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Nesta ed1(lo, o A(6es traz dois temas de 
fundamental 1mportlncia para serem debat1dos com 
a soc1edade brasile1ra. A elabora(lo do Plano 
Plur1anual (PPA) municipal e o projeto da 
transpOSl(IO das aguas do r10 Slo Francisco, que 
esta prevlsto no PPA Federal com um recurso de RS 
4, 5 b1lh6es. 

t 1mportante discut1r os Pianos Plur1anua1s (PPAs), 
que estlo sendo fe1tos em todos os municipios 
bras1le1ros, com val1dade para o periodo 2006-
2009, porque trata-se do planeJamento de a(6es 
nos mun1cip1os e deve ser elaborado com a 
part1c1pa(lo das organiza(oes soc1ais locais 
(sind1catos, movimentos comunitarios, conselhos) e 
do c1dadlo e da cidadi, de forma que sejam 
colocadas no documento as reais necess1dades da 
popula(io, v1sando a melhoria da qualidade de 
vida. 

Acred1tamos que um dos processos para a 
rad1cal1za(io da democracia e a partic1pa~lo social 
na formula(io de politicas publicas, considerando 
as d1versidades entre o urbano e o rural; masculino 
e fem1n1no, 1ndigenas e nlo indigenas; qu1lombolas 
e nio-qu1lombolas, negros e brancos. 

t nesse sent1do que estamos abordando no A(6es o 
proJeto da transpos1(io que ja tem recursos 
alocados no PPA do Governo Lula sem um debate 
amplo com a soc1edade. Um projeto, com tantas 
controvers1as, nio pode ser in1ciado sem um 
aprofundamento do debate publico, ampllando para 
alem de questoes polit1cas e econ6micas. Deve-se 
debater esse proJeto na l6g1ca da agua como d1reito 
humano, por ISSO, e 1mportante que Sejam avaliados 
tambem os 1mpactos soc1a1s e culturais na vida da 

popula(lo nordestlna, especlflcamente, povos que 
slo constantemente vlolados, como lndlgenas e 
r1beirinhos. As aguas do Velho Chico representam 
para alguns povos nlo s6 o sustento, mas fazem 
parte dos rituals sagrados e das suas cllnclas. 

Todo o debate preclsa responder a uma lndaga~o 
central: quem sera beneflclado com a transposl~lo 
das aguas do Velho Chico? 0 que se sabe e que o 
projeto visa a lntegra(lo das baclas do Velho Chico 
com as bacias hidrograflcas do Nordeste 
Setentr1onal, que contempla os Estados do Ceara, 
Rio Grande do Norte, Paraiba, parte de Pernambuco 
(Agreste e Sertlo) e Alagoas. 0 Coverno Federal 
informa apenas quantas pessoas serlo 
beneficiadas (12 milh6es). Parcela da socledade 
civil e estudiosos afirmam que a transposi~lo das 
aguas vai chover no molhado, pois sua dlre~lo e 
para localidades onde ja se concentram os maiores 
estoques de agua. E vai levar agua para OS grandes 
proprietdrios de terra cujos lnteresses no produ,10 
de monoculturas com vistas a exporta,10 podem 
ser pastas acima dos necessldades da popu/a,10 
mais simples dos regiaes banhadas pe.lo rlo. 

0 CCLF defende a necessidade de amplia~lo e o 
aprofundamento do debate publico sobre os 
impactos que a transposi(lo certamente val 
acarretar na vida da popula(lo nordestlna e a 
participa(io efetiva da socledade na elabora(lo 
dos PPAS. A transposl(lo Ira atlnglr a todos e 
todas, o importante e que a popula(IO tenha 
acesso as informa(6es, pr6s, contras e das 
lmplica(oes da transposi(lo para que se possa 
posicionar de forma esclarecida. Sendo asslm, flea 
dificil se posicionar favoravel ao projeto da 
transposl~o. 
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0 Plano Plurlanual PPA (art. 165 da Constitui~ao 
Fede1 al de 1988, § 11 e um lnstrumento de 
planejamento das a~6es do governo (municipal, 
estadual ou federal) para um perlodo de quatro 
anos. Em 2005, todos os municlpios brasileiros 
slo obrigados a elaborarem os PPAs. 0 piano 
estabelece as a~6es - despesas com equipamentos, 
obras e servi~os delas decorrentes - agregadas em 
programas com dura~lo contlnuada (mais de um 
ano). 
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de u111 conjunto 
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OS 

em 

d..-«m ser estabelecldos as diretrizes, os 
e mew a serem atlngldas, evidenciando 

11U1ls ea serem alcan~ados no final 
anos de vlglncla do Plano, bem como 

prevlstas para cada ano. 

