PLANO DE VALORIZAÇÃO ECONÔMICA
DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Vol. I

Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados.
Diretoria de Documentação e Publicidade

1963

http://bd.camara.leg.br
“Dissemina os documentos digitais de interesse da atividade legislativa e da sociedade.”

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIA DE DOCUMENTAÇÃO E PUBLICIDADE

DOCUMENTOS PARLAMENTARES

CXlll

PLANO
DE VALORIZAÇÃO ECONôMICA
DO VALE DO SÃO FRANCISCO
Vol. I

1963

INTRODUÇÃO
Estas páginas reunem documentos parlamentares sôbre o
Plano Geral de Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco.
Dos motivos que justificam sua inclusão no programa de trabalho de Diretoria de Documentação e Publicidade da Câmara dos
Deputados, destaca-se a importância econômica do empreendimento. A recuperação da Bacia do São Francisco não representa
apenas um capítulo de economia regional. Vencida a primeira
etapa, a do domínio da água, os caminhos que levam à fixação do
homem e ao enriquecimento regional, virão como conseqüência
lógica de um planejamento livre de enchentes e endemias provocadas pelo rio sôlto e desgovernado. Além disso, ainda há outro
aspecto recon}iecidamente louvável: o que se pretende realizar no
Vale do São Francisco é o primeiro esfôrço, em larga escala, visando a integrar tôda uma região num processo homogêneo de:
desenvolvimento, com repercussão nacional.
Tanto assim que, visto a distância, o Plano de valorização da
bacia sanfranciscana pode ser considerado como precursor de outra
iniciativa governamental destinada a repercutir fundamente na
economia nordestina. Trata-se da Operação Nordeste', configurada
na criação da Superintendência do Desenvolvimento Econômico
do Nordeste (SUDENE), com sede em Recife.
De início, decidiu-se subordinar o plano de obras a uma ptemática financeira fincada em esteios rigidamente constit'IJ,cionais. O Art. 92 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias foi o comêço da planificação do vale sanfranciscano. A vinculação da receita orçamentária a uma despesa determinada,
tornou possível, não só o início dos trabalhos, mas a certeza de
que sua continuidade séria garantida. O planejamento nasceu e
progrediu à base de uma legislação a longo prazo. Vinte anos, nos
têrmos daquele Ato; na verdade, bem que se poderia interpretar o
prazo referido como um tempo mínimo razoável para que se possa,
rio final, aferir os resultados obtidos.
Se o Plano Geral teve sua origem no Art. 29 do ADCT, foi
precedido de uma série de informações que se julgou essencial
incorporar a êste documentário: depoimentos de técnicos, de es-
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cujas opiniões serviram de base para um trabalho de equipe ela:
borado pela Comissão especializada. Também se acha enriquecida
esta .coletânea, com trechos de Mensagens Presidenciais dedicadas
ao Vale e sua planificação. Em suma, o que se deve ressaltar é
o esfôrço de investigação aliado à aplicação da técnica moderna,
nos setores do planejamento regional.
Que se fêz nesses dez anos? O primeiro qüinqüênio foi despendido em estudos, levantamentos e trabalhos de emergência, enquanto a Comissão do Vale do São Francisco, autorizada pela Lei
n.0 541, elaborava o plano definitivo, enviado ao Congresso em
dezembro de 1950. (Projeto n.0 1 057/50) .
Em 1951, é que se iniciou, precisamente, o planejamento do
vale sanfranciscano. Foram construídos, segundo Relatório oficial,
publicado neste trabalho em apêndice, mais de 1 . 000 quilômetros
de estrada de rodagem, várias unidades hidrelétricas, algumas
maiores como as de Pandeiros e Correntina, e serviços de abastecimento d'água para as principais cidades da região. Concluiu-se o
combate à malária. Intensificou-se a mecanização agrícola. E,
merecendo registro especial, promoveu-se a criação da Colônia
Agropecuária de Paracatu, formada de 300.000 hectares e que
abriga cêrca de 60 famílias .
As obras do segundo qüinqüênio, já iniciadas, compreendem
as do período 1956/60. Admite o Relatório citado que êsse qüinqüênio não será o de obras definitivas, ainda subordinadas a estudos e projetos até agora não concluídos. Sómente no terceiro
qüinqüênio, de 1961 a 191>5, "é que de fato a CVSF poderá empre"'
ender os trabal'!ios com a:s características de renovação do V ale" .
São estas as obras, cuja çonclusão modificará substancialmente a
estrutura econômica do Vale:
a)

a1 grande barragem das Três Marias;

b)
e)

o sistema de irr~gação do Rio Grande;
a organização da Companhia de Navegação do São Francisco;
o desenvolvimer~to da produção agropecuária.

d)

Êste documentário, a que se dá uma 'orientação cronológica,
limita-se a acompanhar a tramitação dos trabalhos na Assembléia
Constituinte, nas comissões especializadas que se ocuparam do
Plano e no plenário das duas Casas do Congresso Nacional, até a
reunião conjunta destinqda ao conhecimento do veto presidencial.
O traçado foi o de fazer ~fiistória através do documento.

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

O Art. 29, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
determinando a elaboração e execução de um plano de aproveitamento do Rio São Francisco, pelo prazo de vinte anos, nasceu
da Emenda n.o 179. à Constituição, apresentada pelo Sr. ManoelJ.
Novais, em 3-6-1946. (Diário da Assembléia de 7-6-1946).
Duas Emendas foram, a seguir, oferecidas: as de ns. 1.505
e 2. 989, de autoria, respectivapiente, dos Srs. Café Filho e Clemente Mariâni. (Diário da Assembléia de 20-6 e 28-6-46) .
O Sr. Manoel Novais, apresentou destaque da Emenda
n.º 2.989, já incorporada à Emenda n.º 179, dando a esta, nova
redação. O destaque foi aprovado. (Diário da Assembléia de
5-9-46).

A Comissão de Redação deu forma definitiva à proposição que
se transformou no art. 29, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. (Diário da Assembléia de 25-9-46) .

EMENDA N. 0 179 A CONSTITUIÇÃO

Onde convier:
Fica o Govêrno Federal obrigado, dentro do prazo de
20 anos, a contar da data da promulgação desta Constituição, a
traçar e executar um plano de aproveitamento total das possibilidades econômicas do Vale do São Francisco e seus afluentes.
Art. -

Sala das Sessões, 3 de junho de 1946. -

Manoel Novais. Otávio Mangabeira. - Juraci Magalhães. - Teódulo Albuquerque.
- Dantas Júnior. - Medeiros Neto. - Luiz Viana. - Rafael
Cincurá. - João Mendes. - Rui Santos. - Amando Fontes Hermes Lima. - Ferreira de Souza. - Aluísio Alves. - Aliomar
Baleeiro. - Mário Gomes. - Epílogo de Campos. - Oscar Carneiro. - Alberico Fraga. - Altamirando Requião. - Renato
Aleixo. - Negreiros Falcão. - Agamemnon Magalhães. - Ferreira
Lima. - Osvaldo Lima. - Barbosa Lima. - Gercino de Pontes.
- Jarbas Maranhão. - Souza Leão. - Renault Leite. - Plínio
Pompeu. - Gentil Barreira. - Leão Sampaio. - Coelho Rodrigues.
- Prado Kelly. - Arruda Câmara. - severiano Nunes. - Graco
Cardoso. - João Cleofas. - Segadas Viana. - Café Filho. Aloísio de Castro. - Régis Pacheco. - Acúrcio Tôrres. - Rui
Almeida. - Freitas Cavalcânti. - Durval Cruz. - Eunápio Queiroz. - Alfredo Sá. - Wellington Brandão. - Celso Machado. Bias Fortes. - José Alkmim. - João Henrique. - Rodrigues Seabra. - Olinto Fonseca. - Lair Tostes. - Juscelino Kubitschek.
- José de Borba. - Paulo Sarasate. - Clemente Mariâni. Lima Cavalcante. - Leandro Maciel. - Válter Franco. - Beni
Carvalho. - Fernandes Teles. - José Maria. - Teixeira de Vasconcelos. - Osmar de Aquino. - Carlos Marighella. - Plínio
Lemos. - Afonso de Carvalho. - Agostinho Monteiro. - Gilberto

-8Freire. - Fernandes Távora. - Matias Olímpio. - Cândido Ferraz. - Licurgo Leite. - Dioclécio Duarte. - Levindo Coelho. Daniel de Carvalho. - Egberto Rodrigues. - Aloísio de Carvalho.
- Nestor Duarte. - Alarico Pacheco. - Gabriel Passos. - Alde
Sampaio. - Leite Neto. - Paulo Nogueira. - Aureliano Leite.
- Toledo Pisa. - Domingos Velasco. - Antero Leivas. - Adalberto Ribeiro. - Alencar Araripe. - N'ovais Filho. - Gômi Júnior. - Roberto Glasser. - Sigefredo Pacheco. - José Alves
Linhares. - Vergniaud Wanderley. - Tavares d'Amaral. - Luiz
Lago.

EMENDA N. 0 1.505 A CONSTITUIÇÃO
Dar a seguinte redação aos Arts. 139 e 140 das - Disposições
Especiais.
Art. 139 - Para execução da defesa da região nordestina
contra os efeitos das sêcas, em combinação com o aproveitamento
do Vale do São Francisco, a União aplicará, anualmente, com
as obras e serviços de assistência social e econômica, quantia nunca inferior a três por cento de sua receita tributária.
§ l.º Uma quarta parte dessa importância será depositada em
caixa especial, destinada ao socorro das populações flageladas pelas
calamidades climáticas, podendo essa reserva, ou parte dela, ser
aplicadas a juros módicos em empréstimos a agricultores e industriais estabelecidos na Zona das sêcas ou no Vale do São Francisco, conforme determinar a lei. Para o aproveitamento dêsse
Vale serão destinados 3/8 das parcelas restantes empregando-se
os outros 3/8 nas obras pràpriamente de defesa contra as sêcas.
§ 2.º Tanto os Estados compreendidos na área das sêcas, como
os do Vale do São Francisco, aplicarão três por cento de sua
renda tributária na construção de açudes, canais, medicamentos
e outros serviços necessários à assistência das populações e ao
desenvolvimento dos planos que se estabelecerem para a regularização dos regimes fluviais.
Art. 140. Para a execução do Plano de Valorização Econômica da Amazônia e suas ligações por vias férreas ou aquáticas às
demais regiões do País, a União aplicará, anualmente, quantias
não inferiores a três por cento da sua renda tributária.
§ l.º Da importância assim reservada, a metade será empregada nas obras de viação e a outra metade em serviços de saneamento, inclusive colonização.
§ 2. 0 Os estudos compreendidos naquela região, assim como
seus municípios, reservarão, anualmente, para o mesmo fim, três
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por cento de suas rendas tributárias. Proceder-se-á do mesmo
modo com relação aos orçamentos dos Territórios.
Acrescentando-se o seguinte:
Art. - No primeiro semestre de cada exercício, o Presidente
da República submeterá ao Congresso Nacional relatórios circunstanciados dos trabalhos realizados e das despesas relativas
ao exercício subseqüente.
§ l.º Os recursos estaduais e municipais, de que tratam o
§ 2.0 do Art. 139 e o§ 2.º do Art. 140, serão aplicados por intermédio
do Govêrno Federal, sem prejuízo das quantias para o mesmo fim
reservadas pela União.
§ 2.° Como contribuição adicional para as despesas dos serviços a que se referem os Arts. 139 e 140 precedentes, serão cobradas
contribuições de melhoria conseqüentes das obras públicas realizadas e taxas especiais sôbre a cêra de carnaúba e óleos vegetais
produtos minerais das regiões beneficiadas.
§ 3. 0 Elaborados os planos de obras e melhoramentos, fará a
União as necessárias operações de crédito para o conveniente provimento de fundos ao anpamento regular dos respectivos serviços.
1

Sala das Sessões, e:rr+ 19 de junho de 1946. - Café Füho. Nego o destaque, em vista da. aprovação da
Emenda 2.989.

Henrique de Novais. -

EMENDA N. 0 2.989 A CONSTITUIÇÃO

Ao Art. 140.
Diga-se: "Para a execução do Plano de Valorização Econômica
da Amazônia e do Vale do Rio São Francisco ... " e o mais como
está.
§ 2.0 Transforme-se em Parágrafo único, dizendo "naquelas
regiões".
§ 1.º Transforme-se num artigo especial, que se refira tanto
ao Art. 140, como ao Art. 139.
Justificação

Se o Amazonas, com a sua riqueza potencial incalculável e
os seus problemas esmagadores, constitui um império a criar pelo
Brasil, o São Francisco, o mais brasileiro de todos os rios, traço
de união entre o Centro e o Nordeste, via de comunicação que
ainda agora acaba de dar uma prova a mais da sua importância,
artéria fixadora de populações já bastante densas, constitui uma
realidade atual, que apenas necessita de saneamento, de transporte, de irrigação e de crédito para transformar-se, como queria
Licínio Cardoso, na coluna dorsal da nacionalidade. Nas terras
baixas das suas margens, não há florestas impenetráveis a derrubar; obras hidráulicas, sem dúvida portentosas, mas já sugeridas
e realizáveis, poderiam armazenar e canalizar o excesso das suas
águas, para um aproveitamento racional, em contraste com a
incontrolàvelmente avassaladora expansão do rio-mar; para o seu
aproveitamento econômico não há necessidade de se arrebanharem
em outros pontos do território nacional levas de brasileiros confiantes, que vão morrer na batalha da borracha, como os prisioneiros inglêses de Singapura foram morrer nas construções
japonêsas de ferrovias do Sião; antes ao contrário, bastará ensejar

-
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aos que ali nasceram oportunidades de trabalho que evitem a
sua emigração para outros pontos do País.
Será sem dúvida, trabalho patriótico, trabalhar pela valorização futura da Amazônia. Parece, porém, que não será de menor
importância para o País, trabalhar com igual intensidade pela
valorização, de resultados muito mais imediatos, do São Francisco.
Clemente Mariâni - Luiz Viana - Teódulo Albuquerque Altamirando Requião- Rui Santos - Vieira de Melo - Negreiros
Falcão - Froes da Mota - Régis Pacheco - Aloísio de Castro
- Aliomar Baleeiro - Nestor Duarte.

