas pela Comissão
não seriam possíveis sem a colaboração dos
consultores e demais membros da área de Meio
Ambiente da gerência-geral de Consultoria e
Pesquisa da Assembléia. "Catedráticos" no as-
sunto, eles se preocupam, no entanto, com os
rumos da Cipe. "A idéia é arrojada, mas a
concretização do projeto vai depender de inves-
timento em infra-estrutura e de disposição polí-
tica", lembra Fábio Marton. De fato, o trabalho
está apenas começando.
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Minas encabeça lobby da água
Cipe São Francisco reúne-se novamente no final de maio, quando discutirá proposta de criação do Parlamento das Águas

-	 1	-Fabiana Ljuvelit,

Eles são "lobistas" singulares, empreen-
dem esforços políticos e técnicos que visam ao
desenvolvimento integrado da bacia do rio
São Francisco e à sua recuperação ambiental

A reunião e econômica. Na contramão dos movimentos
da Cipe foi separatistas em moda no país, reúnem-se mem-
noticia flO bros das Assembléias Legislativas de Minas,
New York Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco para
Times, um ajudar o Velho Chico, com seus mais de 2,5
dos mais mil km de extensão, e toda a bacia hidrográfica
importantes à sua volta, que cobre 640 mil km' do território
jornais dos brasileiro e abriga 442 municípios.
EUA, que	Esse lobby interparlamentar e suprapar-

anuncia a tidário tem nome complicado: Comissão Inte-

vinda de	restadual Parlamentar de Estudos para o De-

repsenIan1es senvolvimento Sustentável da Bacia do Rio

da	São Francisco. Ou, para simplificar, Cipe-São

National	Francisco. Para quem não sabe, a Cipe, que é

Conference presidida pelo deputado José Ferraz (PTB),

ofState	originou-se na Assembléia de Minas. Agora

Legislatures ela se prepara para a 6 sessão de reuniões, que

ao Brasil	ocorrerá em 31 de maio e l dc junho, em Belo
Horizonte. Nessa data será lançada a idéia
inédita da criação do Parlamento das Águas,
que reunirá representantes das Assembléias
Legislativas dos treze Estados que comparti-
lham bacias hidrográficas com Minas.

0 evento - que marca o término de uma

das etapas do trabalho -
tem pauta ambiciosa. De-
verá ser criada, nessa oca-
sião, a União dos Prefei-
tos do Vale do São Fran-
cisco - Univale -, para
estimular ações em bene-
ficio da bacia. Deputados
federais e membros de As-
sem-bléias de estados que
compartilham bacias com
Minas estão sendo convi-
dados para apoiar e forta-
lecer o lobby desencadea-
do pela Cipe. Deputados
norte-americanos também
prometem estar na capital
mineira para conhecer
todo esse trabalho.

A vocação política da Cipe é promessa de
ações arrojadas em prol do São Francisco e
também de outras bacias brasileiras. Mas
isso não quer dizer que a Comissão esteja
alheia a problemas eincrgcnciais. A Cipe tem
resultados concretos para mostrar: 13 emen-
das apresentadas e acatadas pelo relator do
projeto de Política Nacional de Recursos
Hídricos, deputado Fábio Feidman, e uma
contribuição na elaboração do Plano de Ação
Governamental, solicitado pelo presidente


