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Oficio n° 017/99
Poço Redondo(SE), 25 de junho de 1999.

Senhor Deputado,

Tenho a. honra de convidar Va Excia., para participar de um encontro com os

parlamentares de Scrgipc, Pernambuco, Bahia e Alagoas.

o encontro acontecerá no dia 10 de julho, 53 feira, às 17 hs., no seguinte endereço:
CODEVASF - Av. Beira Mar, 2.150 - Sementeira -- Aracaju-Sf

o objetivo do encontro: DisQutir e buscar alternativas para as regiões de fronteiras e
os semi-áridos comuns aos 4 estados.

A presença de Vil Excia é de suma importância para nosso encontro.

Com estima.

Atenciosamente,

FRF,f F,NOQtJE SALiAD
Prefeito Mu . . pal

Prseidcnte da lTN IV A1/F.

Exmo Sr.
MARCELO DÉDA
DD. Deputado Federal
Câmara dos Deputados
Anexo 04 Gabinte 625 CEP 070,160-900
Brasília - DF
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De: Akira <akiraota@uol.com.br>
Para: marcelodeda@uol.com. br <marcelodedaéàuol.com. br>
Data: Quinta-feira, 1 de Julho de 199922:36
Assunto: Reunião UNIV ALE

Deda, estou enviando um resumo da reunião na CODEVASF, convocada por frei
Enoque da UNIV ALE.Este evento compreendeu apenas os estados de Sergipe e
Alagoas e suas representações, sendo que posteriormente os estados de
Pemambuco e Bahia seriam também convidados e informados. Ele pediu-me para
agradecer a sua participação no debate.
um abraço
Akira

01101190



o deputado federal Sérgio Reis reafirmou sua posição favorável a privatização da CHESF,
sob o argumento de que o condicionante para essa posição seria a aplicação dos recursos da
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REUNIÃO NA CODEVASF/UNIVALE

REFERENCIA: DISCUSSÃO DE ALTERNATIVAS PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA
PERMANENTES PARA A REGIÃO DO BAIXO SÃO FRANCISCO

PRESENTES: DEPUTADOS FEDERAIS JOSÉ TELLES, PEDRO VALADARES, SÉRGIO REIS
(SE) E ALBERICO CORDEIRO (Al)
SENADORES VALADARES E MARIA DO CARMO
REPRESENTANTES: CHESF, CODEVASF, AUGUSTO GRANCO NETO(GILENO)
PREFEITOS: PACATUBA, GARARU, POÇO REDONDO, CANINDÉ DO SÃO
FRANCISCO E OUTROS.

MODERADOR: PREFEITO FREI ENOaUE

INíCIO: 17:00 h I TÉRMINO: 19:00 h

Obs: os deputados federais Ivan Paixão e Jorge A1berto informaram por telefone que não poderiam
comparecer a reunião devido aos filhos estarem prestando vestibular em Brasília.( não mandaram
representantes).

A reunião teve início com uma explanação de Frei Enoque sobre a situação de penúria da
região de Poço Redondo e, sua preocupação e descrença com a inexistência de ações por parte
do governo federal, que propiciassem o desenvolvimento da região através de atividades
permanentes de obtenção de trabalho e renda. Disse também que haveria por parte do governo do
estado de Sergipe a previsão de recursos em emenda coletiva que contemplaria o Baixo São
Francisco.

Falou depois João Paulo pela CHESF, informando haver estudos (projeto?) da própria
instituição para o desenvolvimento da região, citando o turismo, piscicultura e irrigação como
relevantes. Esse projeto contemplaria ainda educação, infra estrutura etc, e teria Xing6 como polo.

o Deputado Federal por AJagoas Alberico Cordeiro lançou uma proposta para uma atuação
conjunta das bancadas e governadores dos quatro estados (BA,AL,PE e SE) no sentido da
obtenção de uma proposta consensual e conjunta para a região do semi árido, a qual seria
contemplada no PPA.

o senador Valadares lembrou a existência de dois projetos, Dois Irmãos entre Bahia e
Sergipe e Xingó, os quais contemplariam em parte as necessidades da região, observando ainda
que todo e qualquer projeto para a região deveria levar em conta cortes por conta do governo
federal nos recursos acordados.