SESSÃO, EM 26 DE JUNHO DE 1946

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Manoel Novais.
O SR. MANOEL NOVAIS - Senhor Presidente, Srs. Constituintes.
Aqui estou para cumprir uma missão e resgatar uma dívida.
Prestigiada pela assinatura dos eminentes colegas das bancadas
de Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe e de outros Estados, apresentei ao Projeto Constitucional a Emenda 179, estabelecendo a obrigatoriedade da solução dos problemas do Vale do
São Francisco. Não é pretensão absurda, tampouco, anomalia
jurídica, inserir tal matéria no texto constitucional, sobretudo se
considerarmos sua relevância na órbita nacional e a freqüente e
errônea descontinuidade de programa, que assinala a obra dos
governos republicanos. Entre nós ganha foros de praxe, administrar sem planos, sem exame dos problemas, sem previsão das
exigências futuras do País e sem balanço dos interêsses e valôres
atuantes na comunhão nacional. Ninguém mais, Senhor Presidente,
estranha o fato de, no Brasil, um Govêrno animado ou não de
bons propósitos, começar um serviço qualquer e outro sucedê-lo,
para interromper, senão desmanchá-lo.
Empreendimento do porte do que ora proponho constar da
Carta Magna da República, não pode ficar à mercê de flutuações
governamentais, resultantes de substituições periódicas do
Chefe do Poder Executivo, assim como sofrer protelações
oriundas de infindáveis discussões técnicas e incompreensão
ou simpatia de Ministros . Por isso mesmo, a exploração do
Vale do São Francisco, que até o presente permanece uma incógnita na equação dos problemas brasileiros, merece ser destacada
na Constituição de 1946. como sucedeu com as sêcas na de 1934, e
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de carnaúba dos que nada têm. Sondaram a alma sertaneja e
sentiram seu acendrado amor à gleba e à família. Ouviram as
toadas e cantigas dos beiradeiros. Conversaram com êles, na sua
linguagem simples e cantante. Boiaram ao léu em canoas indígenas. Viajaram em barcas com tôldo de palha de carnaúba, impulsionadas a varas que abrem chagas no peito dos remeiros.
Embarcaram nos vapôres de roda. Pararam dezenas de vêzes nos
portos de lenha. Encalharam outras tantas nos bancos de areia
e canais entulhados. Transpuseram corredeiras com o navio batendo nas pedras arrombando o casco e os embarcadiços tapando
os buracos com estôpa e breu. Enfrentaram nuvens de mosquitos.
Bateram o queixo de sezão. Viram o caudal majestoso das cheias
e as margens alagadas. Extasiaram-se ante a paisagem verde do
Vale e sua vegetação luxuriante nas estações chuvosas! Olharam
o rio vazio, a torrente vagarosa e os barrancos a pique. Descortinaram as extensas planícies, os serras escavados, as roças, pastagens e plantações talados pela sêca.
Conheceram o boi-pé-duro e a cabra crioula.
Observaram as lagoas piscosas que o rio deixa na vazante, as
rodas de água do Rio Corrente e os altaneiros carnaubais. Visitaram cidades, vilas e arraiais. Averiguaram a inexistência de estradas de penetração, de aprendizados agrícolas, de campos de
sementeira, de máquinas para a lavoura, de estações de monta
para a pecuária, de usinas elétricas e bombas para irrigação, de
hospitais e colégios, a ausência, enfim de todos os indícios de
civilização.
Descobriram um povo ingênuo, generoso e bom, crente em
Deus e incrédulo nos governos. Notaram pouca roupa, sapato e
chapéu. Raras alfaias, palacetes e automóveis. Raríssimos cinemas
e teatros. Nenhuma fábrica - nenhuma indústria.
Produção exangue. Comércio atrofiado. Transportes difíceis e
caros. Confôrto nulo. Viram homens do povo perambulando pelas
calçadas, ruas e estradas à cata de trabalho. Viram mulheres
acocoradas à beira do rio, batendo roupa em lajes de pedra ou
carregando potes de água na cabeça para ganhar o pão. Viram
crianças barrigudas, maltrapilhas, famintas e doentes. Crianças
que mal brotadas para a vida, fenecem para a morte. Viram homens, mulheres e crianças chorar de saudade ao deixarem a terra
natal, rumo aos campos e cidades do Sul, embarcados como ne-
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gros cativos nos porões das gaiolas e empilhados uns sôbre os
outros.
Encontraram um povo arruinado que veste, mora, come, dorme, calça e trabalha mal, uma gente que adoece, e fatalmente
morre sem assistência médica hospitalar. Viram um pedaço no
Brasil rico, abandonado e improdutivo a gerações perdidas. Só
não viram a ação, o amparo, a iniciativa e o dinamismo construtor
dos governos, que teimam em não explorar o magnífico tesouro,
que Deus colocou à flor da terra, em pleno coração do Brasil. Neste
programa de devastações e abandono, decadência e miséria, onde
campeia a fome, grassa a doença, bestializa o analfabetismo, falta
o trabalho e reina o pauperismo, ainda perduram como símbolos
de esperança - o Homem dos Sertões, o mais audaz, patriota e
intrépido dêste País, e a opulência líquida do Rio Providencial.
Eis, Senhor Presidente e Senhores Constituintes, um instantâneo
fisiográfico, social e econômico do São Francisco de hoje.
O Sr. Juraci Magalhães - O quadro que V. Exa. pinta de
forma tão brilhante,' revela o profundo conhecedor da vida da
região são-franciscan,a. (Muito bem).
O SR. MANOEL NOVAIS - Agradeço o aparte do nobre colega e asseguro que, nesta tribuna, procurarei ser o mais fiel possível
ao drama e à vida do São Francisco.
Sr. Presidente, a visão esclarecida dos estadistas do Império
lobrigava de há muito a conveniência de seu aproveitamento e
sua projeção na gra;ndeza futura do Brasil. Em meados do século XIX, o Govêrno Imperial contratou os sábios Henrique Halfeld e Emanuel Liais para estudarem a Bacia do São Francisco.
Em 1852, Halfeld explorou-o desde Pirapora até sua foz, e em
1865, Liais levantou-o da confluência com o Rio das Velhas para
montante, até o Paraopeba, e o Rio das Velhas de sua foz a
Sabará.
Comparando os dados técnicos e a parte descritiva, constantes
dos relatórios daqueles notáveis engenheiros, com as observações
dos dias correntes, apercebe-se de logo que os problemas do mais
brasileiro de nossos rios permanecem, como há cem anos, senão
agravados pela ação q.emolidora do tempo. Tudo por culpa de nos~
sos estadistas que os relegaram a segundo plano, quando impe..
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rativo seria colocá-los em primeiro lugar na ordem de urgência e
relevância entre os grandes problemas nacionais.
Se se tivesse levado em conta, Sr. Presidente, a proeminência
do São Francisco, na formação do arcabouço nacional, na consolidação de nosso território, na elaboração de nossa economia e na
estruturação política do País, certo hoje não estaríamos a disputar
a inclusão, no texto constitucional, da emenda que ora defendemos. Evidentemente, só um dispositivo constitucional taxativo e
expresso terá fôrça bastante para garantir a reintegração do São
F'rancisco no papel que o Destino lhe traçou - de unificador político e manancial econômico do Brasil.
Ninguém nega mérito e aplausos à obra de recuperação econômica da Amazônia, Rio Doce, Baixada Fluminense, Brasil Central e das áreas sêcas do Nordeste, encetada pelos governos
republicanos. Agora, pergunto, Senhor Presidente, por que excluirmos o São Francisco dêste rol ou o situarmos em último lugar
na escala de prioridade oficial para solução dos problemas brasileiros?!
Porventura os proventos decorrentes de sua exploração não
se equiparam aos fornecidos pelas regiões aludidas?!
Porventura suas possibilidades econômicas são tão diminutas,
tão desprezível sua situação geográfica e seu valor demográfico,
estratégico e político tão insignificante?!
Discordo de tais conclusões e jamais me convencerei do contrário, Senhor Presidente, e, como eu, quantos realmente conhecem
o São Francisco. Um rio com 2. 900 quilômetros de curso, todo
êle dentro do Brasil, que corre no eixo Sul - Norte 2. 000 quilômetros paralelos à costa atlântica, que banha cinco estados da Federação, abrange na sua bacia hidrográfica uma área estimada
em 610. 000 quilômetros quadrados e interessa outros cinco estados
nas suas conexões geoeconômicas, um rio que possui uma rêde
navegável, incluindo os afluentes, de cêrca de 6. 000 quilômetros
de extensão, cuja bacia abriga uns 4 milhões de brasileiros, cujo
vale, rico em bases calcáreas, "é a mais vasta superfície plana que
possuímos em nosso hinterland a menor distância do mar" e cujo
leito, enquanto não se concluir a ligação ferroviária da Central do
Brasil à Central da Bahia e a rodovia Rio-Bahia, é a única via
entre o Sul e o Norte, pelo interior do Brasil, então é êste o rio
do esquecimento?!
2 -
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Atribuo, Sr. Presidente, o desprêzo votado ao São Francmco
pelos nossos estadistas ao capricho de uns, particularismo de outros e comodismo de muitos, que preferem gerir a coisa pública
fechados nos gabinetes. Porque não é lícito a qualquer homem
público brasileiro, digno dêsse nome, ignorar os trabalhos de
Vieira do Couto, Halfeld, Liam, Teodoro Sampaio, Orville Derby,
Geraldo Rocha, Maurício Joppert, Apolônio Sales, Américo Bimas
e tantos outros. Não à guisa de censura ou crítica ao passado,
mas de advertência ao futuro, passo a relatar, o que oficialmente
já se realizou no rio descoberto por Américo Vespúcio, em 1501,
nos seus 445 anos de existência civilizadora e civilizada.
Durante o 2.º Império, além dos levantamentos de Halfeld e
Liais e após êles, o São Francisco foi estudado entre 1868 e 1869
pelo Engenheiro Carlos Virauss. De 1879 a 1880 o Engenheiro
Milner Roberts chefiando a "Comissão hidrográfica sôbre o exame
do Rio São Francisco", percorreu-o em sentido inverso a Halfeld,
desde a foz até Pirapora. Dessa Comissão fizeram parte os notáveis Engenheiros Teoc,ioro Sampaio, Peixoto Amarante, o ilustre
geólogo Orville Derby que escreveu uma excelente monografia
intitulada "Reconhecimento geológico do Vale do São Francisco".
Só em 1883 o Engenheiro Peixoto Amarante, chefiando outra
Comissão, iniciou os melhoramentos recomendados pela Comissão
Roberts, nas corredeiras de Sobradinho. Realizados os trabalhos
de correção da navegabilidade do rio naquela seção e executados outros nas corredeiras do Jenipapo, Ataque, etc., a jusante
de Jatobá, foi extinta a Comissão em 1891.
No período republ}cano que medeia de 1891 a 1932, a não serem raras inspeções dq Departamento de Portos, nada foi feito no
São Francisco pelo Govêrno Federal. Em fins de 1932, porém, foi
criada a "Comissão Federal da Rêde Fluvial Baiana'', com o objetivo essencial de reparar as obras realizadas pela Comissão Peixoto
Amarante nas corredeiras de Sobradinho e que pouco produziu de
útil para a navegabilidade do rio, pela escassez de verbas e falta
de planejamento. Esta Comissão, chefiada pelo Engenheiro Franklin Ribeiro, em cons~qüência de reforma do Departamento de
Portos, foi transformada em 10.º Distrito de Fiscalização, atualmente 10.0 D.P.R.C, chefiado pelo jovem e brilhante engenheiro
patrício Paulo Peltier de Queiroz. Em 1944, o Govêrno Federal,
coagido pela guerra que interrompeu nossas comunicações marí-
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timas, baixou o Decreto 15.441, pelo qual abriu um crédito de
Cr$ 48. 500 .000,00 destinado à execução do programa de obras
traçado pelo Departamento de Portos. Por conta dêsse crédito foi
contratado o levantamento aerofotogramétrico do trecho Juàzeiro-Barra do Rio Grande e a construção dos cais de proteção e
atracação das Cidades de Pirapora, Januária, São Francisco, Manga,
Carinhanha, Lapa, Rio Branco, Mor-Pará, Remanso, Xique-Xique
e Juàzeiro. Além disso o Govêrno Federal baixou os Decretos 4. 505,
de 1942, criando o núcle colonial Agroindustrial do São Francisco em Petrolândia, e 8. 031, de 1945, autorizando a organização
da Usiria Hidrelétrica de Paulo Afonso, e, através da Inspetoria de
Sêcas e Divisão de Aguas, realizou estudos de hidráulica e experiência de irrigação na seção das Cachoeiras de Paulo Afonso e
Itaparica.
Sr. Presidente, a análise das providências adotadas pelos governos imperial e republicano para solução dos problemas do São
Francisco evidencia que quase tôdas se circunscreveram a estudos,
projetos, prospecções, levantamentos e experiências.
No que tange a obras públicas, as únicas coisas visíveis no
São Francisco são: os cais em construção, a correção do canal de
Sobradinho e a colônia de Petrolândia, do Govêrno Federal; as
frotas fluviais de Minas e Bahia.
O mais que se propala sôbre o São Francisco, Sr. Presidente,
é pura ficção. V. Ex.ª, preclaro filho de Sabará, à beira do Rio
das Velhas, reformador da navegação mineira, acompanha a
odisséia do São Francisco, como todos os mineiros, baianos, pernambucanos, alagoanos e sergipanos, com profunda amargura.
O Império e a República, atraídos pelas promessas de outras
regiões, econômicamente largaram de mão o São Francisco. Preocuparam-se exclusivamente com a navegabilidade do rio e o que
lograram fazer neste sentido não atende, sequer, às necessidades
mínimas da navegação.
A convulsão sangrenta que abalou o mundo e seus reflexos
na vida e comunidade brasileiras, patentearam a clamorosa injustiça cometida contra o nosso rio. A produção e os transportes,
alavancas sem as quais não conduziremos o Brasil para a frente,
sofreram verdadeiro colapso. A crise sócio-econômica projetou-se
por tôda parte, estados e regiões. Bloqueadas as comunicações
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pelo litoral entre o Norte e o Sul, lembraram-se do São Francisco,
esgotados os estoques de abastecimento do Norte, recorreram ao
São Francisco, ultrajada a soberania nacional pelo Eixo, convocaram os ribeirinhos são-franciscanos, ameaçadas as usinas termelétricas do Nordeste de parar por falta de carvão, despertaram Paulo
Afonso. A desgraça afinal teve o mérito de realçar a valia do
autêntico São Francisco, como fator de transporte, celeiro de
víveres, reserva de homens e fonte de energia.
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, prosseguindo nas minhas
considerações, quero aqui deixar consignado que o São Francisco
não constitui problema nôvo, oriundo das contigências da guerra.
No caso em aprêço, registrou-se, entre nós, o olvido de uma
regra determinista na vida dos povos.
A beira dos cursos de água surgiram e floresceram as civilizações. Os nossos antepassados, mais realista que nós, desde cedo
cuidaram de povoar o São Francisco e fomentar seu desenvolvimento econômico.
Os currais são-fn\nciscanos de Garcia d'Avila e Guedes de
Brito foram o berço d,e uma civilização mediterrânea, que o Império e a República de;lxaram ruir. Geraldo Rocha, genuíno sertanejo, em cujo espírito flameja o ideal de redenção econômica do
São Francisco, sua região natal e também a minha, escreveu um
substancioso livro, cuja leitura sugiro aos Srs. Constituintes. Nêle
encontramos em linhSfS gerais um plano de aproveitamento do
soberbo vale. Em seriação perfeita e com profundo conhecimento
da zona, estuda todos ps problemas locais, cujas soluções pleiteio,
fazendo causa comum com êle.
Para tanto bastará que sigamos o exemplo de outros povos e
colhamos o fruto maduro de sua experiência na esfera da hidráulica, navegação, técnicE+ agrícola e exploração econômica dos cursos
de água.
O São Francisco, sob nenhum aspecto, é inferior ao Nilo, ao
Níger, ao Iantsê e ao Tennessee.
O Egito de Ramsé~ III a Lord Cromer, sob protetorado inglês,
jamais se descuidou çlo lendário Nilo. Levantou barragens no
delta e ao longo de sieu leito abriu milhares de quilômetros de
canais de irrigação, umedeceu as areias do deserto e incentivou
a lavoura algodoeira e de cereais.
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O país dos Faraós, mercê dêstes trabalhos, adquiriu capacidade
para nutrir vinte milhões de habitantes, sem que se repetissem
as crises das "vacas gordas e das vacas magras", de que nos fala
a Bíblia.
A França, alargando a base de sua política colonial, criou o
Office du Niger, departamento autônomo encarregado de projetar
e executar um vasto plano de aproveitamento do vale do grande
rio africano. As obras já se acham em execução com excelentes
resultados para a região outrora inculta e habitada por tribos
negras semi-selvagens.
A China, com seu solo cultivado há milênios, adotou a irrigação, como instrumento de sua sobrevivência econômica. Conta,
a serviço de sua agricultura e dos transportes interiores, com cêrca
de 320 .000 quilômetros de canais, alimentados pelos seus rios,
muitos dos quais já domados pela engenharia. No gênero a obra
mais audaciosa que o engenho humano já concebeu e que hã de
servir de modêlo ao São Francisco, materializou-a o saudoso Presidente Roosevelt, no Vale do Tennessee. Organizou o T. V. A.
(Autoridade do Vale do Tennessee) com uma amplitude de podêres e autonomia nunca vista na administração norte-americana e
confiou sua direção a um grupo de competentes especialistas. O
plano do T. V. A. abrangia a construção de 28 barragens no
Tennessee e afluentes, centrais elétricas etc. Sua primeira tarefa
foi pôr o rio abaixo de contrôle, através de uma série de diques
altos "para converter os 1. 200 quilômetros da corrente principal
em uma cadeia de lagos comunicantes".
Em 10 anos, "os engenheiros do T. V. A. alcançaram pela
primeira vez na história da civilização esta coisa espantosa, domesticar um grande rio e controlar rigorosamente as águas das
chuvas".
Empolgado pelo êxito econômico do T. V. A., o espírito empreendedor e incontestável dos norte-americanos, sublimado nas
mais gigantescas realizações que a civilização Ocidental já ostentou na face da Terra, propõe edificar no Missouri obra mais
grandiosa. Projetam êles levantar no vale do Missouri 102 reprêsas
com fins análogos aos do T.V.A. e cujos revolucionários efeitos
na sociedade e economia ianque prevêem, só sejam suplantados.
pela prodigiosa realidade da energia atômica.
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Sr. Presidente, não sonhamos com o impossível. Entretanto o
alto ideal que acalentamos, de ver o São Francisco como espinha
dorsal do organismo brasileiro, nos impele a solicitar da Assembléia e do honrado Presidente da República privilégio igual,
tratamento equivalente para êle, ao dispensado pelas autoridades
norte-americanas e de outros países às suas artérias fluviais.
Em discurso que proferi nesta Casa sustentando a utilidade
e propugnando pela execução do Decreto 8. 031, que autorizou a
instalação da usina hidrelétrica de Paulo Afonso, tive ensejo de
apresentar um conjunto de sugestões que, postas, em prática, seriam o coroamento dos esforços e ansiedades, de quantos, almejando a felicidade e o progresso dêste País, se batem pelo aproveitamento das riquezas latentes do São Francisco.
Refiro-me, apenas, a duas delas pela sua oportunidade neste
discurso.
Tomando como padrão o T.V.A., cujas realizações são hoje
uma imperecível conquista da civilização americana e uma incontrastável vitória da ciência para satisfação das necessidades
humanas, lembrei ao Govêrno da República: l.º - criação de
um Departamento autônomo, responsável pelos estudos, projetos
e soluções de todos os problemas do Vale do São Francisco e seus
afluentes; 2.0 - fixEl'.Ção do prazo para execução do plano de
obras dêste Departamento aprovado pelo Govêrno Federal, visando
os problemas de energia, navegação, irrigação, saneamento, colonização e industrialização.
O meu ponto de vista coincide, integralmente, com o de Geraldo Rocha, ao preconizar para o São Francisco a fórmula de
"um órgão único controlador das diversas atividades, para superintender as realizações ao abrigo das contingências locais".
O Sr. Juraci Magalhães - É realmente indispensável a unidade
administra tiva.
O SR. MANOEL NOVAIS - Agradeço a colaboração de V. Exa.
O Sr. Daniel Faraco - A argumentação que V. Ex.ª está desenvolvendo com tanto brilho ...