• Pemambuco, as Prefelturas devem 
o de PPA 2006-2009 ate 01 de 

·unto as re ituras 

deste ano, para que as Cimaras de Vereadores o 
analisem e, caso julguem necessario, fa~am 
modlfica~6es (emendas parlamentares) ate 15 de 
setembro. Artigo 142, inciso 1 , cap. I da 
Constitul~lo de Pernambuco 

0 PPA deve ser elaborado no primeiro anode cada 
govemo, para vigorar nos tres outros anos e no 
primeiro ano do governo seguinte. Ou seja, ele 
extrapola as a~oes de um unico governo e tem 
impacto signlficativo na vida dos cidadlos e 
cidadis. Por esse motivo e muito importante que a 
popula~lo interfira em sua elabora~lo para 
garantlr que esse instrumento de planejamento 
reflita a realidade local, contemplando as 
necessidades mais importantes para a popula~lo. 

• slo aspectos que dlsclpllnam e 
orlenta111 a 1~10 gave • 

slo os result1dos que se 
pretendem r. 

Ex: c1p1ctt1r professores para nlvel superior 
deenslno 

• slo as especlfic~6es qualltatlvas ou 
q1•1n ivas dos objetivos estabelecidos. 

Ex: 50 professores beneficl1dos 

I lcador: o que se espera alc1n~ar com os 
programas. 

Em alguns PPAs, nlo tem lndlcador 

• previslo de recunos por 6rglo 
da prefeltura. 

Ex. 13 mll 
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Analisar as politicas setoriais elaboradas 
para o municipio, atraves das conferencias 

municipais de politicas publicas (saude, educa~ao, 
crian~a e adolescente etc), as resolu~oes dos 
Conselhos Municipais, indicadores de pesquisas e as 
propostas dos pianos dos prefeitos/as eleitos/as. 
Nesses documentos pode-se ter uma melhor visao da 
situa~ao social e economica do municipio e identificar 
as principais necessidades. Caso nao existam, pode
se promover encontros com este fim. 

Analisar o PPA anterior (2002-2005), como 
forma de identificar se os programas e a~oes 

vem alcan~ando as metas estabelecidas, 
identificando aqueles que precisam continuar, alem 
de outros que precisam ser criados. 

Procurar a Prefeitura para se inteirar dos 
passos que ela dara na elabora~ao do PPA. 

Mobilizar-se para garantir o dialogo da 
sociedade civil com a prefeitura no processo 

de elabora~ao do PPA. Esse direito de participa~ao 
esta assegurado na Constitui~ao Federal, na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, no Estatuto da Cidade e 
dentre outros 

Caso as sugestoes da sociedade tenham 
sido contempladas pela Prefeitura no PPA, 

deve-se acompanhar a tramita~ao do projeto na 
Camara de Vereadores, com o intuito de verificar se 
ha propostas de altera~oes. Caso as sugestoes da 
sociedade nao tenham sido contempladas pela 
Prefeitura, deve-se buscar, junto aos wreadores, que 
eles apresentem emendas ao projeto de Lei . 



nos municipios 

Os nove F6runs de or,amento Publico, em Pernambuco, estao se preparando para atuar no proccsso de 
elabora,ao dos Pianos Plurianuals (PPA) 2006-2009 e nas Leis de Diretrlzes or,amentarlas (LOOs). A partlr de 
abr1I, o Centro de Cultura Luiz Freire (CCLF), em parceria com os f6runs, reallza o(lclnas sabre PPA e LOO para 
aprofundar as analises sobre as pe,as e elaborar estrategias de interven,do nessas /els. Os F6runs aproveltartJo 
esse momenta para sensibilizar os poderes publicos (Ministerio Publlco, Executlvo, Leglslatlvo e Judlclarlo) sabre a 
1mportancia da participa,ao popular na gestao publica atraves de audlinclas pub/leas e/ou seminar/as pub/leas. 