O deputado Alberico sugeriu a elaboração de uma proposta mínima comum aos 4 estados
e que se constituisse em uma emenda coletiva regional, a ser negociada com o governo federal.

O prefeito de Pacatuba, engenheiro Luis Carlos observou a necessidade de revisão no
ICMS das águas, a qual contempla atualmente apenas aqueles municípios a montante afetados
diretamente pelas barragens construídas, de maneira a se estipular o mesmo tratamento para os
municípios a juzante das mesmas, afetadas pelas consequencias prejudiciais trazidas pela
diminuição da vazão e mudança nas características do rio. Disse que parece haver alguma coisa
de Ivan Paixão a respeito (emenda constitucional).
Obs: talvez esse assunto possa ser tratado na reforma fiscal.



Fernando Akira Ota

,
privatização em projetos de irrigação no Nordeste, no' que foi veladamente criticado pelos
presentes.

o assessor do deputado federal Augusto Franco Neto apresentou um estudo do governo
federal ( ministério do Orçamento! Brasil em Ação) no qual é feita a previsão de implantação de
vários pólos de desenvolvimento para a região, defendendo ainda a reunião das assessorias
técnicas dos parlamentares para a analise desse estudo com o intuito de selecionar prioridades.

Paulo Viana, assessor do Senador Valadares lembrou serem necessárias outras
intervenções na região como por exemplo reforma agrária, articulação com o mercado consumidor,
pressão sobre os governos estaduais (a quem competeria a elaboração de projetos) e pesquisa de
estudos e projetos existentes.

O deputado Alberico propõe a formação de uma comissão que terá como encargo, o
estudo de alternativas de desenvolvimentol pesquisa de projetos existentes já para o ano vigente e
que, essa comissão deveria ser composta de representantes da CODEVASF, CHESF,
PARLAMENTARES (SENADO E CAMARA FEDERAL), Instituto Sérgio Novaes e Prefeituras,
proposta essa aprovada pelos presentes. Como representante dos parlamentares foi escolhido o
Agrônomo Paulo Viana, sendo que esse grupo de trabalho efetuaria seus estudos na sede da
CODEVASF/SE.

Aracaju, 01 de julho de 1999



UNIÃO DAS PREFEITURAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO ..UNIVALE
SECCIONAL DE SERGIPE

______________ •__ »__ ~------------<O.---....----------v ..----.--."--'._-~-

Aracaju, 08 de deze~bro de 1999.

Senhor(a) ~epu~ado(a),

A UNIVALE-Uniio das Prefeituras do Vale do sio Franoisoo,
atrevis de se~ Diretor convida Vossa Excel~ncia para participar de
u~a reunião que fare~os realizar no dia 26 de março (sexta - feira),
do corrente ano, às 09:00 horas no Centro Social e Esportivo Pira-
nhense, localizado à Praça do Recinto em Piranhas/AI.

Estaria e~ pauta:
- Discursio sobre ICMS e possiveis a!teraç~es na Lei;
- For~as de enfrenta~ento e organi~açio dos mun1cipi05 do

Na oportunidade, solicitamos a confirmaç~o de Vossa Exce- ~
lSr:c1a atrav~s do Fone/Fax: (079) 211-8246.
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Enoque

Ba i xo Seco
- Prejuízos

r í nho s :
Outros as sunt os .

causados pela CHESF aos muniolpios ~~~~ribei~~

Salientamos que sua presença ~ 1mpresci~divel a este en-

At enc í os ament e ,

s~.
Diretor

MeIo

Correspondência para: Av. 31 de Março, S/W. C'cp - 49,810-000 Poço Rcdondo(SE) Fonc(079)322-2028
Fone/Fax (079)322-2029
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