O SR. MANOEL NOVAIS - Bondade de V. Ex.a.
O Sr. Daniel Faraco - ... Contribui para lembrar à Assembléia

quanto ela deve objetivar uma política inteligente, no sentido de
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atrair grandes quantidades de capitais e técnicos para as obras
que o Brasil tem de realizar, entre as quais se inclui a do São
Francisco.
O SR. MANOEL NOVAIS o meu discurso.

É

a finalidade que busco com

Sr. Presidente, a 10 de abril de 1933, Roosevelt, em Mensagem
enviada ao Congresso americano, escrevia estas palavras: "Sugiro
ao Congresso a criação de uma Autoridade do Vale do Tennessee,
uma corporação investida do poder de Govêrno, porém com a
flexibilidade e a iniciativa de uma emprêsa particular. Dever-se-ia
encarregá-la da amplíssima função de preparar e executar planos
destinados a assegurar o uso apropriado, a conservação e o desenvolvimento dos recursos naturais da Bacia do Rio Tennessee e
territórios adjacentes, para o bem-estar geral, social e econômico
da Nação".
No espaço de 30 dias, o Congresso americano aprovou a lei
que resultou o T.V.A. e a maravilhosa obra do Tennessee.
Inspirada neste luminoso exemplo de compreensão patriótica
e espírito público, a Assembléia Constituinte Brasileira, estou
convicto, dará seu voto favorável à Emenda 179, tal qual foi redigida e submetida ao seu julgamento.
Para objetivação do aproveitamento das possibilidades econômicas do Vale do São Francisco, dada a soma de interêsse em
jôgo, reputo de decisiva importância a sua aprovação, pois, só
assim, poremos o empreendimento a salvo de qualquer surprêsa,
seja indecisão, má vontade, lentidão ou mesmo desistência dos
governos.
O Sr. Aureliano Leite - Não sei se assinei a Emenda n.º 179
apresentada por V. Ex.ª ao projeto de Constituição.
O SR. MANOEL NOVAIS - V. Ex.ª a honrou com a sua
assinatura.
O Sr. Aureliano Leite - Mesmo que não a tivesse assinado,
as considerações de V. Ex.ª em tôrno do assunto são tão convincentes que passaria a adotá-la com se minha fôsse.
O SR. MANOEL NOVAIS - Pretendo aduzir mais alguns argumentos, de modo que possa conquistar o voto de tôda a Assembléia.
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O Sr. Juraci Magalhães - Será o pensamento da Assembléia.
O Sr. Olinto Fonseca - Tive a honra de subscrever a Emenda
179, de autoria de V. Ex.ª. Estou convencido de que ela deve figurar na Constituição, a fim de evitar o que é calamitoso no Brasil:
a descontinuidade administrativa. No que se refere ao São Francisco, até agora nada se fêz além de planificações acadêmicas, de
simples estudos. Com a inclusão da emenda, é possível realizar
obra útil, solucionando definitivamente o problema. Sabemos o
que houve quando interrompida a cabotagem: - os podêres públicos olhavam para o São Francisco e para o prosseguimento
apressado das obras da Central do Brasil. Bastou se restabelecesse
a navegação de cabotagem, para que fôsse novamente tudo esquecido. É preciso que se combata a descontinuidade administrativa
dos grandes problemas do Brasil.
O SR. MANOEL NOVAIS - Chegarei ao ponto a que V. Exa.
se refere.
Sr. Presidente, a inclusão da Emenda 179 na Constituição
será o marco zero da no~·a jornada do São Francisco. Digo marco
inicial porque, à luz dm,i dados anteriormente expostos, é óbvio
que ali tudo está por fazer.
Cometeremos um êrro insanável se adiarmos por mais tempo
a solução de seus problemas. Tudo indica que devemos aplicar
imediatamente remédios heróicos, senão, quando o acudirmos, será
tarde de mais.
A minha afirmação ~e baseia em fatos.
O confronto das observações colhidas no local, de Halfeld aos
nossos dias, prova que ªiS pre.cipitações pluviométricas da região
se tornam irregulares de ano a ano; a cota de descarga do rio
decresce, as condições de navegabilidade pioram, os travessões de
pedra que interceptam as águas retardando sua vazão se desgastam, as erosões das margens alargam e obstróem o leito, a evaporação das águas aumente~ por fôrça das estiagens prolongadas.
Geraldo Rocha em O São Francisco, comentando alarmado a
diminuição do volume do São Francisco e Rio das Velhas, seu
maior e principal afluente, narra o seguinte: "Rugendas passou
em Sabará, segundo cremos, por volta de 1830, isto é, três decênios antes de Liais. Na coleção de gravuras daquele viajante se
encontra Sabará à margem de um grande rio, cujo volume de água
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permitia, naquela época, a navegação de uma vasta barcaça, que
se vê de velas enfunadas singrando em direção ao pôrto. Neste
mesmo local armou-se em 1875 o vapor Saldanha Marinho, com
30 toneladas de arqueação e 60 cm de calado - a primeira embarcação dêste gênero que sulcou o São Francisco, cujas águas
desceu depois de ter percorrido todo o curso do Rio das Velhas,
tripulado por marinheiros nacionais. Neste local se atravessa hoje
o Rio das Velhas, quase a pé enxuto".
A descarga calculada por Liais para as águas mínimas deve
ter decrescido de 80 % de seu volume.
O Sr. Teódulo Albuquerque - Estamos diante de um dilema:
ou faremos o aproveitamento do São Francisco, ou o Brasil desaparecerá como potência econômica.
O SR. MANOEL NOVAIS - De pleno acôrdo com V. Ex.a..
Sr. Presidente, acredito ser êste um índice ilustrativo e alarmante, que não pode passar despercebido aos Srs. Constituintes,
para cuja confirmação invoco o testemunho da ilustre bancada
mineira e do egrégio Presidente Melo Viana.
Os sinais de dessecamento do rio e perda conseqüente de
potencial hidráulico ainda mais graves se nos afiguram, se recordarmos que o São Francisco se revigora e garante sua perenidade,
tão-só através das águas pluviais caídas em sua bacia em Minas
Gerais e nas áreas banhadas pelos Rios Carinhanha, Corrente,
Grande e Prêto, na Bahia. De Barra do Rio Grande a Paulo Afonso,
todos os afluentes são rios torrenciais e secam completamente no
verão.
:S:ste detalhe hidrográfico diferencia o São Francisco dos demais grandes rios do mundo, cujo regime permanente nas diversas estações, é assegurado pelo degêlo de inverno ou das montanhas,
fusão de neve e reservatórios naturais de compensação constituídos pelos lagos.
Está claro, pois, que a diminuição das chuvas nas cabeceiras
do rio tronco e nos seus afluentes perenes afetará, mortalmente,
sua dinâmica e possibilidades econômicas. Para fazermos uma idéia
e avaliarmos até onde o São Francisco está submisso à influência
das chuvas intermitentes da região, vale citar o registro numérico de suas descargas. No forte das estiagens a média observada
corresponde ao deslocamento de 819 mª por segundo e nas cheias
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normais 7. 298 mª, consoante algarismos oficiais que serviram de
base à determinação do potencial de energia de Paulo Afonso.
Sujeito a oscilações de descargas de tamanho vulto, decorrentes de fatôres meteorológicos, mais e mais adversos, o São Francisco não poderá durar, eternamente, como caudal perene.
Precisamos levar em conta ainda, Sr. Presidente, que a sêca é
um fenômeno que cada ano mais se generaliza e se aprofunda,
sobretudo nos sertões de Minas e Bahia, que as derrubadas e
queima das matas e caatingas prosseguem na sua fúria catastrófica
e propícia, com o extravio da umidade terrestre, a diminuição das
chuvas, que os travessões de pedra, estendidos transversalmente
por sôbre o leito, desaparecem corroídos pelas suas águas, cada
vez mais libertas na sua correria para o mar.
O Sr. Rui Santos - A situação descrita por V. Ex.ª é tão real
que várias unidades das diversas companhias de navegação deixam
de usar o leito utilizável do São Francisco, durante mais da metade
do ano, por falta de condições indispensáveis à navegabilidade.
O SR. MANOEL NOVAIS - Agradeço a colaboraçao de
V. Exa. que, filho do São Francisco, como eu, conhece bem
as peripécias de uma viapem a bordo de vapor durante a estação
sêca do rio.
O Sr. Juraci Magalhâes - As condições de navegabilidade são
tão precárias que o Engipnheiro Miranda Carvalho classificou as
viagens de verdadeira aventura. Lembro-me bem que, quando da
minha administração na Bahia, durante um ano, houve 29 acidentes de navios, dada a precariedade da navegação.
1

-

O SR. MANOEL NOVAIS - V. Ex.ª que governou a Bahia
com tanta proficiência, sabe que o navio batizado com o nome de
"Juracl Magalhães", o mi:i.ior da frota da Navegação Baiana, leva
seis meses sem poder trEj.nspor a Corredeira do Sobradinho, porque esta não oferece calado.
O Sr. Rui Santos -Acrescento mais a V. Ex.ª que êste mesmo
vapor, certa noite, ancorou e levou três meses sem poder desatracar, porque o rio baixou.
O SR. MANOEL NOVAIS - É urna verdade.
Sr. Presidente, largado à sua própria sorte e com a natureza
a solapá-lo, tende o São francisco a converter-se, fatalmente, em
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rio torrencial, como de resto seus afluentes e todos os cursos do
Nordeste brasileiro.
Somente êstes argumentos de ordem física, se assim posso
expressar-me, seriam bastantes para justificar uma imediata deliberação nossa em prol do São Francisco, aprovando a Emenda
179 que objetiva sua salvação. Existem, porém, outros motivos de
natureza orgânica que reforçam minhas razões. Contingente ao
abandono do São Francisco presenciamos desolados o despovoamento de sua bacia, cujos moradores o adoram como a Deus, que
protege seu lar, seu pão e sua saúde. Em dolorosa retirada, anualmente, milhares de ribeirinhos sobem suas águas, de cambulhada
com os nordestinos vítimas das sêcas, para lavrar com seus músculos e regar com seu suor as fecundas terras paulistas e batear
as gemas preciosas nos garimpos de Mato Grosso e Goiás.
E a continuarem as coisas no ritmo em que vão, dentro em
pouco os sertões do São Francisco ficarão desabitados. Antes que
se adotem medidas de efetiva assistência econômica aos sertanejos
para prendê-los à terra, amparar sua família, defender sua saúde
e abrigá-los da miséria, não adianta protestar, nem tentar impedir esta onda emigratória, antibrasileira, que nos rouba o braço
e vitalidade e esgota a fonte da futura recuperação econômica do
São Francisco.
Urge, portanto, socorrermos o grande rio com a construção
de obras hidráulicas, que contenham suas águas, regularizem suas
descargas, conservem sua capacidade volumétrica e permitam assegurar trabalho remunerador ao ribeirinho. Do contrário, que
será de nosso vale sem água e sem gente? Responderei em sentença candente: será um imenso deserto, separando irremediàvelmente o Norde do Sul do País, a consumir os últimos restos
de uma economia descontrolada e a apagar os vestígios de uma
civilização, legada pelos nossos maiores, que não fomos capazes
de salvaguardar; será a ruína e o aniquilamento de uma raça que
se plasmou nos sertões para glória da Pátria; será o túmulo da
unidade brasileira! (Muito bem).
Eis porque limitei em 20 anos o prazo para o Govêrno Federal
traçar e executar um plano de aproveitamento do São Francisco.
Os motivos apresentados justificam, plenamente, a urgência do
empreendimento, cuja procrastinação, além de imprevidência cri-
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minosa, importa em prejuízo financeiro para o Tesouro, visto
como o Govêrno, compelido pelo povo, terá de concretizá-lo amanhã, em condições técnicas mais desfavoráveis e com maiores
despesas.
Sr. Presidente, não trago planos para submeter à Casa. Compete aos engenheiros e economistas, e não a mim, elaborá-los, dar
a última palavra sôbre a questão.
Em complemento às considerações expendidas neste discurso,
desejo, apenas, focalizar mais alguns aspectos palpitantes.
A opinião dominante é a de que a navegação constitui o
problema principal da região! "O São Francisco é sem dúvida
uma grande artéria natural que se articula no sistema de comunicações entre o Centro e o Nordeste do País. O seu vale oferece
o caminho mais direto a quem, do Centro, partindo por terra,
procura o Norte, dêle podendo irradiar para tôdas as direções".
Conjugada sua privilegiada situação geográfica, aos 6. 000
quilômetros de sua rêde ri-avegável, num País com a superfície de
8. 511. 000 quilômetros qtfadrados, possuindo 35. 000 quilômetros
de ferrovias e menos de ~,l. 000 de estradas de rodagem pavimentadas, deduz-se que o Sãq Francisco em matéria de viação é um
"presente divino" que só mesmo uma nação de ineptos e insensatos lançará fóra, deixando de explorá-lo.
Povos mais adiantadqs e possuidores de moderníssimos sistemas ferroviários e rodoviáfios, regularizaram seus rios, ampliaram
e aperfeiçoaram sua rêde de comunicações fluviais.
O Sena, o Reno, o Danúbio, o Volga, domados pelo homem,
são gigantescas aortas do aparelho circulatório europeu, a serviço
do progresso industrial, d;:t economia e da defesa da França, Alemanha, Europa Central e Rússia.
No continente americano, deixando de lado os Estados Unidos
e o Canadá, cujos cursos de água são rigorosamente aproveitados,
quero invocar a lição que a Argentina nos está ministrando. A
vizinha e próspera nação dedica cuidados especiais à navegação
do Rio da Prata, que lhe custa somas fabulosas em dragagem etc.,
mas que é a linha vital de seu comércio. No entanto, com um
têrço da população brasileira, anotem o contraste, Srs. Constituintes, dispõe de 41. 000 quilômetros de ferrovias e uma rêde de
estradas de rodagem pavimentadas, que mede 40. 000 quilômetros.
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Por que, nós, brasileiros, que temos tolerado cópias servis de más
idéias estrangeiras não lhes assimilamos as boas?! Por que só o
Brasil, o País mais carente de comunicação entre as nações livres
do mundo, cujo sistema de viação, além de insuficiente é uma
pobre colcha de retalhos, onde se gastam 15 anos, como de 1930
a 1945, para construir ridículos 2 .416 quilômetros de ferrovias;
por que, só o Brasil, repito, não enfrenta e resolve o problema da
navegação fluvial e não incorpora o São Francisco ao seu sistema
de viação, há muito articulado à Central do Brasil em Pirapora
e à Leste Brasileiro, em Juàzeiro e Propriá? E tanto mais importante se nos afigura o tráfego são-franciscano, ao constatarmos
que o rio corta uma região inteiramente desprovida de estradas,
cuja produção deperece por falta de escoamento, cujo comércio
depende visceralmente dos transportes fluviais e além do mais
é o traço de união política e de fraternidade social e econômica
.entre cinco estados federados.
Vale ressaltar ainda, Sr. Presidente, a enorme vantagem que
oferece a viação fluvial, como colaboradora da expansão econômica dos povos, por ser o meio de transporte que cobra mais baixos
fretes, o que constitui um estímulo às atividades produtoras.
A solução dêste problema são-franciscano está à espera dos
Governos federais.
As comissões que estudaram o São Francisco no Império e
na República pretenderam corrigir a navegabilidade do rio através
de dragagens de canais, remoções de pedras, troncos de árvores
etc., e retificação das corredeiras, obras que, se executadas, jamais lograriam dotá-lo de uma navegação regular nas duas estações. O Office du Níger e o T.V.A. forneceram a chave do enigma
- o represamento das águas do rio.
O plano Geraldo Rocha prevê a construção de uma escada
de barragens ao longo do São Francisco e afluentes, em Sobradinho, Mor-Pará, Pirapora, Rio Grande, Corrente, Paracatu, Urucuia
e Rio das Velhas.
Certamente que uma obra completa exigirá a construção de
mais algumas reprêsas, inclusive na seção entre Juàzeiro e Petrolândia, de modo que, nas cinco seções em que se divide o rio-tronco, a navegação se restabeleça com exceção do trecho das
Cachoeiras de Itaparica e Paulo Afonso. Aqui, se quisermos que