Ouricuri 

Formado ha tres anos, o Forum de Ouricuri promoveu 
encontros publ1cos com diversas secretarias do municipio 
para d1scut1r o or~amento em cada area. ·oueremos saber 
como eles vao aplicar os recursos e como estlo pensando 
a part1c1pa~ao da sociedade na elabora~lo do PPA", 
expl1ca a integrante do forum Rita Claudia de Oliveira. 
Para concluir esse ciclo de debates, o F6rum esta 
preparando o II seminario de democratiza~lo do 
or~amento publ1co do municipio, em maio. Na 
programa~ao do evento, esta garantido o debate sobre as 
pr1or1dades polit1cas da gestao publica municipal e uma 
d1scussao sobre a execu~ao or~amentaria do primeiro 
b1mestre do ano. 

Para que o or~amento publ1co seja debatido pelo maior 
numero de pessoas do mun1cipio de Ouricuri, o F6rum 
vem d1vulgando as anal1ses e a~6es desse conjunto de 
ent1dades em programas de radio. •A nossa proposta e 
que ma1s pessoas e entidades compreendam que o 
d1nhe1ro publico e dinheiro do povo", conta Rita Claudia. 

Feira Nova 

0 Forum de Or~amento Publ1co de Fe1ra Nova colocou no 
planeJamento, como pr1or1dade, a estrutura~lo do 
mov1mento. Por ISSO, a pr1nc1pal at1v1dade e mobillzar 
outras ent1dades para que 1ntegrem o F6rum fortalecendo 
sua atua~ao polit1ca. Outra nov1dade neste ano e que o 
F6rum pretende ampl1ar o debate para alem da questlo 
or~amentar1a, como por exemplo, debates sobre •dlreito e 
cidadan1a". ·Essas d1scussoes devem chegar ate as 
escolas. Queremos, cada vez mais que adolescentes e 
jovens f a~am 1nterven~ao no processo or~amentirio", diz 
um dos seus 1ntegrantes, Jadson Machado. 

Triunfo 

A Anicula~ao pela Panicipa~lo e Cidadania, F6rum que 
discute o or~amento publico, em Triunfo, esta aniculando 
uma audi~ncia com o prefeito do municipio. "A ideia e o 
Executivo conhe~a as nossas necessidades e que 
possamos panicipar da elabora~lo do PPA e LOA", afirrr1a 
Alexandre Henrique Pires, um dos lntegrantes da 
coordena~ao, formada pelo Centro Sabli, Assocla~o de 
Desenvolvimento Sustentavel da Serra Balxa Verde 
(Adssu) e Conselho Tutelar. A atua~o junto aos poderes 
publicos come~ou no ano passado com a reallz~ de um 
seminario, no qual estlveram presentes o vlce-prefelto e 
vereadores eleltos para a gestlo de 2005-2008. No 
momento, o F6rum apresentou a sua lnte~lo e111 
acompanhar prlorltarlamente execu~o qu e 
qualitativas das politlcas para Crlan~ e Adolescentes. 

Afogados da lngazelra 

O F6rum de Politicas PUbllcas e Ortamento Panlclpatlvo da 
Sociedade Civil de Afogados da lngazelra continua ftnne 
nos seus objetivos durante o anode 2005. Entre as metal 
previstas estlo: firmar o or(amento panlclpatlvo ccw11 UM 
maior percentual de execu~lo, em rela(lo aos anal 
anteriores, e cujos cones necessarios sejam tamb6nt 
companilhados com a popula(lo; ampllar o numero de 
participantes, principalmente envolvendo outros 
membros da sociedade clvll dos conselhos de gestlo; 
ampliar o monitoramento da execu~lo o~mentirla; 
apresentar propostas de projetos e atlvidades que atlr,Jam 
a todo o municipio. Entre as estrattglas esd a 
comunica~lo, atraves do programa de ridlo •Educa(lo e 
Cidadania". que da vlslbilldade publlca is propostas do 
F6rum, denunciando lrregularldades na admlnlstr~ 
publica e esclarecendo a popula~o sobre seus dlreltos e 
deveres. 
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0 Projeto de lntegra~ao do Rio Sao Francisco com as Bacias Hidrograficas do Nordeste , 
Setentrional (regiao do semi-arido}, mais conhecido como Transposi~ao das Aguas do 
Rio Sao Francisco, esta sendo anunciado pelo Governo Federal para ter inicio ainda este 
ano, apesar da sociedade ainda nao possuir informa~oes suficientes sobre os impactos e 
resultados dessa obra. Maria Aparecida Mendes, lider quilombola de Concei~ao das 
Crioulas (Salgueiro - PE), entende que sio necessarias mais informa~oes e dialogo com o 
Governo Federal para se ter posicionamentos mais qualificados. Segundo Aparecida, a 
Conferencia Nacional do Meio Ambiente, ano passado, definiu como diretrlz a •prolbi~o 
da transposi~lo do Rio Slo Francisco e111 qualquer instlncia, independentemente dos 
rcsultados dos estudos de viabllidade tecn1ca•. 
O que se observa e que o debate t1111 se resumido a RO 

