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Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

CEEIVASF

Of n? 030-00

,-'en ior Deputado,

Este Comitê da Bacia do São Francisco deliberou, por iniciativa pessoal deste signatário, endereçar

ao Senhor Presidente FERNANDO HENRlQUE CARDOSO o Oficio n? 022/00 (doe. I), versando

sobre o tema "Compromisso pela Vida do São Francisco", agregando-o à questão referente à

transposição de suas águas,

De Sua Excelência, gozou este CEEIVASF a distinção de receber, do seu gabinete pessoal,

correspondência datada de 11 do corrente ( doc.2), dando-nos conta de haver remetido aos

Ministérios do Meio Ambiente e da Integração, respectivamente e para a devida análise, o

ques ionamento objeto do nosso favor retrocitado.

Cabe agora a V. Ex.1 acompanhar no âmbito dos ministérios citados, as providencias para o

cumprimento do que 1'Oi compromissado pelas autoridades signatárias do Compromisso pela Vida do

São Francisco.

Atenciosamente

EX,\1° SR.
Deputado Marcelo Déda
Câmara Federal
BRASfLIA/DF

l.n .111' São Ratael s/1l Ed. CHESF 10 andar - I'ituaçu - Salvador - Eu 41.250í3W. Tel: 71-213-5371/281-2060 Fax: 281-2104



A Sua Excelência o Senhor
Deputado Marcelo DÃda
Gab. 625-Anexo IV - Praça dos Três Poderes-Câmara
BRASfLIA/DF - CEP: 70.160-900



Brasília, 11de abril de 2000.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Gabinete Pessoal do Presidente da República

Senhor JOSE THEODOMIRO DE ARAUJO
Presidente
Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco - CEEIVASF
Avenida São Rafael, s/n - Edifício Chesf. 1Q Andar - Pituaçu
41.250-390 - Salvador - BA

Prezado Senhor:

o Presidente Fernando Henrique Cardoso tomou conhecimento de

seu OF. nQ 022/00 de 23/03/2000 e determinou que o encaminhássemos 00

Ministério do Meio Ambiente, Espionado dos Ministérios - Bloco B - 5° andar,

Brasília/DF, 70068-900, pelo Ofício DDH/GP /PR 000416 de 11/04/2000 e 00

Ministério do Integração Nacional, Espionado dos Ministérios - Bloco E-8° andar,

Brasília/DF, 70.062-900, O Ofício DDH/GP/PR 000421 de 11/04/2000, paro análise.

Atenciosamente,

\1 . '~kJa;'~
~ Oanielle Arõoillon

Diretora do Departamento de Documentação Histórico



CEETVASF

Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

Salvador, 23 de março de 2000

OF. n'' 022/00

Excclentíssimo Senhor Presidente,

Contive-me, até o presente, dirigindo-me a outras autoridades subordinadas a V. Ex", poupando a

autoridade máxima, embora entendendo a responsabilidade única da Presidência, vez que é a

principal signatária do documento "Compromisso pela Vida do São Francisco", dado a público no

dia 19 de maio de 1995. (cópia anexa).
-e Minha indignada estranheza se alicerça na omissão daqueles que têm por obrigação desenvolver as

ações determinadas por V Ex", que pelo próprio caráter do cargo não pode estar a policiar seus

auxiliares, alguns dos quais o desatendem colocando, a julgamento pouco elogioso, o desenvolver

das ações governamentais.

No retrocitado e peremptório documento, V E~ reconhece e define em público, o estado de

dilapidação do São Francisco onde as ações governamentais ali se emparelham na mais notória

destruição ambiental àqueles da iniciativa privada, lugar onde se enumeram os barramentos

despropositados, a irrigação descuidada, a ausência de uma política adequada de uso e ocupação do

solo na bacia, principalmente dos cerrados de Minas e da Bahia; a falta de um Plano Diretor para a

bacia como um todo, o lançamento de metais pesados tais como bário, cádmio, chumbo, mercúrio,

arsênico, produtos de ferro, todos acima dos limites permitidos em lei, além de não haver, também,

ta tratamento de esgotos na maioria dos seus 503 municípios, inclusive a Região Metropolitana de Belo

Horizonte, cujas águas caem no São Francisco, drenadas pelo rio das Velhas. 1-

Excelentíssimo Senhor
Fernando Henrique Cardoso
Presidente da República Federativa do Brasil



CEEIVASF

, •.
Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

Sr. presidente, fizeram letra morta, em franco desrespeito a V. EX3 do texto I compromisso que
enumera quatro ações extremamente necessárias eu diria indispensáveis -, para qualquer intervenção
na bacia hidrográfica do São Francisco, que deve ser a unidade de planejamento.
É estranho que o Ministério da Integração Nacional esteja desenvolvendo estudos para transpor água
do São Francisco, sem que sejam atendidos os três primeiros itens do Compromisso de Vossa
Excelência, como seguem:

I. Definir um modelo institucional para gestão integrada da Bacia do São Francisco, que
envolva a participação dos governos Federal, Estadual e Municipais, usuários e
representantes da sociedade civil;

2. Elaborar, em conjunto, um diagnóstico dos problemas que afetam o rio e seus afluentes;
J. Preparar, em conjunto, um Plano Diretor para a Bacia e seus afluentes, dentro da

perspectiva de integração com bacias de outras regiões;
4 Dar continuidade aos estudos relativos ao Projeto de Transposição das Águas do Rio São

Francisco, de acordo com critérios de sustentabiJidade e uso múltiplo de seu potencial
hidrico

Assim exposto, venho solicitar de V. E~ determinar à área responsável por essas ações, no âmbito
do Executivo, a implementar, imediatamente, esse elenco de serviço, resgatando essa dívida que V.
Ex" assumiu perante a Nação.
Com respeito e admiração, subscrevo-me
Atenciosamente
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