-

30 -

os vapôres naveguem de Pirapora à foz, teremos de construir um
canal de contôrno, fazendo desaparecer a discriminação atual de
Alto, Médio e Baixo São Francisco. Tôdas as reprêsas como as
do T.V.A., deverão ser projetadas e destinadas a múltiplos fins;
facilitar a navegação, permitir o armazenamento e o contrôle das
águas das cheias e inundação, governar a distribuição das águas
para irrigação, regularizar o regime de descarga do rio e produzir
energia elétrica.
Pelo represamento das águas, o São Francisco transformar-se-á, como o Tennessee, numa cadeia de lagos comunicantes,
ocorrendo conseqüentemente pela elevação do nível líquido, o afogamento dos obstáculos e aprofundamento dos canais de navegação, cujo problema ficará, assim, definitivamente resolvido.
Destarte faremos o rio francamente navegável em tôda sua extensão, contaremos com um serviço de transportes à altura das
necessidades da região, reaparelharemos a frota fluvial, substituindo os vapôres obsoletos por unidades de maior tonelagem e
velocidade, com mais espi:i-ço para cargas e melhor lotação para
passageiros.
As reprêsas solucionam também a irrigação e a captação de
energia, o segundo e o ter1,~eiro de relevância, entre os fundamentais problemas d.o Vale do São Francisco.
A irrigação, que tem feito a prosperidade de muitos povos,
entre nós, ainda está na fa,se experimental.
A Bacia do São Francisco é a região ideal para sua aplicação
no Brasil, pois oferece condições excepcionais para seu emprêgo
em larga escala.
Seu solo calcário extr21ordinàriamente fértil, quando irrigado,
cobrindo uma área plana aproximadamente de 205. 000 quilômetros quadrados, presta-se admiràvelmente para a agricultura
mecanizada.
O melhor atestado desta fertilidade nos dão as vazantes e
as ilhas, cujas plantações vicejam às custas do húmus carregado
pelas enchentes e da umida.de roubada diretamente do rio.
A utilização dos métodos adotados pelos franceses em suas
colônias, pelos egípcios do Nilo e pelos americanos no Vale do
Tennessee, permitir-nos-á converter as várzeas e baixios do Vale
são-franci~cano em colossa.l vergel.
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As despesas com a abertura de canais, nivelamento do terreno
e instalação de bombas, serão sobejamente compensadas, pelo
surto de nova riqueza agrícola de infalíveis resultados financeiros
e de transcendentes efeitos na vida brasileira, pela estabilidade
econômica e valorização da terra e do homem de nossos sertões.
Os resultados publicados pelo Office du Níger, T. V. A. e Companhias exploradoras do Nilo, comprovam através de estatísticas
insofismáveis a rentabilidade da irrigação e demonstram a viabilidade de qualquer emprêsa semelhante às realizadas no Níger,
Tennessee e Nilo.
A Bacia do São Francisco racionalmente irrigada, representa
um espaço geográfico capaz de abrigar 80. 000. 000 de sêres humanos, isto é, quase duas vêzes a população do Brasil. :mste cálculo se funda no cotejo das áreas irrigadas do Nilo e os 20 milhões de egípcios que as habitam, com os 205. 000 quilômetros
quadrados de área irrigável do São Francisco, merecendo frisar
que o solo do nosso vale é qualitativamente superior ao do Egito
e as águas do São Francisco, mais abundantes que as do Nilo,
cuja descarga mínima orça em 177 m 3 por segundo.
Construídos os grandes reservatórios, 'abertos os canais de
irrigação e derramadas as águas pelas terras marginais, abriremos caminho à colonização. Irrigação e colonização se completam.
Um problema é corolário do outro, assim como a industrialização o é da energia.
Promover-se-á a colonização em duas etapas. Na primeira,
ter-se-á em vista a fixação do ribeirinho e massas emigratórias
das zonas flageladas pela sêca, e sua adaptação às diferentes condições rurais originadas pela irrigação. Auxiliados pela moderna
maquinaria agrícola, orientados pela técnica, bafejados pela facilidade de crédito, proprietários das terras, resguardados das doenças, os néo colonos são-franciscanos entregar-se-ão à tarefa de
produção das utilidades indispensáveis ao seu sustento, ao consumo
da região e zonas convizinhas.
A elevação do standard de vida regional criará um mercado
interno de primeira grandeza para os produtos agrícolas e propiciará um lucro compensador ao trabalho nas terras irrigadas.
A expansão de lavouras adequadamente escolhidas de acôrdo
com os atributos climáticos e geológicos de zona e a coexistência
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de mão-de-obra barata ensejarão uma produção de baixo custo,
capaz de dominar seguramente os mercados internacionais.
O técnico inglês Pierce assevera que o "São Francisco, região
de clima quente, competirá com o Vale do Nilo em produção de
algodão se fôr igualmente irrigado".
Com uma circunstância a acrescentar em nosso favor, pois
que o Sudão, o maior empório do algodão egípcio, dista mais do
dôbro dos centros de exportação de Alexandria e Port Said, que
o São Francisco de qualquer de nossos portos do Rio de Janeiro
a Recife.
Quando o desenvolvimento econômico da região atingir um
alto nível e os nossos recursos humanos já não forem suficientes
para atender à sua crescente produção, daí por diante utilizaremos a colonização alienígena.
Sr. Presidente, os corajosos sertanejos desempenharão mais
uma vez na História do São Francisco a função de desbravadores e pioneiros de sua ressurreição econômica.
A colonização e a ir:,rigação são-franciscana entrosam-se com
outro grande problema ~lacional - o das sêcas, que envolve em
seus tentáculos os estadqs do Nordeste brasileiro e grande porção
de nosso vale.
Os sertanejos castig;:i.dos pela canícula inclemente que queima até as raízes a flora do Nordeste e estorrica açudes e cacimbas, fogem do extermínio guiados por um cruel destino.
Na caminhada sem fim e que é o fim de muitos retirantes,
lá bem longe refulgem as miragens do Sul. Estas fugas, que são
espetáculos de tragédia, 1só se acabarão para os heróicos infelizes
filhos de minha terra, rio dia em que conseguirem fazer pouso
à beira de um rico e flo;rescente São Francisco.
Sr. Presidente, a co:qstrução de barragens se relaciona ainda
com o potencial de energia do São Francisco e do País.
E quem diz energiai subtende, concludentemente, progresso
industrial, riqueza pública, independência econômica, prestígio
internacional e fortaleza militar, agentes e têrmos de uma entidade
que muito amamos, chamada independência política. Até os Estados mais poderosos tiveram em mente esta noção, ao solidificarem suas fundações nacionais. Os Estados Unidos, sempre o nosso
1
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melhor mestre, senhores de 65 % do petróleo mundial, de inesgotáveis jazidas de carvão e de um número incalculável de usinas
termelétricas, se entregam febrilmente à exploração de suas reservas naturais de energia. Chega-se mesmo a afirmar que "não
fôra a energia elétrica do T. V. A., o programa de guerra norte-americano não se poderia ter cumprido, nem de longe, no que
respeita à produção de alumínio, aviões, fosfatos, nitratos, navios, granadas, bombas etc.".
Ao ter que estribar-me na história econômica de outros povos,
para fundamentar a idéia de aproveitamento do São Francisco,
fico gelado só de pensar como nós, militarmente fracos e econô·
micamente desorganizados, conseguimos manter durante um século
o Brasil independente, com tanta gente a dormir "em berço esplêndido" sem dar côr de si, das realidades nacionais e dos olhos
cobiçosos que nos espreitam. (Apoiados).
Se os ribeirinhos sanfranciscanos me estiverem ouvindo neste
instante, exclamariam ungidos de fé: - só por milagre do Senhor Bom Jesus da. Lapa! e comungo com êles na mesma fé
cristã.
Ora, vejamos, um País cujo petróleo industrializado mal dá
para o consumo dos serviços do Conselho Nacional em Bahia e
para acender os· lampiões dos pobres de Salvador, e que apesar
de os poços já perfurados em Candeias, Itaparica e Aratu terem
uma capacidade de produção diária calculada em 2. 000 barris de
óleo (informação autorizada), ainda não possui ali uma refinaria
moderna; um País cuja produção de carvão de inferior qualidade
não atinge 1.000.000 de toneladas, ou seja, menos de 30% do consumo de nossas indústrias, estradas de ferro, navios etc., e cuja potência instalada é de 1. 200. 000 kW; um País, assim tão pobre
em combustíveis e energia, não tem direito de dissipar por inércia
um patrimônio do valor do São Francisco.
Para esclarecimento e edificação dos Srs. Constituintes, devo
salientar que no Vale do São Francisco existem 49 quedas de água
com potência superior a 2. 000 HP, incluindo-se entre elas Paulo
Afonso e Itaparica, respectivamente, com 608. 000 e 142. 000 HP.
Exceptuando-se estas duas, situadas entre Bahia e Alagoas,
Bahia e Pernambuco, tôdas as outras pertencem a Minas Gerais
3 -
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. - 341; Bahia, distribuídas pelos cursos do São Francisco, Rio das Velhas,
Paracatu, Urucuia, Pará, Paraopeba, Corrente e Grande.
Sr. Presidente: a capacidade geradora das cachoeiras sanfranciscanas, depois da realização de alguns trabalhos, está estimada em 2. 000. 000 de kW.
Todos sabemos que até agora avenas Paulo Afonso e Itaparica foram convenientemente estudadas. A usina hidrelétrica de
Paulo Afonso, cuja instalação já está autorizada, teve o seu potencial determinado na base de descarga mínima do rio de
819 m3 por segundo e as obras projetadas para exploração da
formidável cachoeira não prevêem a construção de reservatórios
de compensação.
O projeto se cinge à canalização das águas de um braço do
rio. E claro, pois, que a construção de barragens a montante das
mencionadas cachoeiras, armazenadoras de bilhões de metros
cúbicos de água, permitirá, pelo uso de comportas, regularizar a
descarga do rio dentro de uma média volumétrica 3 a 4 vêzes
acima da mínima atual, p que representa um acréscimo de idênticas proporções na pro(lução de energia. :tste detalhe põe em
relêvo o acêrto do repres1:i.mento das águas do São Francisco, em
diferentes pontos do seu leito e no dos afluentes. Porque as barragens, além das vantagens resultantes da normalização do regime de vazão, com sensíveis efeitos no potencial de energia de
tôdas as cachoeiras, favorecem a instalação de centrais elétricas
nos próprios locais de SmifS construções.
Conferidos êstes resultados, poderemos concluir, sem otimismo
pernicioso, que a produçã1;> de energia do São Francisco se tornará
ilimitada e marcará o advento da industrialização dos sertões do
Centro e Nardeste brasileiros.
As matérias-primas minerais e agrícolas, extraídas do solo
sanfranciscano, receberão beneficiamento nas fábricas acionadas
pela energia fornecida pelas usinas hidrelétricas da região, donde
sairão diretamente para 015 mercados consumidores.
O grande parque industrial do São Francisco, sonhado por
Delmiro Goveia, converter-se-á em vigorosa realidade para orgulho de nossa geração e pa:ra honra do Brasil, que conseguirá assim
definitjva harmonia política e estável equilíbrio econômico entre
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as regiões e mais perfeito entendimento e solidariedade entre os
brasileiros!
Finalizando estas sumárias considerações sôbre os problemas
do São Francisco, direi algumas palavras sôbre o saneamento da
região. Ninguém contesta que o problema sanitário é o calcanhar
de Aquiles da comunidade sanfranciscana.
A assistência médico-hospitalar constitui um fator de vida ou
de morte, para o feliz desfecho de qualquer empreendimento no
São Francisco, e é o instrumento mais eficaz para sustar a rarefação demográfica.
Grandes coisas não podemos esperar de um povo cujos índices
de mortalidade são dos mais altos do País e· talvez do mundo.
No São Francisco vive uma população continuamente agredida pelo impaludismo endêmico, minada pela verminose, sífilis,
tuberculose etc., compondo no seu conjunto nosológico um tratado
vivo de patologia tropical. Mas, mesmo assim, doente e permanentemente subnutrida, malsinada e esquecida, esta população é uma
grande fôrça operativa da Nação. (Muito bem).
O Serviço Nacional de Malária está encarando, com seriedade, a tarefa de sua competência. Posso em primeira mão noticiar,
para conhecimento e gratidão do povo sanfranciscano, as providências que o Dr. Mário Pinoti, seu Diretor, acaba de adotar
para extinção fda malária no São FranciBco. Declarou-me pessoalmente o ilustre malariologista patrício, com incontido regozijo
meu, haver ordenado a instalação imediata do serviço de dedetiza.
ção na bacia do rio, no trecho à montante de Paulo Afonso até
Carinhanha, serviço que será estendido às demais seções, após a
conclusão dos necessários reconhecimentos entomológicos e inquéritos sanitários.
A aplicação do D. D. T., inseticida descoberto pelos americanos
e por êles empregado eficazmente nos vários teatros de guerra,
onde havia impaludismo, associada à quininização preventiva e
curativa, poderá extirpar a malária do São Francisco.
Estas medidas constituem, indiscutivelmente, o passo culminante do Govêrno Federal para o saneamento da região e por isso
fazem jus, aos mais sinceros louvores e aplausos, o Exmo. Senhor
Presidente Eurico Dutra, o eminente Ministro Souza Campos e
o Dr. Mário Pinoti e todos os seus colaboradores. (Apoiados).
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Restaurada a saúde de nosso sertanejo, para o amanho da
terra irrigada, para o trato dos currais, para o labor das fábricas
eletrificadas, retomará o São Francisco o ciclo de seu antigo
esplendor e a Constituinte de 1946 terá saldado a dívida imprescritível, que o País contraiu com o rio, que foi "o caminho da
civilização brasileira".
(Muito bem; muito bem. Palmas. O <Yl'ador é cumprimentado) .
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SESSÃO, EM 4 DE SETEMBRO DE 1946

DESTAQUE DA EMENDA N. 0 2. 989 A CONSTITUIÇAO
O SR. PRESIDENTE - Vamos passar à votação do destaque
da Emenda n. 0 2.989, de autoria dos Srs. Deputados Manoel Novais, Clemente Mariâni e outros, assim redigido:
"Requeremos mais que, em conseqüência da Emenda 2. 989,
do Senhor Clemente Mariâni, seja esta incorporada à Emenda número 179, do Senhor Manoel Novais, para que figurem onde convier
com a seguinte redação:
"Fica o Govêrno Federal obrigado, dentro do prazo de vinte
anos, a contar da data da promulgação desta Constituição, a traçar e executar um plano de aproveitamento total das possibilidades
econômicas do Rio São Francisco e seus afluentes, no qual aplicará anualmente quantia não inferior a 1 % da sua renda tributária".
Requeremos mais que, em conseqüência da aprovação destas
emendas incorporadas, seja reduzida para três por cento a cota
destinada ao Plano de Valorização da Amazônia, constante do
Art. 194 §, ao qual se acrescentará " ... durante vinte anos no
mínimo".
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1946. -

Manoel Novais.
- Clemente Mariâni. - Alvaro Adolfo. - Magalhães Barata. Lameira Bittencourt. - João Botelho. - Nelson Parijós. - Duarte
d'Oliveira. - Severiano Nunes. - Alvaro Maia. - Valdemar Pedrosa. Cosme Ferreira. Agostinho Monteiro. - Epílogo
Campos. - Deodoro Mendonça. - Pereira da Süva.
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O SR. PRESIDENTE - A emenda propõe a seguinte redação
para o Art. 179:
"Fica o Govêrno Federal obrigado, dentro do prazo de vinte
anos, a contar da data da promulgação desta Constituição, a traçar e a executar um plano de aproveitamento total das possibilidades econômicas do Rio São Francisco e seus afluentes, no
qual aplicará anualmente, quantia não inferior a um por cento de
suas rendas tributárias".
O SR. COSTA NETO - Sr. Presidente, a Comissão está de
acôrdo. Trata-se, entretanto, de preceito que melhor ficaria nas
Disposições Transitórias. Em todo o caso, para não perdermos
tempo, pediria a V. Ex.ª que o submetesse a votação, com a cláusula
de ser incorporado àquele Capítulo.
O SR. ALVARO ADOLFO - (Pela ordem) - Em nome dos
autores dêsse requerimento, estou de acôrdo com a sugestão do
Sr. Relator Geral.
O SR. PAULO SARASATE - (Pela ordem) - Sr. Presidente,
parece que há um equiv:oco. O pedido de destaque é no sentido
de que o artigo seja vota(io agora, ficando, entretanto, a Comissão
de Redação autorizada a colocá-lo onde melhor convier. Não podemos adiar a discussão do assunto ...
O Sr. Nereu Ramos - O Sr. Relator não pediu o adiamento
da votação; apenas sugeriu que, aprovado o artigo, passasse para
as Disposições Transitóri~Ls.
O SR. PAULO SARAiSATE - Mas votação imediata?
O Sr. Nereu Ramos-- Sim, para ser votado agora.

O SR. COSTA NETO - (Pela ordem) - Sr. Presidente, como
o Plenário acaba de verificar, o nobre Deputado Paulo Sarasate
arrombou uma porta abe~:ta, pois foi exatamente isso que declarei.
O SR. CLEMENTE MARIANI - (Pela ordem) - Sr. Presidente, era exatamente o que eu desejava declarar, e só o faço por
ter sido signatário da e;menda. Queria apenas esclarecer que o
pedido foi feito para, uma vez aprovado, ser incluído na Consti·
tuição no lugar mais conveniente.

-

39-

Dispenso-me de maiores explanações a respeito, porque, havendo tanto a emenda do Sr. Deputado Manoel Novais, quanto o
requerimento de destaque por mim assinado, recebido a assinatura
de vultoso número de colegas, desde os do Partido Social Democrático até os do Partido Comunista, pelos seus mais destacados
líderes ...
O Sr. Alvaro Adolfo - Notadamente os da bancada do Amazonas diretamente interessados.
O SR. CLEMENTE MARIANI - ... do Centro e do Nordeste
do País, e já havendo parecer favorável da Comissão, tenho para
mim que o destaque será aprovado.
O SR. PRESIDENTE - Vou submeter à votação a Emenda
número 2.989, com parecer favorável da Comissão.
Os Senhores, que a aprovam, queiram levantar-se. (Pausa).
Está aprovada. (Palmas) .

. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. .. .. . .... ' ......................... .............. .
'

ART. 29 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITóRIAS
Constituição da República dos Estados Unidos do
Brasil - Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1946, 125.º da
Independência e 58. 0 da República - Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

Art. 29. - O Govêrno Federal fica obrigado, dentro do prazo
de vinte anos, a contar da data da promulgação desta Constituição,
a traçar e executar um plano de aproveitamento total das possibilidades econômicas do Rio São Francisco e seus afluentes, no
qual aplicará, anualmente, quantia não inferior a um por cento de
suas rendas tributárias .