Is ao Projeto, com• s POUQt 
~o. Por um lado, o 

Para que a transposi~ 
Recursos Hfdricos (CNRH) e o realizasse au 
com a sociedade para dar a Ileen~ arnblental. 0 projeto foi aprovado pelo 
apesar do Comite da Bacla HldrogrMka do Rio Slo Francisco (entidade 
compoe o Conselho) ser contrirlo l transposi~lo e ter se posldonado sobre 
sidade urgente da revitaliza~ao do Rio Sao Francisco. 



0 Conselho Nacional de Recursos Hidricos (CNRH) e 
um 6rglo deliberativo que integra o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos e 
que decide sobre projetos que envolvem os 
recursos hidricos do Pais. Os Comites de Bacias slo 
organismos que elaboram e aprovam os pianos e 
programas de cada bacia hidrografica. A Agencia 
Nacional de Aguas (ANA) e 0 organismo que, por 
lei, outorga de uso da agua. 0 Ministerio do Meio 
Ambiente e responsavel pelas politicas de 
preserva~lo e defesa do meio ambiente e dos 
recursos naturais renovaveis. 0 Ministerio da 
lntegra~lo Nacional e o responsavel, entre outras 
coisas, pela formula~lo e condu~ao da politica de 
desenvolvimento nacional integrada e pela 
formula~lo da Politica Nacional de 
Oesenvolvimento Regional. 

Ap6s a aprova~lo do CNRH, o lbama realizou 

audiencias publicas em varias cidades com o 
objetivo de obter a licen~a ambiental para o inicio 
da licita~ao de obras para a transposi~ao. Essas 
sessoes ja foram realizadas em Fortaleza, Natal, 
Souza, Salgueiro, Belo Horizonte e Salvador ... A 
sociedade questiona se essas audiencias sao 
validas porque houve mobiliza~ao da sociedade 
civil contraria ao projeto e as audiencias nao 
terminaram, sobretudo em Belo Horizonte, 
Salvadore Aracaju", ressalta Roberto Malvezzi, do 
Forum da Sociedade Civil em Defesa do Sao 
Francisco. Ap6s a emissao da Licen~a Ambiental 
pelo lbama, se inicia o processo de licita~ao das 
obras. ..0 lbama ja concluiu o processo de 
audiencias publicas. Agora, esta sendo feita a 
vistoria de campo e, em seguida, o 6rgao ira se 
pronunciar sobre a aprova~ao do projeto", explica 
Jolo Arnaldo, gerente Executivo do lbama em 
Pernambuco. 

Caminho da transposi~ao do Rio Sao Francisco 

O rio nasce em Minas Gerais e segue para o Nordeste, levando aproximadamente 75% do volume total de suas 

aguas. As bacias potencialmente doadoras sao Minas Gerais, Bahia, Alagoas e Sergipe. Ja as bacias 

potencialmente receptoras serao Ceara, Rio Grande do Norte e Paraiba. Pernambuco e receptor e doador. 0 

Projeto Sao Francisco visa a captar a agua do Velho Chico e levar para as bacias dos riosJaguaribe 

Fa:&aleza 

0 

EIXO NORTE 

(CE), Apodi (RN), Piranhas-A~u (PB e RN), Paraiba (PB), Moxot6 (PE) e 

Natal 

Brigida (PE). O empreendimento preve a constru~ao de dois 

canais: o Leste levara agua para Pernambuco e 

Paraiba e o Norte (ja denominado de Celso 

'= . 
•• ........ soa 

Furtado pelo presidente Luiz Inacio Lula da 

Silva) atendera aos estados do Ceara, 

Paraiba e Rio Grande do Norte. As 

••••• 
Recife 

-1--t--,Q•••· 
capta~oes serao feitas em dois pontos: 

em Cabrob6 e no Iago da barragem de 

ltaparica, ambos abaixo da barragem de 

Sobradinho. 



