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a Parlamento das Águas

Novas Cipes vão formar Parlamento
Idéia gerada na Assembléia cria Órgão suprapartidário para congregar estados no gerenciamento da água

Parlamento das Águas foi enfim

J

lançado na 6 Reunião da Cipe-
São Francisco, que movimentou
toda a Assembléia no final de
maio e início de junho. Gerada a
partir da Assembléia de Minas,

essa idéia inteiramente nova de ação par-
lamentar vai viabilizar a criação de um
órgão suprapartidário para congregar
deputados de 13 estados que comparti-
lham bacias hidrográficas com Minas
Gerais. Através dele, será possível criar
mecanismos legais e ações para gerenciar
com racionalidade o uso da água, ainda
carente de regulamentação.

O Parlamento foi lançado com a
assinatura de um protocolo de intenções
pelos representantes das Assembléias dos
13 estados. Será criado a partir da forma-
ção de novas Cipes em cada uma das seis
bacias que compartilham água com Mi-
nas— Rio Doce, Jequitinhonha, Platina—,
Paraná, Paraíba do Sul, Amazônica e Rio
Piranhas. A estrutura é semelhante à da
Cipe-São Francisco, o órgão também su-
prapartidário e interestadual que há dois
anos congrega Assembléias dos cinco es-
tados banhados pelo no São Francisco -
Minas, Bahia, Alagoas, Sergipe e Per-
nambuco -, responsável por detonar a
idéia a do Parlamento das Águas.

Segundo Fábio Marton, da Gerên-
cia-Geral de Consultoria e Pesquisa e um
dos grandes mentores da idéia, o Parla-
mento será "um fórum permanente de
debates e de articulações políticas, para
implementar e apoiar iniciativas voltadas
para o desenvolvimento regional das ba-
cias hidrográficas brasileiras, com base
na proteção e no uso múltiplo, racional e

sustentável dos recursos naturais, em
especial dos recursos hídricos".

A reunião de seu lançamento -
sexta da Cipe-São Francisco - reabriu a
discussão de temas importantes e inadi-
áveis, como o projeto de transposição
das águas do São Francisco para quatro
estados do Nordeste, mobilizando inter-
locutores importantes, como os minis-
tros das Minas e Energia, Alexis Stepa-
nenko, da Integração Regional, Aluísio
Alves, e do secretário-geral do Ministé-
rio do Meio Ambiente, Getúlio Lamarti-
ne, que estiveram presentes.

O ministro Aluísio Alves, por
exemplo, procurou desqualificar as crí-
ticas ao projeto, dizendo que o rio São
Francisco concorrerá com apenas 1%

dos atuais 100 bilhões de m 3 de água que
joga no oceano para ajudar a pôr fim "à
tragédia dos impactos das secas sobre
uma região onde tantos brasileiros não
suportam mais sofrimento nem a ausên-
cia de perspectiva de uma vida digna".

Os ministros e o secretário execu-
tivo elogiaram a Assembléia de Minas
pela iniciativa de abrir a discussão sobre
a questão das águas, assim como outras
diversas autoridades de projeção nacio-
nal e internacional, que estiveram no
encontro. Entre elas, um representante do
Banco Mundial, representantes de orga-
nizações não governamentais de defesa
do ambiente, ambientalistas e pesquisa-
dores do país inteiro.

Dos
97,20% de
água do
planeta,
só 2,8%
são de
água doce
e apenas
0,34%
estão
disponíveis
para
consumo

Durante dois dias,
especialistas do

Brasil e do mundo
discutiram a

questão da água
no encontro que

teve dois ministros



Senador americano aproveita seminário para estimular cooperação técnica
Consultores da Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais americanos vieram conhecer Legislativo brasileiro e analisar possibilidade de intercâmbio de experiências

Norte- Um senador estadual e cinco con-
americanos são sultores de Senados e Assembléias esta-
recebidos pelos duais dos Estados Unidos se juntaram aosintegrantes da

inúmeros visitantes que a Assembléia re-Cipe

....-o.lmo a

cebeu na 6 Reunião da Cipe-São Fran-
cisco. O senador Chuck Hom, do Estado
de Ohio, e os consultores Harry Green,
do Tennessee; George Hagevik e Ken
Cole, do Cobrado; um Kundel, da Ge-
orgia; e Steve Sanders, da California,
vieram conhecer melhor a realidade do

cgislativo no Brasil e falar sobre a
experiência de formação da National
Conference of State Legislators/NCSL
(Conferência Nacional dos Legislativos
Estaduais). Eles querem estimular a in-
tegração dos Legislativos estaduais e
estabelecer cooperação técnica e finan-
ceira em projetos desenvolvidos aqui.