.. ... .. . . .. . .

'

................................. ····· ..................... .

CAMARA DOS DEPUTADOS
Apresentado e aprovado o Requerimento n.0 63/46, de autoria
do Senhor Teó4ulo de Albuquerque,

in~tituindo

a Comissão do

Plano de Aproveitamento do Vale do São Francisco, deu esta início às suas atividades na Câmara dos Deputados. (DCN, de 16, 22
e 29-10-1946).
Seguiram-se os trabalhos desta Comissão que se preocupou,
inicialmente, em ouvir técnicos e estudiosos de problemas sanfranciscanos, a fim de, através de seus depoimentos, formar amplo
repositório de informações sôbre a matéria a legislar.
Prestaram valiosos depoimentos os Srs. Geraldo Rocha, Agenor Miranda, Maurício Joppert, Clóvis '.Côrtes, Adozindo Magalhães, João Maurício, Horácio Peres de Matos, Apolônio Sales.. Renato Feio, Hermínio Conde, Mário Pinoti, Corrêa Leal, Paulo Peltier de Queiroz e Rafael Xavier. (DCN, de 21, 22 e 30-11-1946;
DCN, de 5, 6, 11 e 12-12-1946; DCN, de 7-1-1947).
Concluiu a Comissão por apresentar o Projeto n. 0 262/46,
criando a Comissão do Vale do São Francisco. (DCN, de 4-1-1947).

CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DO PLANO
DE APROVEITAMENTO DA. BACIA DO SÃO FRANCISCO

REQUERIMENTO· N.º 63-1946
Solicita a nomeação d,a Comissão do Plano de Aproveitamento
da Bacia do São Francisco

Considerando a premência de vencermos quanto antes o desequilíbrio econômico, resultante da aplicação acelerada de leis
sociais avançadíssimas, descurando por completo de prepararmos
nossa economia para resistir a tais encargos;
Considerando que, como resultado de tal imprevidência, estrangulamos nossa produção, de onde resulta a angústia crescente
das filas intermináveis em busca de gêneros essenciais à nossa
subsistência;
Considerando que, \Sendo impossível ,retroagirmos nas conquistas sociais outorgadas, temos o dever inadiável de incrementar
nossa produção, a fim de que os encargos que pesam sôbre a mesma se tornem mais toleráveis e menos onerosos, subdividas por
massa de maior volume;
Considerando que a produção brasileira, sujeita a caprichos
pluviométricos, com os azares de uma loteria, não oferece condições de segurança de modo a atrair os esforços necessários ao seu
desenvolvimento;
Considerando que a natureza colocou no Centro do nosso País
vales, planos fàcilmente laboráveis, alcalinizados e férteis pela
formação calcária, podendo transformar-se em celeiro do universo,
bastando para isso que cogitemos seriamente de aproveitá-los;
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Considerando que a Constituição cogitou sàbiamente de tal
solução, instituindo pelo Art. 29 das Disposições Transitórias a
dotação para tal fim, convindo pois o início de tal realização, na
qual se acha interessada tôda a economia brasileira,
Requer à Mesa da Câmara dos Deputados que, ouvido o
plenário, seja constituída uma Comissão do Plano do Aproveitamento da Bacia do São Francisco, formada de representantes de
todos os Estados ribeirinhos, que velará pela execução imediata do
disposto em nossa Carta Magna a tal respeito.
Sala das Sessões, 14 de outubro de 1946. -

querque. - Manoel Novais. - Clemente Mariâni.

Teódulo de Albu-

. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

... ... .. . .. . . . ... .... ............ .. .. .......... .. . .... .. . .. . .. . . ., ... ·····.

SESSAO EM 21 DE OUTUBRO DE 1946

O SR. PRESIDENTE dem do Dia.

Passa-se à matéria constante da Or-

Votação do requerimento número 63, de 1946, do Senhor Teódulo de Albuquerque e outros, no sentido de ser
nomeada a Comissão do Plano do Aproveitamento da
Bacia do São Francisco. (Discussão única).
O SR. PRESIDENTE - Vou submeter a votos o requerimento.
O SR. MEDEIROS NETO - (Pela ordem) - Sr. Presidente,
tive a honra de encaminhar à Mesa requerimento constante de
matéria similar. Como tal, acho que igualmente, deverá ser objeto
dessa votação, porquanto a finalidade do mesmo é a designação
dos membros para a Comissão que deverá estudar as pos!ibilidades
de execução do grande Plano de Aproveitamento do Rio São Francisco e seus afluentes. (Muito bem).
Em seguida, é aprovado o requerimento.

O SR. PRESIDENTE - Em obediência à deliberação da Casa,
nomeio para constituir a Comissão do Plano do Aproveitamento da
Bacia do Rio São Francisco os Srs.: Aristides Mílton da Silveira,
Manoel Novais, Medeiros Neto, Gercino Pontes, José Maria Alkmim,
Leandro Maciel e Amando Fontes.
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. ...

.. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ....

ATAS E DEPOIMENTOS
Comissão Especial do Plano do Aproveitamento da Bacia
do São Francisco
ATA DA 1.ª REUNIA.O ORDINARIA,
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 1946

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e quarenta e seis, reuniu-se, na Sala "Bueno Brandão", em
sessão inaugural, a Comissão Especial do Plano do Aproveitamento
da Bacia do São Francisco.
Presentes os Srs. Aristides Mílton, Amando Fontes, Medeiros
Neto, José Maria Alkmim e Freitas Cavalcânti, deixaram de comparecer os Srs. Manoel Novais, Leandro Maciel e Gercino Pontes.
Depois de instalada, a Comissão escolheu para dirigir os trabalhos o Sr. Aristides Mílton, sendo procedida, então, a eleição
para Presidente e Vice-Presidente, que ofereceu, por maioria de
votos, em segundo escrutínio, o seguinte resultado: Presidente:
Amando Fontes; Vice-presidente: José Maria Alkmim.
Após assumir a presidência, o Sr. Amando Fontes deu a palavra ao Sr. Freitas Cavalcânti, que sugeriu fôsse solicitado ao Sr.
Ministro da Agricultura o comparecimento, perante a Comissão,
de técnicos a serem ouvidos para a elaboração do Plano de Aproveitamento do São Francisco. A sugestão foi unânimemente
aprovada.
O Sr. Medeiros Neto declarou ter trabalho sõbre o assunto e
o oferecia como subsídio.
Fizeram, após, uso da palavra os restantes membros da Comissão traçando os primeiros planos e fixando os rumos iniciais
do gigantesco trabalho que será o aproveitamento da região banhada pelo Rio São Francisco.
4 -
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O Sr. Presidente propôs que, além do Relator-Geral, fôssem
escolhidos dois Relatores-Parciais, em razão da grande extensão
territorial em foco, relatores que ficariam encarregados do Baixo
e do Alto São Francisco, funcionando o Relator-Geral como coordenador, para estudar o problema em conjunto.
Aceita a proposta, o Sr. Presidente nomeou o Sr. Aristides
Milton para Relator-Geral e os Srs. José Maria Alkmim e Gercino
Pontes, Relatores do Alto e Baixo São Francisco, respectivamente.
A seguir, foi resolvido oficiar aos Srs. Ministros da Agricultura e da Viação e Obras Públicas, solicitando a indicação de técnicos
para, em dia a combinar com o Sr. Presidente, fazerem exposições sôbre os diversos aspectos do problema do aproveitamento do
São Francisco e solicitar, também, seja remetida à Comissão tôda
a literatura referente ao assunto.
Foi aprovada, depois, a proposta do Sr. José Maria Alkmim,
no sentido de ser consultada a Comissão Executiva da Câmara dos
Deputados sôbre as possibilidades de uma viagem da Comissão,
ainda êste ano, à Região do São Francisco.
Foi deliberado, em i;eguida, enviar telegramas circulares aos
Srs. Interventores nos 1.~stados tributários do Rio São Francisco
comunicando a instalaçiio da Comissão e solicitando a remessa,
com urgência, de dados ~xistentes sôbre o aproveitamento do São
Francisco e seus afluentes.
Por último, foi reso~vido que as reuniões da Comissão serão
realizadas às sextas-feira::;, às 15 horas, na Sala "Bueno Brandão".
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a
sessão, convocando a próxima reunião para sexta-feira, dia 1.º de
novembro, às 15 horas.
E, para constar, foi lavrada a presenta ata que, depois de lida
e aprovada, vai assinada pelo Sr. Presidente e por mim, Paulo
Rocha, Secretário, que a subscrevi.
1

(DCN, de 29-10-1946).

ATA DA 2.ª REUNIÃO ORDINARIA,
REALIZADA EM 8 DE NOVEMBRO DE 1946

Aos oito dias do mês de novembro de mil novecentos e quarenta e seis, reuniu-se, às 15 horas, na sala "Bueno Brandão", em
sessão ordinária, a Comissão Especial do Plano do Aproveitamento
da Bacia do São Francisco, sob a presidência do Sr. Amando
Fontes, com a presença dos Senhores Aristides Mílton, Manoel
Novais, Freitas Cavalcânti, Medeiros Neto e Teódulo de Albuquerque, tendo deixado de comparecer os Srs. José Maria Alkmim, Gercino Pontes e Leandro Maciel. Depois de lida e aprovada a ata
da reunião anterior, o Sr. Presidente deu conhecimento aos seus
colegas dos telegramas enviados aos Interventores nos Estados de
Sergipe, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Alagoas, aos Ministros da Agricultura e da Viação e aos Deputados Manoel Novais,
Gercino Pontes e Leandro Maciel.
Comunicou, ainda, que estivera em entendimento com o Senhor Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados a respeito da
visita a ser feita pela Comissão à Bacia do São Francisco, que
será realizada após a elaboração dos planos e com a inclusão de
técnicos.
O Sr. Presidente designou o Sr. Freitas Cavalcânti para Relator
do Baixo São Francisco, em substituição ao Deputado Gercino
Pontes, que, por telegrama, comu.nical'a a impossibilidade de comparecer às reuniões da Comissão.
A seguir, o Sr. Manoel Novais, após algumas considerações
em tôrno do problema do São Francisco, concluiu que o Plano do
Aproveitamento só deveria ser elaborado após a apresentação dos
trabalhos e sugestões que seriam oferecidos pelos técnicos que
fôssem ouvidos pela Comissão. Sugeriu que fôssem ouvidas as seguintes autoridades: Diretor da Divisão de Aguas do Ministério da
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Agricultura, Inspetoria das Sêcas e o Chefe do 10.0 Distrito de
Portos, Rios e Canais, sediado na Bahia.
O Plano a ser elaborado não devia interferir nos trabalhos já
em curso.
O Sr. Presidente declarou, que, tendo a Constituição estabelecido o aproveitamento do São Francisco, a Comissão elaboraria o
respectivo Plano, baseada nos estudos apresentados pelos técnicos.
O Sr. Freitas Cavalcânti declarou estar de acôrdo com o ponto
de vista do Sr. Manoel Novais de só encaminhar o projeto de lei
para o aproveitamento do São Francisco e seus afluentes após a
consulta aos técnicos.
Depois de se terem manifestado todos os membros, foi resolvido, finalmente, que, antes da elaboração do projeto de lei criando a Comissão técnica encarregada de traçar e executar o Plano
de Aproveitamento total das possibilidades econômicas do São
Francisco, fôssem ouvidos os técnicos dos Ministérios da Agricultura e da Viação, do Conselho Nacional de Energia Elétrica e outros que se tenham dedic'fi.do àqueles estudos.
Compareceu à reunião o Sr. Bento Santos de Almeida, Chefe
do Gabinete do Ministro da Viação, que se entendeu com o Sr .
Presidente a respeito dos técnicos daquele Ministério a serem consultados pela Comissão.
A seguir, nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a sessão, sendo marcada uma reunião extraordinária para a
próxima têrça-feira, 12 dp corrente, às 14 horas, quando deverá ser
ouvido o Senhor Geraldq Rocha.
E, para constar, eu, Paulo Rocha, secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Sr: Presidente.
(DCN, de 12-11-1946) .

ATA DA 1.ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA,
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 1946

Aos doze dias do mês de novembro de mil novecentos e quarenta e seis, reuniu-se, extraordinàriamente, às 14 horas, na Sala
"Bueno Brandão", a Comissão Especial do Plano do Aproveitamento
da Bacia dó São Francisco, sob a presidência do Sr. Amando
Fontes, com a presença dos Srs. Manoel Novais, Freitas Cavalcântii
Medeiros Neto, Aristides Mílton, Gregório Bezerra e Teódulo de
Albuquerque, tendo deixado de comparecer os Srs. José Maria Alkmim, Gercino de Pontes e Leandro Maciel.
Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Sr.
Presidente declarou que a Comissão tinha sido convocada com o
especial objetivo de ouvir a palavra do Sr. Geraldo Rocha,
reputado técnico em assuntos do São Francisco, e, estando o
mesmo presente, tinha a grata satisfação de conceder-lhe a palavra.
O Sr. Geraldo Rocha iniciou, então, detalhada exposição sôbre o problema do aproveitamento do Rio São Francisco, discorrendo sôbre os diferentes aspectos que oferecia aquela tão importante realização.
O Sr. Geraldo Rocha respondeu a inúmeras consultas e indagações apresentadas pelo Sr. Presidente e demais membros da
Comissão e ilustrou sua explanação com mapas e dados contidos
no seu livro "O Rio São Francisco", que oferecia à Comissão como
subsídio. O depoimento do Sr. Geraldo Rocha foi devidamente
taquigrafado e será oportunamente publicado. Terminada a dissertação, o Sr. Presidente declarou que a Comissão ouvira com
tôda a satisfação e interêsse a brilhante exposição, feita pelo Sr.
Geraldo Rocha, e ao mesmo tempo agradecia, em nome da
Comissão, a importante colaboração.
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Por último, o Sr. Presidente deu conhecimento aos seus
colegas do telegrama recebido pelo Sr. l.º Secretário da Câmara
dos Deputados, em que o Sr. Interventor Federal em Sergipe
comunicava a nomeação de uma Comissão composta dos Engenheiros Gentil Tavares Mota, Clóvis Mozart Teixeira e Bacharel José Calazans, a fim de coordenar planos e dados que possam interessar
à vida econômica daquele Estado.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a
sessão, às 15 horas e quarenta e cinco minutos, sendo marcada
uma reunião extraordinária para quarta-feira, 13 do corrente, às
14 horas, quando deverá ser ouvido o Sr. Agenor Miranda.
E, para constar, eu, Paulo Rocha, secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Sr. Presidente.
(DCN, de 13-11-1946).

DEPOIMENTO DO SR. GERALDO ROCHA
(Em 12 de novembro de 1946)