Questionamentos 
0 projeto da transposi<;ao esta sendo questionado por aspectos de ordem economica, tecnica, social, politica e ambiental. Conhe<;a os 
pontos de vista contraries ao projeto, aqui apresentados por Joao Suassuna, engenheiro agronomo e tec1nico em recursos hidricos da 
Funda<;ao Joaquim Nabuco e por Roberto Malvezzi do Forum da Sociedade Civil em Defesa do Sao Francisco. Representando o Governo 
Federal, Egidio Serpa, Assessor Especial de lmprensa do Ministerio da lntegra<;ao Nacional apresenta defesas ao projeto. 

Volume de 
energ1a 

Me10 ambaente 

Benef1c1ados/as 

Custo da agua 

Vazao de agua 

Suassuna alerta sobre o volume de energ1a que a transpos1c;ao necessita para 
veneer o relevo de altas altitudes e bombear aguas a grandes d1stanc1as numa 
reg1ao ac1dentada, que nao tem abundanc1a de energ1a. "E necessar10 um 
potenc1al correspondente a uma vez e me1a a potenc1a da Usina Tres Mar1as, em 
Minas Gera1s", exempllfica 

Suassuna explica que os estudos sobre a transpos1c;ao foram encomendados a 
lnst1tu1c;oes 1nternac1ona1s na epoca do governo Fernando Henr1que Cardoso. 
Esse estudo apresentou 48 vetores de r1scos. Destes, 39 foram considerados 
1mportantes, como por exemplo, os r1scos de salin1zac;ao do solo e perda de 
agua atraves da evaporac;ao. "A rev1tallzac;ao e 1ndependente da transpos1c;ao. A 
dotac;ao orc;amentar1a mostra a d1ferenc;a de tratamento da transpos1c;ao em 
relac;ao a rev1tahzac;ao. Es tao sendo dest1nados cerca de 100 mil hoes de rea1s 
para a rev1tahzac;ao e um bllhao de rea1s para a transpos1~ao·, exphca Suassuna. 

Roberto Malvezz1 esclarece que a Transpos1c;ao do Rio Sao Francisco nao 
oferece em seus propositos seguranc;a hidr1ca para as popula~oes ma1s 
necessltadas do sem1·artdo, porque o proJeto at1nge apenas 5% dessa reg1ao. 
"'Mesmo ignorando todos os problemas amb1enta1s, soc1a1s e tecn1cos que 
perme1am o proJeto, ele sequer se propoe resolver os problemas de sede e 
1nseguranc;a h1dr1ca de nossa populac;ao ma1s necess1tada de agua. E prec1so 
saber que a Agua do sem1·ar1do sera drenada para a 1rr19ac;ao, carc1n1cultura 
(cr1a~ao de camarao), industr1a e populac;ao de centros urbanos, embora, seJa 
fe1ta em nome da popula~ao sedenta do sem1-ar1do", conclu1 Malvezz1. 

O Manifesto ao Pais, elaborado por estud1osos e ent1dades contrar1as a 
transposlc;ao nos moldes em que esta sendo apresentada, expllca que o custo 
da agua para at1v1dades agr1colas nas bac1as pretendentes tern uma prevlsao de 
aumento de RS 0, 023 por m3 para RS 0, 11 por m3. "O custo da agua do Sao 
Francisco va1 crescer ao chegar nos estados receptores. Para voce ter uma 1de1a 
de como 1sso e caro, a Companh1a de Desenvolv1mento do Vale do Sao Francisco 
e Parnalba Codevasf • entrega a agua no lote do 1rr1gante, no vale do r10 Sao 
Francisco, a RS 0,023 o m3 (cerca de quatro vezes menos). Para o proJeto 
tornar·se econom1camente rentavel, sera necessarta a ado~ao de subsid1os 
cruzados, ou seja, os usuar1os dos grandes centros urbanos terao suas contas 
d agua aumentadas para poss1b1htar a v1ab1hdade do proJeto. Aqu1, no Recife, 
Jcl se fala em aumentos na tar1fa da ordem de 30%, conforme fol d1vulgado na 
1mprensa ha uns 1 S d1as", exphca Joao Suassuna . 