Para essa troca de experiências,
realizada, paralelamente à 6 4 Reu-

nião da Cipe-São Francisco, uma reu-
nião com a comitiva americana, deputa-
dos e funcionários de assembléias legis-
lativas do Brasil. O senador Chuck Hom,
do Estado de Ohio, USA, falou sobre a
formação da NCSL, instituição que tem
como principais objetivos realizar estu-
dos e pesquisas e prestar assistência
técnica aos Legislativos estaduais, além
de exercer "lobby" em defesa dos inte-
resses das associadas junto ao Governo
e ao Congresso dos Estados Unidos em
Washington. O deputado estadual Bal-
donedo Napoleão (PSDB/MG) visitou a
sede da NCSL em Denver, em agosto de
93, a pedido da Mesa da Assembléia.
Dessa viagem, surgiu o interesse de es-

treitar o intercâmbio.
Apesar de não haver, no Brasil,

nenhuma entidade semelhante à NCSL,
a Assembléia já vem estabelecendo, in-
formalmente, coopera;ão com outas
Casas, especialmente com o Rio Grande
do Sul e a Bahia. Fádua Hamdan, secre-
tária de Assuntos Especiais, disse que,
apesar de já haver essa cooperação in-
formal, sente necessidade de uma troca
mais permanente. O piesidente da As-
sembléia do Rio Grande do Sul, Renan
Kurtis, também conco'da: "A parceria
com a Assembléia de Minas Gerais tem
sido muito útil para nós e estou interes-
sado no entrosamento com outras As-
sembléias Legislativas para melhorar a

atuação do Poder no Brasil". Ele ressal-
tou a importância de fortalecer o inter-
câmbio.

A partir de sugestões dos partici-
pantes desse encontro paralelo à Reu-
nião da Cipe, foi formada umacomissão
encarregada de programar uma reunião
da NCSL com a União Parlamentar
Interestadual (UPI) - associação de par-
lamentares brasileiros - para discutir a
possível implantação de uma entidade
de assembléias estaduais, nos moldes da
que existe nos Estados Unidos. Integram
a comissão funcionários e deputados
das Assembléias de Minas Gerais, do
Rio Grande do Sul e da Bahia. A reunião
está prevista para julho.



a Mobilização

Trabalho invisível mobiliza a Casa
Alair V161ra
	Todos os setores da Casa se mobilizaram para garantir o sucesso do encontro de dois dias

A organização é
o resultado do
trabalho invisível
de um mutirão
que mobilizou
toda a
Assembléia

A

realização do 6Q Encontro da
Cipe-São Francisco mobilizou
diversos setores da Assembléia,
num esforço conjunto para que
tudo corresse bem. E mostrou

mais uma vez que, atrás do sucesso de uma
empreitada como essa, há todo um trabalho
permanente, em geral invisível.

Dois dias antes da abertura, uma reu-
nião mobilizava 21 pessoas dos setores de
Comunicação Social, Serviços Gerais, Pa-
trimônio e Material, Consultoria, Seguran-
ça, Plenário, Taquigrafia e Secretaria-Ge-
ral da Mesa. Mas, até ali, um longo cami-
nho havia sido percorrido.

A preparação de um evento, após de-
cidida sua realização e definido o público a
que se destina, põe em campo o pessoal da
Gerência de Relações Públicas. É a fase de

contatos que confirmarão as presenças das
autoridades convidadas. Cartazes, convi-
tes, material informativo e programação
mobilizam redatores, consultores, a equipe
da Comunicação Visual e o pessoal dos
Serviços Gráficos. A Gerência de Relações
Públicas é responsável, também, pelo rece-
bimento de inscrições, distribuição de cra-
chás, recepção às delegações, num trabalho
que só termina bem depois do evento, com
o envio aos participantes dos certificados de
freqüência. Um trabalho realizado, quase
todo, em parceria com o pessoal da Gerên-
cia-Geral de Consultoria e Pesquisa, res-
ponsável por todo o suporte teórico.

Para o setor de Segurança, a realiza-
ção de um evento como o Encontro da Cipe
exige a manutenção do trabalho de rotina e
a atenção ao evento. Nos dois dias do En-

contro da Cipe, o número regular de 22
agentes subiu para 35 agentes. O setor
cuida também de um trabalho prévio de
levantamento das necessidades do evento,
que envolve estimativa de público partici-
pante, tipo de público, se o evento é aberto
ou restrito a entidades, se haverá creden-
ciamento ou não.

Fora isso, na manhã do segundo dia, o
setor preparava a segurança para recepção
ao ministro Stepanenko. Mesmo dia em que
Paulo Acorroni, da Gerência Operacional
de Serviços Gerais, aguardava o encerra-
mento dos trabalhos para colocar a sua
equipe em ação. Após o encerramento de
cada sessão do encontro, o espaço físico
passa pela limpeza, cadeiras são ajeitadas,
o serviço de som é verificado, bem como os
serviços de copa e de decoração. Para o
Encontro da Cipe, foram mobilizadas cerca
de 15 pessoas, sem que as tarefas de rotina
fossem esquecidas.

Outro trabalho valioso é  realizado
pela Gerência de Patrimônio e Material.
Logo no início dos trabalhos da Cipe, foi
detectada a necessidade de se colocar mais
30 cadeiras no Plenário. O funcionário
Hélio Carneiro de Alvarenga, do Patrimô-
nio, comandava a operação, enfrentando
dificuldades conhecidas, como o fato de
que a Assembléia não dispõe de material
especifico para esses eventos.

Cada evento tem seus traços particu-
lares. No Encontro da Cipe, um grupo de
funcionários foi designado para acompa-
nhar o senador Chuck Hom e os cinco
consultores norte-americanos que partici-
param de um encontro com parlamentares
brasileiros. Foram escolhidos funcionários
com domínio da língua inglesa e que, ainda
assim, fizeram um curso de um mês, para
afiar o idioma.



National Conference of State Legis1ator
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