O SR:'GERALDO ROCHA - Apesar de podermos orgulhar-nos
de vitória contra o meio em que vivemos, por havermos conseguido constituir nos trópicos a maior civilização a que o homem
atingiu em tais latitudes, somos até agora grandes fabricantes de
desertos e as nossas atividades se revestem de caráter de acentuada instabilidade.
Separados das terras férteis, aráveis e irrigáveis, por um sistema de montanhas na parte Sul e uma zona arenosa no Nordeste,
as nossas regiões económicamente aproveitáveis se encontram isoladas dos mercados litorâneos e da exportação, por uma faixa
mínima de 300 quilômetros, permanecendo pràticamente inaproveitadas. As atividades açucareiras e mineralógicas já pertencem
ao passado e a cafeeira segue evidentemente o mesmo destino. A
nossa produção, atingida por um gravíssimo desequilíbrio econômico, resultando da adoção de leis sociais avançadíssimas, em um
país cujo principal meio de transporte é o carro de boi e o instrumento de produção a vetusta e ineficiente enxada, já não basta
para as nossas minguadas necessidades internas. A êste instrumental de produção e transporte ineficiente junta-se a carência
e carestia do capital, no único país da terra que jamais converteu os seus compromissos para reduzir os encargos, tornando
cada vez mais desesperadora a situação. Continuam a circular,
com os mesmos juros, as apólices emitidas desde Pedro I e está
em vigor o contrato assinado com Rotschild desde 1855, dando a
êste magnata um tributo sôbre todo o orçamento-ouro do Brasil! 1 A nossa produção é antieconómica pela carência de maquinaria, carestia do capital, instabilidade pluviométrica e deficiência de transportes. Em país vasto como o Brasil, devemos fomentar
a criação de centros de produção e consumo em várias regiões,
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combatendo os gigantismos urbanísticos que econômicamente oneram a coletividade.
Todos os povos da terra jâ se libertaram de caprichos pluviométricos, dando à sua produção agrícola a garantia de resultados
peculiares à indústria, pelo aproveitamento de suas respectivas
bacias para irrigação e transporte. Os rios da Asia, da Europa, da
África e da América se encontram aproveitados.· Os Russos, com as
irrigações da Bacia do Amour, dispõem de todo o algodão necessãrio para vestir o seu povo e alimentar suas indústrias de guerra
e de paz. Bellime, aproveitando o Niger, elevou o standard de vida
e nível de civilização de grupos de negros selvagens ainda em
nossos dias, a nível superior aos dos nossos patrícios do sertão.
As bacias brasileiras são as únicas a conservar a liberdade de desencadear flagelos de sêcas e inundações. Monopolistas alienígenas,
de pequenas explorações hidrelétricas, conseguiram uma legislação destinada a entravar novos concorrentes, e, sob o pretexto
de defesa de um patrimônio que desperdiçamos, ficamos privados de
energia barata, que elev8iria o standard de vida em tôda a parte
em que se dispusesse de fais recursos.
Enquanto discutimo~, o São Francisco corrói as cachoeiras
com que a natureza asseigura a sua qualidade de rio perene; as
queimadas destroem a vegetação, permitindo mais rãpido escoamento das enxurradas e mais freqüentes inundações; o nível das
águas decresce cada vez ;mais nas estiagens; a navegação é cada
vez mais precária e o deserto ganha terreno, ameaçando a unidade nacional, de que é fato precípuo a grande bacia. Tudo quanto
se tem feito até agora foram contratempos do Império e cada vez
mais agrava a situação dil corredeira, pela engenharia de palpite,
destinada apenas a consumir verbas, com prejuízo para a coletividade. Criaram uma Capij;ania de Portos e esta acabou por completo com milhares de barcas que asseguravam o intercâmbio
entre os diversos fazendeiros. Ultimamente despendem-se milhares de cruzeiros em cais de saneamento, em frente a lugarejos
destituídos de valor econômico, quando tais somas poderiam ser
aplicadas com proveito para curar e auxiliar a vida de populações
infelizes. Pessoas recém-chegadas nos informaram de novas atividades maléficas com desperdício de dinheiros públicos . O Serviço
de Saneamento estã mandando derrubar ãrvores ao longo das
margens dos rios navegáveis e da bacia e abandonando-as no leito,
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dificultando a navegação e criando novas possibilidades de acidentes. Preferimos, nós, ribeirinhos, o completo esquecimento aos
concursos desatrosos que temos recebido até agora, com encargos
inúteis para a coletividade. Conceda-se ao ribeirinho do São
Francisco liberdade de locomoção e de intercâmbio livre de regulamentos arbitrários de quem desconhece as condições do meio, suprimam-se as capitanias de portos e os descendentes dos fundadores dos currais encontrarão menores entraves a vencer.
A natureza, no entanto, está ensinando o homem a se utilizar
da magnificência com que o mimoseou. O São Francisco é a única
bacia importante do mundo que não dispõe de reservatório de
compensação. Os outros grandes rios da América, Asia e Europa
contam com o degêlo das neves para alimentar o seu curso nas
estiagens. Os rios da Africa dispõem dos grandes lagos do centro
do continente para assegurar-lhes a perenidade. O nosso grande
rio conta apenas com os seus afluentes alimentados por fontes.
Estas diminuem de rendimento com as queimadas nos mananciais,
e a descarga do grande rio se torna cada vez mais precária. Sem
Paulo Afonso e a série de corredeiras e cachoeiras que se espalham até a Serra da Canastra, o São Francisco seria um rio torrencial, como o são todos os do Nordeste. Sem a intervenção do
homem, corrigindo o desgaste das cachoeiras pelas águas, as gerações de brasileiros testemunharão o lamentável desastre que será
o desaparecimento da perenidade do rio. A solução do problema
salta aos olhos de qualquer observador: é dotar o São Francisco
de reservatórios de compensação, represando os diversos afluentes
e o próprio rio ao longo do seu curso, aproveitando as gargantas,
cachoeiras e corredeiras, proporcionando energia barata e água
em abundância para irrigar um vasto vale de terras alcalinas, aráveis, capazes de nutrir vários milhões de sêres humanos e de se
tomar o empório do algodão de todo o universo. É preciso, porém,
uma ação perseverante, incompatível com os empreendimentos
apressados a que nos habituamos. O projeto de aproveitamento de
Paulo Afonso e Itaparica deve ser atacado quanto antes. A experiência do grande pioneiro Delmiro Gouveia demonstra os resultados a colhêr de 600. 000 kW disponíveis em uma região quase
desaproveitada e que se transformará em grande centro de prosperidade do Norte do País. A região açucareira nordestina precisa
de adubos e a energia de Paulo Afonso é a solução racional de tal
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conjuntura. O Rio Grande, na sua confluência com o Rio Prêto,
rasga uma serrania e atravessa uma garganta de cêrca de 200 metros de largura. Uma barragem neste ponto de dez bilhões de metros cúbicos de água, formando um grande lago que alcançará
quase os limites do Piauí, transformando em um éden terras
atualmente sem qualquer valor, fornecerá energia barata e a Barra
do Rio Grande se tornará um dos grandes centros de prosperidade
e riqueza do continente Sul. É lamentável que se pretiram realizações de tal utilidade, para despendermos verbas enormes, que
bastariam para realizá-las, em obras inúteis ou prejudiciais, como
sejam, cais de embelezamento em povoados quase em ruína
diques em corredeiras que embaraçam cada vez mais a navegação
e desmatamentos de margens para criar novos perigos. As obras
em andamento são verdadeiramente infantis. Com a construção
de cais pretendem impedir a inundação dos povoados, mas como
os trechos de cais são relativamente curtos: e é enorme a extensão
do rio, sendo o nível das povoações inferior ao das enchentes, as
águas penetram pelo fim do terreno protegido pelo cais e a inundação é a mesma. Constru~mos as barragens, façamos a irrigação,
aproveitemos a fôrça hidr~létrica, elev~mos o nível de vida das
populações e depois tratem<)S do embelezamento, dispensável quando campeia a miséria, a moléstia, a pobreza e o abandono. Construída a barragem de Boq11eirão, passemos ao Paracatu, Urucuia,
Carinhanha, Corrente, Rio das Velhas, etc. e depois dêstes às corredeiras e saltos que se esiendem da Serra da Canastra a Paulo
Afonso. O prosseguimento de tal programa transformará por si
só o aspecto econômico do Brasil. Surgirão grandes centros agroindustriais no coração de riiosso País, deslocando e impulsionando
o potencial humano e forp.ecendo oportunidades à célula-mater
da nacionalidade brasileira que é o Nordestino, cuja inteligência
e energia se manifestam, quando, escapando às dificuldades até
então encontradas no solo natal, vêm lutar em meio menos áspero, mesmo em nossa Pátria.
As populações do São Francisco se alimentam da produção
agrícola dos afluentes, esp1~cialmente do Rio Grande, Corrente e
Paracatu. 1!:stes rios, na parte superior de seu curso, correm com
declividade de um metro •;:m mais por quilômetro. Diversos regatos que banham estas regiões correm com grande declividade,
e os sertanejos se aproveitam de tais condições naturais para