.. A transpos1c;ao para acontecer prec1sa ret1rar do r10 um volume de agua de 
6Sm Porem, s6 esta d1sponivel cerca de 2Sm3, porque os demals Ja estao . 
conced1dos para outros fins. "A alternat1va do Gover no e comec;ar com 2 S m • 
Para alcanc;ar o restante, serao ut1l1zadas aguas da represa de Salgad1nho, 
quando ela chegar em 94% do seu volume. Mas, Salgad1nho s6 chega nesse 
volume quatro vezes em 10 anos", ressalta Suassuana. 

A Companh1a H1dro Eletr1ca do Sao Francisco (Chest) ja 
afirmou que o projeto de 1ntegra~o de bacias nao tera 
qualquer efe1to na sua gerac;ao de energia. 0 sistema eletrico 
bras1le1ro e interhgado, de mane1ra que, neste momenta, e 
possivel que, no Rio de Janeiro. esteJa chegando energ1a 
gerada pela cascata de h1dreletr1cas da Chesf. 

Os EIA/RIMA (Estudo de lmpacto Ambiental e Relat6rio 
do lmpacto Ambiental) foi trabalho de um conjunto de 40 
tecnicos de todas as especialldades, alguns dos melhores do 
Brasil. 0 estudo apresentou repercussoes pos1tivas e 
negativas. Para cada repercussao negativa, o pr6prio Relat6rio 
de lmpacto no Me10 Amb1ente (RIMA) indica as providencias 
que devem ser segu1das. Nenhuma das repercussoes 
negat1vas acontecera nos estados doadores. 

0 proJeto tern um claro obJet1vo assegurar agua de beber a 
12 milhoes de pessoas que moram nas pequenas, medias e 
grandes c1dades do Nordeste Setentrional, entre as qua1s 
Camp1na Grande (PB) e Caruaru 

A agua deve chegar a 11 centavos de real para os Estados. 

0 proJeto captara 26 m /s abaixo da barragem de Sobrad1nho. 
Quando, e somente quando, Sobrad1nho est1ver vertendo, 

• 
esse volume podera ser ampllado para ate 114 m /s. Mas, 
rep1to, lsso s6 acontecera quando Sobrad1nmho estlver 

• 
vertendo (a barragem estava vertendo 4 mil m /s nos dlas 2 e 
3 deste mes de marc;o). N6s respeltamos todas as criticas. No 
ano passado, Sobrad1nho verteu. Neste ano, esta vertendo. 
Mas rep1to de novo s6 quando ela est1ver vertendo e que o • 
volume captado podera ser ampliado parta ate 114 m /s. 



, 

In ios apontam a ternativas 

Os povos 1ndigenas ribeir1nhos de Pernambuco, 
Serg1pe, Alagoas e Bahia sao contra o projeto de 
transposi~ao do Rio Slo Francisco. Reunidos no I 
Encontro dos Povos lndigenas Ribeirinhos da Bacia 
do Sao Francisco, durante os dias 1 2 e 1 3 de mar~o 
de 2005, na Alde1a Tuxa de Rodelas (Bahia), os 
1ndigenas lembram que nenhuma obraja realizada 
no r10 benefic1ou os povos e nem os moradores 
r1be1r1nhos. Mas, provocaram o desmatamento e, 
em consequencia, a desertifica~ao, o desvio das 
aguas para irriga~ao das grandes fazendas e 0 

despeJo de dejetos, esgotos e agrot6xicos. 

Os povos afirmam que a realiza~ao da obra a 
qualquer custo rasga a Constitui~ao Federal de 
1 988 e a Conven~lo 169 da Organiza~ao 
Internacional do Trabalho (Oln, que determinam 
que todos os projetos e politicas desenvolvidos 
pelos nao-ind1os, 6rgaos governamentais e nao-

governamentais, que atingirao os povos indigenas, 
s6 devem ocorrer com a participa~ao e anuencias 
desses povos, atraves de suas representa~oes 
legitimas e do Congresso Nacional (artigo 49 item 
XVI CF /88). A cana aponta outras alternativas a 
transposi~ao, que sao mais baratas e eficientes no 
combate a seca, como: a revitaliza~ao do rio Sao 
Francisco, o saneamento basico nos municipios a 
beira do rio, reflorestamento, estudo tecnico sabre 
o uso de agrot6xicos, troca de produtos quimicos 
por organicos, democratiza~ao da agua, 
repovoamento de peixes, animais e plantas, 

, . - . -terrestres e aquat1cas, que estao em ext1n~ao. 