-

59-

conseguirem irrigação incipiente, com que asseguram a produção
de cereais e rapaduras que exportam para tôda a bacia em aprêço.
As terras não irrigadas são cedidas pelos proprietários para cultivo sem qualquer remuneração, correndo o lavrador o risco da
falta de chuvas no momento exigido pela plantação. As vêzes o
indivíduo faz diversas culturas sem lograr qualquer aproveitamento, porque falta chuva quando o milho lança o pendão ou
o arroz embucha. Quando, porém, algum proprietário consegue
represar algum riacho e molhar uma porção de terra, assegurando
a colheita mesmo no caso de irregularidade pluviométrica, surgem os pretendentes, oferecendo 50% da colheita pelo aluguel da
terra. Um hectare de terra irrigada custa, às mais vêzes, mais caro
que uma légua de terra sem tal benefício. Todos os afluentes do
São Francisco, na parte alta do curso, são suscetíveis de utilização para irrigar extensos vales, transformando, com pequeno dispêndio, econômicamente a região e fornecendo elementos para
acabar com as filas. Para demonstrar esta asserção, fiz desviar
parte do Rio de Ondas, que se lança no Rio Grande em frente a
Barreiras. Com um canal de sete quilômetros obtive dez metros
de queda onde instalei uma turbina com 250 kW com local preparado para maiJ:; duas unidades e tornando possível a irrigação.
Com um ligeiro alargamento de tal canal é possível o desvio de
todo o rio, com descarga mínima de 16 metros cúbicos por segundo.
Esta fôrça é consumida pela iluminação da cidade e para movimentar indústrias, sendo vendida pelas tabelas em vigor no Rio
de Janeiro.
O Rio Grande, à montante de Barreiras, seu último ponto
navegável, corre com declividade de mais de um metro por quilômetro. Sua descarga mínima é de 82 metros cúbicos por segundo.
Projetei um canal desviando parte do rio, passando atrás de
Barreiras já com 20 metros de queda; e, prolongando-se tal canal
30 quilômetros a jusante, domina-se vasta planície de grande fertilidade, com terras laboráveis pelas máquinas, alcalinas e capazes
de nutrir, com a irrigação, cêrca de cinco mil famílias, em condições de vida invejáveis. Tal projeto pende até hoje da solução
do Govêrno. :í!:le é aplicável a todos os afluentes do São Francisco,
sem exceção de um só. Com a execução dêste plano, fixaremos o
homem do interior no solo pátrio, assegurando-lhe a subsistência
condigna e tendo material humano para as grandes realizações
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na vasta bacia, que transformarão os destinos do Brasil. Com o
esfôrço de particulares podemos antever a exeqüibilidade dêste
programa. A obra de Delmiro Goveia, na Pedra, é uma miniatura
do vasto painel representado pelo aproveitamento de todo o potencial de Paulo Afonso, que será incrementado pela construção
dos reservatórios de compensação da parte superior do curso e
de seus afluentes. O exemplo de Delmiro dispensa novos estudos.
O Ministério da Agricultura já dispõe de pequena usina de mil
cavalos em Itaparica e tem em andamento a construção de uma
de cinco mil, em frente à que instalou Delmiro. São fôrças preparatórias, destinadas à grande realização já estudada e projetada
e cuja execução constitui a aspiração máxima do povo nordestino.
A Bacia do São Francisco está quase tôda ainda na fase econômica resultante da ação dos pioneiros que no Século XVI fundaram os currais. As atividades pastoris se acresce apenas a
indústria de cêra de carnaúba. Em uma faixa de terra de área
aproximada de quinhentos mil quilômetros quadrados, o movimento de intercâmbio de mercadorias não excede vinte mil toneladas. O rebanho bovino rE.!sultante da Fundação de Garcia d'Avila
e Conde da Ponte, por fa;lta de cruzamento, definha cada dia e
as dificuldades de transpqrtes para os centros litorâneos de consumo reduzem-lhe o valor, tornando cada vez menos remuneradora tal atividade.
Visando concorrer à r,aedida dos meus recursos para elevar o
standard de vida de minha gente, estabeleci como primeiro objetivo a valorização do rebanho que nos legaram os pioneiros do
Século XVI. O transporte das boiadas determinava um prejuízo
jamais inferior a 30% nas estradas, e por esta razão um boi de
quatro anos era vendido ppr cinqüenta cruzeiros em 1941, quando
iniciamos nossas atividade!s no sertão. Era imprescindível industrializar in loco o gado de corte e, utilizando o rio, fazer chegarem os produtos proteina(ios a Petrolina e Joàzeiro, onde, utilizando as ferrovias e rod()Vias, atingem os mesmos aos centros
consumidores do Nordeste. Instalamos em Barreiras, utilizando a
fôrça hidrelétrica que obtivemos com o canal do Rio de Ondas,
um matadouro moderno, considerado pelos técnicos oficiais como
modelar, com instalações :frigoríficas, aproveitamento de subprodutos e o número de reses abatidas cresce na proporção de mais
de 2. 000 por ano. De Goiás, Piauí e Bahia, aflui cada ano maior
1
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número de boiadeiros, levando-nos o fato a estudar um aumento
de instalações. Um boi que se comprava em 1940 por cinqüenta
cruzeiros hoje custa dez vêzes mais. Os fazendeiros animados já
adquiriram mais de dois milhões de cruzeiros de reprodutores. O
pêso do gado que nos trazem para abater se eleva cada dia e
temos a sénsação agradável de constatar que a pecuária sertaneja se sacode da sonolência em que se estagnara desde o fim
da mineração. No nosso matadouro, cogitamos da indústria suína,
como um meio de possibilitar a exportação do milho, cujo transporte in natura não comporta distâncias excessivas. Montamos
uma fábrica de banha e conservas e importamos reprodutores
selecionados de várias raças. Constituímos um plantel que já deve
atingir a perto de mil indivíduos e permutamos um quilo de
leitão de raça fina destinado à reprodução, por quatro quilos de
porco sertanejo para ser abatido. Assim melhoramos ràpidamente
o plantel destinado a alimentar o trabalho de nossas instalações
e oferecemos novas oportunidades remuneradoras às populações
sertanejas, sendo os resultados colhidos até agora os mais animadores.
A vida no sertão é a mais difícil possível, exíguas são as
possibilidades monetárias, os preços de tecidos grossos e de medicamentos são proibitivos. O monopólio de comércio pelos farmacêuticos diplomados, existindo em geral em cada localidade,
provoca às vêzes verdadeiro clamor. Para fugir a êstes inconvenientes, sem ter de intervir no comércio com os nossos auxiliares,
o que sempre reprovamos, incentivamos a criação de uma cooperativa de consumo que importa medicamentos é tecidos populares,
minorando de maneira sensível a situação das classes menos favorecidas. É nosso intuito criar outra cooperativa de produção, para
auxiliar os pequenos lavradores, financiando e colocando com
maior proveito os seus produtos. O tétano ou mal de sete dias, na
linguagem vulgar dos sertanejos, dizima os nascituros. Os acidentes com as parturientes são vulgares. O tracoma, o paludismo,
a sífilis e a tuberculose alargam cada vez mais os seus malefícios.
Resolvemos fundar um hospital de cinqüenta leitos já em adiantada construção, talvez a única instalação no seu gênero em tôda
a Bacia do São Francisco, da Serra da Canastra a Paulo Afonso.
Apesar de o seu custeio até agora ter corrido por nossa conta,
procuramos tirar-lhe o caráter pessoal, para ser obra duradoura.
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A administração é confiada a indivíduos que exercem determinada::.;
funções, tais como,· o Bispo da Diocese, o Prefeito, o Comerciante
mais antigo, o Fazendeiro, o Gerente do Banco do Brasil, o Presidente da "Sertaneja'', etc. É de presumir que os homens que exerceram tais funções tenham o espírito público necessário para a
satisfação dos seus deveres humanos e sociais.
O cavalo sertanejo, forte e rústico, diminui de porte a olhos
vistos e temos introduzido vários reprodutores puro sangue de
carreira, Percheron, Bretão, visando trocar os mestiços adaptados
às condições mesológicas com os diversos fazendeiros que nos procurarem, concorrendo assim para melhoria da raça. O nosso rebanho asinino talvez seja o melhor e mais numeroso do Brasil e
a influência do mesmo se fará sentir, elevando a minguada estatura do reduzido auxiliar do homem nordestino.
A Bacia do São Francisco é a região ideal do algodão. Estabelecida a irrigação que ponha as colheitas ao abrigo de irregularidades pluviométricas, ninguém no mundo poderá competir
com o nosso trabalho, e:rr;i. tal especialidade. No momento atual,
porém, pelas deficiências de transporte e monopólio de fato estabelecido, vendem-se em B13-rreiras dezesseis quilos de algodão em
caroço por oito cruzeiros e se vende ao mesmo homem um metro
de mescla, com o pêso de cêrca de cem gramas de algodão, por
doze cruzeiros. O algodão bruto e a mescla ficam sujeitos a custoso
transporte e a saciar a cobiça de vários intermediários, e, como
o poder aquisitivo do sertanejo não pode satisfazer a tais encargos,
êste vive coberto de andrSrjos ou pràticamente nu. A solução do
caso é a instalação de fiações e tecelagem de fazendas grossas no
int.erior, de modo a se aproveitar a mão-de-obra barata e economizar longos e duplos transportes, podendo fornecer aos ribeirinhos do São Francisco, Parnaíba e Tocantins, tecidos baratos
paza seu uso e melhor reiµmneração para o algodão que produzirem. Temos em andamento, em Barreiras, a construção de uma
Jfábrica que preencherá tais objetivos. Temos fôrça motriz hidrelémca, matéria-prima e ~'não-de-obra, sendo -apenas necessário
fim.portar anilinas, o ·que se pode conseguir até de avião, pelo
~jcante yolume que representa. Se o Govêrno aprovar o
pro]ero de aproveitamento do Rio Grande, trataremos da localiza1ção d!e ooilonois nacionais, h1stalando apenas uma dezena de famíU.fuais lfStt;rangeir:a.s para servirem de modêlo aos nossos patrícios,
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cuja risticidade de vida atual precisa de um exemplo capaz de
despertar-lhes as ambições e energias.
O sertanejo tem um grande amor ao torrão natal, mas quase
sempre não pode resistir ao espírito de aventuras e ao irreprimível
nomadismo, herdado dos bandeirantes. São Paulo e os garimpos
de Mato Grosso e Goiás são atrativos constantes que determinam
intérminas caminhadas. A terra irrigada, assegurando a abundância e uma vida tranqüila e feliz, corrigirá. tal defeito e o amor
irreprimível da terra de nosso berço sempre predominará. Saiamos quanto antes do terreno da palavra e da promessa, pois o
sertanejo descrente, já com razão, em nada acredita. Desde o meado do Segundo Império, Halfeld e Liais percorreram à frente de
comissões científicas todo o curso do São Francisco, prometendo
melhoramentos que jamais se realizaram. Já há século e meio, no
reinado de D. João VI, nos prometiam maravilhas que se dissiparam quais efêmeras miragens. Do poder público apenas conhecemos
os flagelos constituídos por agentes gananciosos do fisco, policiais
truculentos e, nos últimos tempos, delegados de terras mais daninhos que Lampião. Reconquistemos a confiança de nossa gente,
prescindindo de estudos desnecessários e atacando imediatamente
obras de resultados imediatos e que servirão de complemento e
auxílio indispensáveis para ulteriores realizações. Os estudos e projetos de Paulo Afonso exigem prosseguimento imediato, sem que
ulteriores pesquisas possam influir na sua orientação. A garganta
do Boqueirão é por demais conhecida, bem como em linhas gerais
tôda a bacia a ser inundada com a indispensável barragem. As
terras futuramente inundadas têm o seu valor demasiado conhecido e a determinação milimétrica de terras invadidas em nada
influirá na realização do projeto. Quando partirem os elementos
encarregados das sondagens, operação realizável em dias, poderá
ser estudado o traçado dos canais de irrigação e obras acessórias
que deverão ser ultimadas com a terminação das obras da emprêsa
ou mesmo após. Temos matéria-prima para a fabricação do cimento necessário e todos os elementos de que carecemos, no próprio local. Volta Redonda fornecerá o aço e o ferro. Assim se
faz e assim se pratica em tôda a parte. O açude de Quixadá foi
inaugurado no Império e até agora não dispõe de canais de irrigação bem como vários outros. Um dos fins da barragem de Boqueirão é armazenar dez bilhões de metros cúbicos de águas das
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enchentes para suprimir as deficiências do médio e baixo São
Francisco nas estiagens. Boqueirão será um complemento das
obras de aproveitamento de Paulo Afonso além de outros fins de
igual monta. Perdermos tempo em novos e dispensáveis estudos
para tais realizações, é maltratarmos dinheiro público, como o
fizemos desde o Império. Desde 1935, o Sr. Getúlio Vargas
encarregou o Serviço de Obras Contra as Sêcas de fazer o levantamento aerofotogramétrico do São Francisco. Concederam-se verbas,
foram adquiridos até aviões e até hoje, ao que dizem, tal levantamento não passou de Sobradinho. Prosseguindo no mesmo trem,
talvez -em 1970 ou no ano 2000 atingirá a Serra da Canastra.
Fujamos, pois, de tais processos que impedirão qualquer êxito. A
solução do caso de Paulo Afonso será possível com a constituição
de um autarquia sob os moldes projetados e Boqueirão poderá ser
contratado com a mesma entidade, que se desdobrará no contrôle
das duas realizações. Para a solução do problema geral da bacia,
devemos recorrer ao exemplo do T. V. A. , na América do Norte,
porque assim nos beneficiaremos de um caso provado pela prática
e gozaremos de vantager+s inspirando confiança aos Norte-Americanos, cujo concurso noi será de grande utilidade nas nossas realizações.
Sr. Presidente, agraipeço a V. Ex.ª e aos membros da Comissão
a oportunidade que m~: proporcionam de tratar de assunto que
tem sido o ideal exclus~vo de minha vida. Tôda minha atividade
se tem exercido visando sempre o aproveitamento do grande rio
natal que considero fator precípuo da existência do Brasil, porque foi êle a causa e qrigem da nossa unidade. Se o São Francisco não existisse, o g~nio político de Pedro I teria fracassado,
como falhou o de Simór+ Bolivar, barrado pela inacessibilidade dos
Andes. A causa da nos~a unidade é o São Francisco e o seu aproveitamento foi meu ideal, desde o berço, adotando por isto a profissão de engenheiro.
Em 1922 visitei a Africa, percorri :O Nilo, os grandes irias
africanos, procurando epcontrar solução que resolvesse o problema
do São Francisco, que considero o problema vital da existência
do Brasil.
Neste momento, quando nos debatemos com o desequilíbrio
econômico que ameaça romper, pelos alicerces, nossa organização
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social e política, tal como aconteceu no Egito, em meados do
Século XIX, quando as loucuras de Ismail Pachá levaram aquêle
país a perder sua independência, vejo talvez com pessimismo de
velho um horizonte muito negro dentro de nossa Pátria.
:t!.:sse desequilíbrio econômico se origina da aplicação de leis
sociais avançadíssimas em um país servido, em 9/10 de seu território, pelo carro de bois, como veículo de transporte e pela en·
xada como instrumento de produção, que nos arrasta à débacle
que constatamos a todo o instante, contemplando as dolorosas filas
em tôda parte.
Só a produção intensiva poderá nos salvar e esta é possível
com resultados positivos, graças à lavoura irrigada. A providência divina parece que se cansou de concorrer para nossa manutenção e subsistência. Nossa produção hoje é tôda ela antieconômica.
Parece-me, portanto, que a natureza, nos dotando com o Vale
do São Francisco, previu todo o aproveitamento, tôda a utilização que poderíamos tirar, bastando apenas captar-lhe os desígnios,
sugerir-lhe os planos.
O São Francisco só não é um rio torrencial como todos os
outros do Nordeste, graças às cachoeiras. A erosão das cachoeiras
a queimada das florestas, permitindo escoamento mais rápido das
águas, determinam inundações e sêcas. Em minha mocidade não
se atravessava o rio a vau, em qualquer parte; hoje, em grandes extensões em quase todo o percurso, é possível fazê-lo.
Por conseguinte, o rio está secando; o deserto nos amaeça.
É preciso, quanto antes, resolver êsse problema, sem o que uma
vasta zona deserta separará o Norte do Sul e a unidade política
do País desaparecerá.
Como resolver êsse problema? O Rio São Francisco é uma
das poucas bacias do mundo que não possuem reservatórios de
compensação. Devido à erosão das águas, as cachoeiras desapa·
recem dia a dia; são reservatórios que se esvaziam. Se Paulo
Afonso não existisse, o Rio São Francisco seria igual ao Jaguaribe.
Qual será então o meio? Fazendo o que os inglêses e franceses
fizeram no Egito, no Níger, em outros rios: restabelecer as antigas cachoeiras, transformando-as em barragens, e dividir o rio
5 -
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em uma série de grandes lagos que facilitem a navegação, como
também a irrigação.
Poderão objetar que se trata de obras caríssimas, de grande
vulto. Há, porém, uma parte do problema que se pode realizar
imediatamente. Realmente, todos os rios afluentes do São Francisco correm, em certa parte de seus cursos, com grande declividade, como sejam, o Rio Grande, o Corrente, o Rio Prêto, o Rio
Branco, o Paracatu e o Urucuia; é fenômeno que se repete em
tôda a parte, o que prova pràticamente que tal aproveitamento
não é uma utopia. Eu mesmo aproveitei um dos rios, fiz um canal de 7 quilômetros obtendo uma queda artificial de 10 metros,
instalando uma turbina, com lugar para mais duas. Com isso
promovi a irrigação da região e a formação de pequenas indústrias.
O Rio Grande, acima de Barreiras, corre com uma descarga
de 82 metros cúbicos por segundo em sua máxima estiagem, com
uma declividade de metrp e meio por quilômetro. Mandei nivelar,
fiz projeto de desvio de 30 quilômetros, obtive uma queda de 20
metros e capacidade de irrigação para um vale, onde se poderiam localizar 5 mil famíiias.
Submeti o projeto à consideração do Sr. Apolônio Sales que
o levou ao Sr. Getúlio V'argas, tendo aquêle ex-Ministro ido ao
local duas vêzes. O projeto foi considerado absolutamente exeqüível. Lá estiveram Simõe;s Lopes, o Inspetor de Obras Contra as
Sêcas, e com tudo concordaram; o Sr. Apolônio Sales enviou o
projeto de decreto ao Presidente, êste o remeteu ao Sr. Souza
Costa, ficando prêso na gaveta dêste até 17 de outubro de 1945,
quando o Sr . Mário Ramos deu parecer no Conselho Técnico
de Economia e Finanças, julgando que tudo estava feito. Até agora, porém, nada se f êz.
Ora, o que projetei no Rio Grande pode aplicar-se no Rio Prêto,
no Corrente, no Paracatu, no Urucuia, no Rio das Velhas, enfim,
em todos os afluentes do São Francisco. Assim, com recursos relativamente ridículos, pode-se obter irrigação e colonização com
a produção agrícola em condições econômicas e a fixação do elemento homem necessária para realização das grandes obras indispensáveis para solução g~ral do problema.
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l!:ste me parece o caminho mais curto. Até agora se gastou
no São Francisco muito dinheiro em pura perda; piorando cada
vez mais as condições técnicas do rio, porque o plano traçado é
de palpite, sem estudos nem ponderação. Num rio que corre com
grande declividade, com cachoeiras, levantando-se um paredão, a
altura a montante se torna maior e assim a velocidade das águas
aumenta e os vapores que antes das obras subiam nas corredeiras,
hoje o fazem com maiores dificuldades.
Em Sobradinho, desde a Monarquia, se joga dinheiro fora
inutilmente.
Será necessário fazer uma barragem para elevar o nível, fa·
zer uma eclusa para facilitar a navegação. Nada se tem feito até
agora. Também se pensou em fazer o saneamento dessa zona, mas
o fato é que ela não tem valor econômico. Em Barreiras fiz alguma coisa para levantar o nível econômico daquela região, e o estou
conseguindo, e isso deve estender-se a tôda parte. É preciso fazer
o mesmo em todos os afluentes do São Francisco.
O SR. PRESIDENTE - O aproveitamento da Cachoeira de
Paulo Afonso impediria o desenvolvimento da obra que Vossa Excelência imagina?
O SR. GERALDO ROCHA - Em absoluto. É um detalhe do
grande plano. Com as obras imaginadas para o aproveitamento geral do rio, o potencial de Paulo Afonso duplicará. Construindo uma
barragem no Boqueirão, no Rio Grande, com uma reprêsa de 200
metros e 50 de altura, poderemos conseguir um reservatório dua.!!
vêzes maior em volume que Assuan no Nilo, ou sejam, cêrca de
10 bilhões de metros cúbicos e o volume na estiagem de Paulo
Afonso aumentará de cêrca de 30 %.
O SR. PRESIDENTE - Quantos reservatórios, antes de Paulo
Afonso, seria possível construir?
O SR. GERALDO ROCHA - Tantos quantos são os saltos é
corredeiras. Minha impressão é que se deveria construir primeiro
um em cada afluente do São Francisco, repetindo-se o que os
Americanos fizeram no Tennessee.
Num livro que publiquei antes do plano do Tennessee, imaginei diversos reservatórios sendo um na confluência do Rio Grande com o Rio Prêto; êsses dois rios abriram na serra uma garganta.
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Uma pequena barragem de 200 metros por 50 metros custará
talvez uns 10 mil contos e será um reservatório de 10 bilhões de
metros--cúbicos. É o que verificou o Prof. Joppert, que considero a
maior autoridade no assunto. :i!:sse reservatório, empregado na
distribuição durante a vazante, melhoraria a navegabilidade do
médio rio.
O SR. PRESIDENTE - Que pensa V. Ex.ª acêrca do aproveitamento econômico da Cachoeira de Paulo Afonso, de acôrdo
com o projeto do Sr. Apolônio Sales?
O SR. GERALDO ROCHA - Penso que a Cachoeira terá para
o Nordeste ação muito mais decidida que a da Light para São
Paulo e Rio de Janeiro, pois criará no Nordeste um grande centro
industrial.
O SR. PRESIDENTE - Acredita que possa fornecer energia
elétrica para sete estados?
O SR. GERALDO ROCHA - Será uma questão de custo de
transporte. 'O aproveita:rp.ento, tão-sómente ;nas imediações, em
Recife e na Bahia, compe:nsaria perfeitamente o custo e aumentaria o potencial econômicq do Nordeste do Brasil.
Quanto à distribuição do dinheiro para atender a tôda a extensão do São Francisco, minha opinião é que o ideal será traçar
o plano por partes; ataca].: imediatamente o problema do Boqueirão
e a irrigação nos altos rips. No alto Rio Grande, por exemplo, em
Barreiras, onde se poder:iam localizar cinco mil famílias, pode-se
realizar já com a máximi.:i. facilidade.
O SR. PRESIDENTE: - Não acha V. Ex.a que antes do problema da irrigação e estabelecimento de famílias deveríamos cogitar do aproveitamento?
O SR. GERALDO ROCHA - Eis o problema. Já tive em mira
fazer a distribuição de minhas terras, mas sem imigração não é
possível subdividi-las e aproveitá-las. Sou um latifundiário forçado
mas sei que a época dos grandes latifúndios só é tolerável para
os pioneiros que são van.guardeiros do progresso e da civilização.
Meu pensamento é promover a irrigação das terras e distribuí-las,
localizando colonos.

o

SR. PRESIDENTl~ - Outra indagação, de muito proveito
para nossa orientação: que pensa sôbre o aproveitamento da ca-

-

69-

choeira; que espécie de organização devemos instituir: sociedade
de economia mista? Qual a sua opinião?
O SR. GERALDO ROCHA - Nesse ponto, sou um pouco radical. Devemos fazer o aproveitamento seja com quem fôr, seja
qual fôr o meio ou a nacionalidade do capital. Se nos convier, nacionalizaremos o capital estrangeiro, que aqui será empregado, mas
não retirado; as turbinas da Light trabalham em nosso proveito e
um dia serão nossas.
No relatório da minha emprêsa, dêste ano, sustentei a tese
de que só pode ser detentor de fortuna quem tiver noção de deveres sociais e humanos para com a coletividade - o mais rico
que se utiliza de seus capitais para fomentar a desgraça deve ser impedido pelo confisco de agir em detrimento da coletividade.
O SR. PRESIDENTE - Poder-se-ia pensar nesse aproveitamento, no curso do rio, em Minas?
O SR. GERALDO ROCHA - Lá seria o Paracatu. São três
os principais rios imediatamente aproveitáveis: o Paracatu, o
Grande e o Corrente. O Nilo transformou o Egito e a irrigação
transformou o Saara e tive ocasião de ver uma obra do Sr. Apolônio Sales, em Paulo Afonso, transformando um terreno árido
com pequena irrigação.
O SR. PRESIDENTE - Atacaremos então os pontos essenciais.
Poderemos obter isso com - digamos - 30 milhões de cruzeiros?
O SR. GERALDO ROCHA - Talvez seja pouco.
O Sr. Juraci Magalhães - No Rio Grande não se gastarão
menos de 50 milhões.
O SR. GERALDO ROCHA - O Prof. Joppert ficou maravilhado
com a obra do Boqueirão; só esta transfarmará tôda a região,
talvez deslocará o centro econômico do Brasil.
O SR. PRESIDENTE Francisco?

Trará benefícios para o Vale do São

O SR. GERALDO ROCHA - Os benefícios serão: aumento de
produção, melhoramento do standard de vida, facilidade de navegação. Sàmente por motivo da irrigação, no Egito, que perdeu
em 1860 sua independência, em 1922, quando lá estive, tinha a
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libra egípcia ágio sôbre a inglêsa. O Egito tudo deve à água; sem
ela desapareceria.
Em meu livro já citado preconizei a desapropriação geral de
tôdas as terras do São Francisco, mediante indenização por forma
de emissão de títulos. O latifúndio era necessário na etapa dos
pioneiros; graças a êle pude construir Barreiras e elevar o nível
de vida das populações locais, fundando hospitais e cooperativas.
Com o pouco capital de que disponho, se não fôsse latifundiário,
não poderia fazer o que fiz e Barreiras não seria a cidade de maior
progresso no sertão.
O Sr. Gregório Bezerra - Qual o método de colonização preconizado?
O SR. GERALDO ROCHA- Elaborei um projeto que submeti
ao Ministério da Agricultura obedecendo aos moldes oficiais; ofereci até a presidência da emprêsa ao govêrno, pois vivemos em
época em que a iniciativa individual desaparece diante da coletividade. Também propus a desapropriação das terras pelo valor atual
pagável em títulos.
O Sr. Gregório Bezerra - Isso não é possível em face da
Constituição.
O SR. GERALDO ROCHA - Pensei na melhor maneira de
efetuar a desapropriação com menos encargos para o Tesouro. O
Estado beneficiaria as terras com a irrigação, forneceria todos os
elementos de produção. Por mim, auxiliaria a emprêsa como pudesse, pois nisso empenharia meu sentimento nativista são-franciscano que é muito profundo e não se trabalharia apenas para
enriquecer meia dúzia de 9essoas.
Penso que se deve aproveitar tôda a bacia do rio mas não da
forma que se fêz com as obras do Nordeste ou da Baixada Fluminense, para que alguns se locupletassem. Seria criminoso valorizar
a propriedade de alguns em detrimento da coletividade.
.::::.. . . o Sr. Manoel Novais - A quota de 1 % estabelece que, pela
redação da emenda, o qovêrno Federal tem a responsabilidade
total do Plano do São Francisco, ficando com uma reserva de 1 %
da renda tributária, mas o que se estabelece é a obrigação de o
Govêrno resolver o problema.
O SR. GERALDO ROCHA - Penso que o problema terá de
ser resolvido ou por nós ou por qualquer nação estrangeira que
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nos substitua. Não é possível que uma capacidade potencial de
produção de utilidade de tal vulto continue desaproveitada, quando tôdas as bacias do mundo estão utilizadas. Devemos ser dignos
do São Francisco, dessa oportunidade que a natureza nos oferece,
e utilizá-la; se não o soubermos, não temos o direito de conservá-la. Acima do sentimento patriótico está a solidariedade humana.