A transposi~ao ira trazer consequencias graves 
para as culturas dos povos indigenas ribeirinhos, 
ela e portanto anti -constitucional, visto que e 
obriga~ao da Uniao desenvolver politicas para 
proteger os povos indigenas e suas culturas. 



Contas da transposi~ao 

0 projeto de transpositao das aguas do rio Sao 
Francisco tem duratao de dois anos. No total, 
serao desembolsados cerca de RS 4, S bi I hoes de 
reais. 

Neste ano (2005), ha: 

No ortamento do Ministerio da lntegratao 
Nacional, RS 635 milhoes para o empreendimento. 
Essa dotatao nao inclui a revitalizatao, que tem 
dotatoes de varies ministerios. 

Os ministerios da lntegratao Nacional e do Meio 
Amb1ente contam com RS 100 milhoes para a 
revitalizatao: 

0 Ministerio das Cidades esta aplicando, desde 
2004, RS 620 milhoes em projetos de saneamento 
basico e de abastecimento de agua em 86 cidades 
da Bacia do Sao Francisco. 

·o d1nhe1ro para a executao do projeto saira todo 
pelo Ministerio da lntegratao Nacional, que 
tambem tera uma boa parte dos recursos para a 
area de revitalizatao", Egidio Serpa, Assessor 
Especial de lmprensa do Ministro da lntegratao 
Nacion al. 

Orc;amento impositivo x autorizativo 

Esta sendo debatido, no Congresso Nacional, a 
aprovatao da Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC numero 22, de 2.000), que pretende tornar o 
ortamento impositivo, OU seja, 0 Executive sera 
obr1gado a gastar tudo que ele planejou nas petas 
ortamentarias. Tornando, assim, obrigat6ria a 
executao das despesas aprovadas no Congresso. 
HoJe, as petas possuem um carater autorizativo, 
no qual o Executive precisa pedir, em alguns casos, 

Este e o lema da campanha que val alcan~r toda a 
Bahia com o objetlvo de dlwlgar e esttmular 
cldadlos e organlza~6es a flscallzarem u comas 
publicas das prefelturas e clmaras munlclpals. Essa 
e uma lnlclatlva da Assocla~lo de Mtvogados de 
Trabalhadores Rurals (MTR), Centro de Assessorla 
do Assurui (CAA), Espa~o de Parttclpa~o Social 
(ESPASSO), Federa~lo de Orglos para a Asslsdnda 
Social e Educacional na Bahia (F e 
Movimento de Organlza(lo Comunldrla (MOC), e 
tem fun~lo educatlva, alertando todo o povo balano 
para seu papel atlvo na transforma~o soclal. A 
campanha chegari aos 41 7 munlcfplos balanos 
atraves do envio da •petl(lo da Cld1danla Attva• para 
todos os promotores do estado e para o Procunador 
Geral de Justi~. A Petl~o visa senslblllzar o 
Ministerio Publico para a garantla do llvre e efettva 
acesso da popula~o a todos os documentos 
referentes as receitas e despesas munlclpals do ano 
anterior, impedindo possivels atltudes autorldrlas 
por parte dos gestores publlcos. 

Contatos: Secretaria da Campanha: MTR tel/fix: 
71-3329-7393/ 7519 .campanha..ba~ahoo.corit.br 
aatrbaOterra.com.br • Assessorla de lmprensa: 
Carlos Rocha Tel. 71-3335-5544 

permissao ao Legislative para remanejar recursos. 
Mas, o Executivo nao e obrigado a executar as 
dotatoes ortamentarias votadas pelo Legislativo. 

Numero de emendas 

No final do ano passado, foi aprovado um relat6rio 
preliminar, pela Comissio Mista do Or~amento , 
que cada deputado ou senador pode apresentar 
ate 20 emendas, com valor individual miximo de 
RS 3,5 milhoes. 

DECU~ 
LUIZFRFIRF 

••••• 
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