· (Muito bem).

O Sr. Gregório Bezerra - A que atribui o depoente a afirmação feita de início de ser o homem das margens do São J:i'rancisco um desanimado?

O SR. GERALDO ROCHA - Acredito que o motivo sejam as
condições de vida. O filho do São Francisco é homem de muita
energia e aqui estão nesta Comissão vários exemplos. A decepção
que nêles se nota não é talvez por deficiência física, mas talvez
de desânimo moral em face de tantas promessas até hoje não
cumpridas. Quando o Estado intervém, é em prejuízo, como vimos
no caso do Capitão dos Portos com as pequenas embarcações.
O Sr. Gregório Bezerra - Não seria conveniente sugerir ao
Govêrno a liberdade de navegação no São Francisco?
O SR. GERALDO ROCHA - Perfeitamente. Cito aqui um
fato: um vapor inglês de 6 mil toneladas chega ao Rio com 12
homens; o Capitão dos Portos exige de um vapor de 50 toneladas
no São Francisco uma equipagem de 24 homens! Naturalmente
isso influirá no frete. Desejando levar para meu Estado animais
de raça, tive de pagar só de frete na Central até Pirapora 700
cruzeiros por unidade; eu posso pagar isso, mas os pequenos proprietários não o podem e a indústria animal é de um grande
futuro para o São Francisco.
O Sr. Gregório Bezerra - E que diz sôbre a piscosidacle do
rio?
O SR. GERALDO ROCHA - Penso que estando o rio em vias
de secar, a piscosidade deve ser muito diminuta.
O Sr. Medeiros Neto - Posso informar que no Traípu há muita
piscosidade.
O SR. GERALDO ROCHA - Em suma: o prolJlí:ma crm:;i:it.1:,
primeira.mente, em dar ao São Francisco o que a natun:za UH!
recusou. O Amazonas conta com o degêlo dos Andes, como o Rio
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da Prata, como os rios europeus; o São Francisco não tem degêlo,
como reservatório de compensação. Portanto, sem isso, com a
erosão das cachoeiras e diminuição das nascentes, irá secando se
assim continuar.
O Sr. Gregório Bezerra - E quanto ao reflorestamento?

o

SR. GERALDO ROCHA - Já é etapa posterior. É preciso
primeiro dar capacidade econômica àquela gente, que é paupérrima. Depois da colonização, haverá necessidade de madeira e
então se poderá tratar de ajudar e fixar o homem que procurará
proteger a terra. É portanto uma segunda etapa, dado o enorme
custo do reflorestamento.
Será assim uma grande preocupação nas obras do São Francisco: fixar o homem, localizar colônias nos altos rios, com irrigação e pequeno dispêndio.
O Sr. Freitas Cavalcânti ·- Poderia o depoente esquematizar
essas obras, pela ordem da preferência?
O SR. GERALDO ROGHA - Em primeiro lugar, os reservatórios de compensação e a,.o mesmo tempo a irrigação nos altos
rios. A do alto Rio Gran(:ie está começada. Feito isso, o baixo
(assim o chamo eu) São irrancisco seria navegável.
O Sr. Alberico Fraga -- E quanto ao Plano que está prêso no
Ministério da Fazenda?
O SR. GERALDO ROpHA - Diz o Sr. Daniel de Carvalho
que o assunto vai ser levado adiante. Quanto a mim farei o que
puder em bem da minha terra.
O estudo já está feito. É coisa simples. Já está em pequeno
o que se poderá fazer em grande.
O Sr. Manoel Novais - É preciso aproveitar tudo, irrigação, colonização, energia elétrica, porque em cada barragem pode
ficar a eclusa, para navegação, e de outro lado uma central elétrica; encadeiam-se as divl')rsas centrais elétricas, constituindo a
primeira etapa. Fazendo-se depois barragens nos principais afluentes e no curso do rio principal, pode-se garantir a navegação
permanente e por navios ele grande calado.
O SR. GERALDO ROCHA - A solução será essa, dentro do
espírito de cooperação e sacrifício a que me dedicarei com prazer.

.
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E que pensa acêrca do Plano
elaborado, no Ministério da Agricultura, para o aproveitamento
do potencial hidrelétrico de Paulo Afonso?
O Sr. Freitas Cavalcânti -

O SR. GERALDO ROCHA - O do Sr. Apolônio Sales, que
conheço, reputo-o bom, exeqüível e perfeito.
O Sr. Manoel Novais - Pode-se levar avante a emprêsa de
Paulo Afonso sem prejuízo do planejamento do resto do São
Francisco?
O SR. GERALDO ROCHA - É uma parte do grande Plano.
Boqueirão virá fornecer água nas estiagens para incrementar a
energia elétrica de Paulo Afonso, além de vantagens outras.
Repetindo o que já disse, Paulo Afonso fica para o Nordeste
o que a Light representa para o Rio e São Paulo. O potencial econômico se deslocará fatalmente para o Nordeste, onde temos
capacidade de produzir algodão, com muita facilidade, fiado e
tecido e mandado para o mundo inteiro.
Em Barreiras vendia-se o algodão a 8 e 10 cruzeiros a arrôba
de 16 quilos e o metro de mescla contendo 100 gramas de algodão
era adquirido por 12 cruzeiros. Resolvi montar uma fábrica para
comprar o algodão, fiá-lo, tecê-lo e vendê-lo a essa gente, com
apenas 30 % de lucro, que considero suficiente.
Quanto à aplicação de capital estrangeiro, não acredito na
possibilidade atual. Temos congelados nos Estados Unidos 750
milhões de dólares, quer dizer, 15 milhões de contos e êste desgraçado País emitiu 20 milhões, dêles tirando 15 para emprestar a
um plutocrata que não paga juros nem diz quando poderemos receber o dinheiro e pretende ainda nos emprestar o que nos deve
a juros altos.
Acredito que para evitar a burocracia, seria melhor criar uma
comissão autônoma como a T. V .A. americana, de resultados
comprovados.
No momento devemos articular a execução; uma comissão
para elaborar o Plano; outra o executará e esta deve aproximar-se
dos métodos da T. V. A. Penso que em 6 meses poderemos fazer
um plano geral, mas para pô-lo em execução, para não acontecer
como aos estudos aerofotogramétricos confiados às Obras Contra a.s
Sêcas, que duraram cêrca de 10 anos e não ultrapassaram Sobradinho.
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A barragem do Boqueirão não precisa de mais estudo; é só
iniciar e imediatamente; o projeto deve estar pronto, com o Professor Joppert que conhece o local, podendo entrar já em via de
sondagem e execução.
Em minha opinião, por conseguinte, penso que devemos atacar
imediatamente a construção da usina hidrelétrica Paulo Afonso,
da reprêsa do Boqueirão, evitando as delongas que nos decepcionam desde 1800.
(DON, de 21-11-1946)

ATA DA 2. ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA,
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 1946

Aos treze dias do mês de novembro de mil novecentos e quarenta e seis, reuniu-se, extraordinàriamente, às 14 horas e 20
minutos, na sala Sabino Barroso, a Comissão Especial do Plano
do Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob a presidência
do Sr. Amando Fontes, com a presença dos Srs. Manoel
Novais, Freitas Cavalcânti, Aristides Mílton, Medeiros Neto, Gregório Bezerra e Teódulo de Albuquerque, tendo deixado de comparecer os Srs. José Maria Alkmim, Gercino Pontes e Leandro
Maciel.
Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Sr.
Presidente declarou que estando presente o Engenheiro Agenor
Augusto de Miranda, conhecida autoridade em assuntos ligados
ao Rio São Francisco, iria conceder-lhe a palavra.
Iniciando seu depoimento, o Sr. Agenor Miranda, agradeceu
o convite que havia recebido, ensejando-lhe a oportunidade de
poder oferecer alguma coisa de útil ao grande empreendimento
que constitui o aproveitamento das possibilidades econômicas do
Rio São Francisco. Continuando, o Sr. Agenor Miranda leu alguns
trechos de trabalhos seus sôbre o assunto e expendeu opiniões
acêrca do problema do São Francisco.
Leu, ainda, o plano pelo mesmo elaborado, em 1944, referente
ao aproveitamento do São Francisco e realizações que se faziam
necessárias ao progresso e desenvolvimento daquela região. Fixou
os pontos principais que, em sua opinião, deveriam ser· abordados
para a consecução do objetivo visado.
Esclareceu e respondeu a algumas consultas formuladas pelo
Sr. Presidente e por todos os membros da Comissão.
Por fim, ofereceu à Comissão, como subsídio, o livro de sua
autoria "O Rio São Francisco", mapas daquela região e alguns
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números da revista "O Observador Econômico e Financeiro", com
artigos e matéria de grande interêsse para os trabalhos a que se
propõe a Comissão.
Pouco antes de o Sr. Agenor Miranda encerrar sua exposição,
o Sr. Presidente agradeceu ao mesmo a contribuição trazida à
Comissão e, tendo de se retirar, por motivo de fôrça maior, passou
a presidência ao Sr. Aristides Milton, Relator-Geral.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, às 16 horas
e 10 minutos, sendo marcada uma reunião extraordinária para
quinta-feira, 14 do corrente, às 14 horas, quando deverá ser ouvido
o Engenheiro Maurício Joppert.
E, para constar, eu Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que. depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Sr.
Presidente.
(DCN, de 14-11-1946)

DEPOIMENTO DO SR. AGENOR AUGUSTO DE MIRANDA

O SR. AGENOR MIRANDA - Agradeço ao Sr. Presidente a
lembrança do convite e declaro a todos que sempre tenho pensado
no São Francisco e considero excepcional a oportunidade que se
me apresenta de colaborar nesse grande empreendimento.
Começo repetindo minhas palavras:
Tornei-me publicista, porque passei oito anos trabalhando no
São Francisco, no serviço telegráfico, e tive a lembrança feliz de
fazer o meu diário, que não foi somente em relação ao serviço
público; preocupei-me com o aspecto econômico do rio e publiquei
em jornais e revistas êsses trabalhos, enfeixados em livro depois
editado pela "Brasiliana".
No fim dêsse livro que - admito - todos tenham lido, já há
algumas conclusões sôbre o que eu pensava dez anos passados, em
referência ao Rio São Francisco e o que se deveria fazer.
Em linhas gerais, disse o seguinte: para recuperar o tempo
perdido havia dois caminhos: o da eletricidade e dos canais de
irrigação, sendo que vi saírem, durante oito anos, mais de 10 mil
retirantes por ano à procura de trabalho em Minas, Mato Grosso
e São Paulo. Admito que o homem, tendo um pedaço de terra
irrigada e eletrificidade dentro de casa, mesmo que seja uma choupana, dela não sairá. Conheço o sertão e vi casos como êste:
homens voltarem de São Paulo, depois de dois ou três anos, declarando que voltavam porque nas fazendas eram escravos e no São
Francisco - eram possuidores de terras.
li:ste é um ponto importante.
Em 1939 fui convidado para fazer urna conferência a respeito
do São Francisco. Realizei-a no Instituto de Estudos Brasileiros e
tive como debatedor Carlos Lacerda, que vim a conhecer nessa
ocasião. :E:le fizera uma viagem pelo São Francisco, a mandado do
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"Observador Econômico e Financeiro" e produziu um trabalho
digno de leitura que, se não me falha a memória, foi publicado na
revista de janeiro de 1939. No fim dessa conferência, aplaudida
por Carlos Lacerda e, especialmente, por Braz do Amaral, que
produziu um trabalho, em minha opinião, mais valioso que minha
conferência, cheguei às seguintes conclusões:
No nosso País temos coordenadas as obras do Nordeste; cogita-se, acertadamente, de criar o Instituto da Amazônia, para dar
forma ao desenvolvimento econômico das suas riquezas naturais;
o Instituto do Alcool coordena tôda a atividade nacional decorrente da cana-de-açúcar. O Instituto do Cacau, na Bahia, orienta
tôda a vida econômica dos municípios cacaueiros do meu Estado,
dando-lhes estradas, estações experimentais, assistência técnica e
financeira à grande lavoura e ainda, no momento, cuida do grande empreendimento que é a rêde telefônica; temos a Comissão
Federal do Salário Mínimo que influenciará todo o País; outras
organizações nacionais já superintendem a marcha de grandes
atividades, como seja, a Comissão Nacional do Ensino Primário
e o Conselho Nacional do Fletróleo; e pergunto eu: por que não
havemos de lançar aqui a ipéia da "Organização São Francisco"
para arti.cular tôdas as providências necessárias ao progresso do
vale do grande rio, servindo a 8 milhões de brasileiros desamparados no seio de imensas rique~ms, sem meios hábeis para sua fixação
ao solo, e que têm apenas as possibilidades de deslocamento à
procura do bem que não podem achar nos lugares em que nasceram? Não parece aos senhores que deve ser assim?
Pois bem: que os emineµtes pares dêste "Instituto de Estudos
Brasileiros" debatam esta questão são os votos patrióticos do
conferencista.
O que disse em 1939 está-se realizando agora. A idéia é boa,
portanto.
Em 1944 recebi um t~lefonema do Dr. João Carlos Vital,
espírito brilhantíssimo, organizador de primeira água, naquela
ocasião Diretor do Instituto de Resseguras. Disse-me êle achar-se
incumbido pelo Presidente da República de despender 300 mil
contos no interior, dinheiro dos Institutos, e desejava gastá-los em
três pontos diferentes: primieiro, no São Francisco, depois no Planalto Central, onde será a capital, e terceiro na Cidade de Campo
Grande, em Mato Grosso. Desejava, então, que eu preparasse
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alguma cousa a respeito do São Francisco para aproveitamento
oportuno. Isso não se realizou até agora.
Passo a ler o que então - em 1944 - escrevi, naturalmente
considerando agora as modificações operadas pelo tempo.
Eis o que disse:
Em 1859 Cristiano Otôni publicou um
trabalho em que examina o Plano da Viação Brasileira e em que
o problema do São Francisco é também cogitado.
O Sr. Manoel Novais -

O SR. AGENOR MIRANDA - Isto é o que digo no preâmbulo.
Entro, agora, objetivamente no assunto:
O Rio São Francisco. - Notas à margem - (1871 a 1941 70 anos!)
Em 1871 o Engenheiro Antônio Rebouças referindo-se ao valor
que teria o alto São Francisco no desenvolvimento do nosso País,
pensando na rápida execução de trabalhos tão necessários ao nosso
desenvolvimento econômico, assim escreveu: - "quando a via
férrea de Pernambuco tiver chegado à sua estação terminal da
margem do São Francisco (o que ainda não se realizou); quando
seja aberta a estrada marginal à catadupa de Paulo Afonso (que
já existe e está abandonada); quando a estrada de ferro de Bahia
atingir ao Juàzeiro, e a de D. Pedro II, hoje Central do Brasil, às
águas do São Francisco, no seu próprio curso, ou no Rio das Velhas (tudo o que já se realizou); quando, finalmente, o vapor
sulcando o magnífico canal daquele rio ligar, pelo interior de Minas, as três mais ricas províncias do Brasil, que desenvolvimento
político e industrial imenso não há que esperar para todo o território da margem ocidental do Rio São Francisco e para as regiões
intermediárias etc.; e, nessa época ... os hoje segregados da permuta de idéias, etc., etc., participarão do movimento progressivo da
humanidade".
No Rio São Francisco (cidades). (1944) PIRAPORA
(Minas)
último pôrto da navegação. Do rio, pela E. F. C. Brasil. ..
1. 006 quilômetros bitola estreita, a partir de Belo Horizonte.
Altitude 472 metros.
Cidade planejada, ainda em início de desenvolvimento. Tem
luz e água. Não tem cais. Do trem ao vapor o caminho é mau.
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Clima bom, cercada de boas terras de criar. Poderá ser um adiantado centro de pecuária influenciando o sertão de Goiás e de MinasNoroeste, especialmente o Vale do Paracatu. O emprêgo da fecundação artificial vem trazendo surpreendentes efeitos nos Estados
Unidos, na Rússia e na índia. Poderá ser aplicado entre nós.
Pirapora poderá ser um centro de construção naval-fluvial.
Em tôrno há matas. Pelo São Francisco abaixo há muito cedro
rosa, além da abundância da peroba, pau-d'arco, aroeira, etc., etc.
Por Pirapora passam anualmente milhares de retirantes de Bahia,
Pernambuco, Goiás, Piauí e Ceará, em busca de trabalho agrícola
em Minas-Sul e São Paulo. A E. F. C. do Brasil já construiu (há
mais de 20 anos) a ponte sôbre o Rio São Francisco, mas a linha
férrea, em direção a Belém, Pará, ainda não avançou de 3 quilômetros.
Completar o Plano da Cidade, fazer o cais, criar a indústria
da construção de navios fluviais, incrementar as indústrias do
algodão e óleos vegetais, criar escolas de aprendizado rural, especialmente de criação, tudq isto poderá constituir inicial programa
de trabalho produtivo.
Quanto à navegação, ;Pirapora é a sede da Mineira e de outras
emprêsas particulares, mas, sem cais e sem dragagem, no período
da sêca, o pôrto é de lamentável acesso.
O programa do rio é outro e deverá abranger serviços de navegação desde Boa Vistai abaixo de Juàzeiro, até Pirapora. Em
Pirapora já houve uma (~scola de aprendizes marinheiros e que
poderá ser reaberta.
JANUARIA -

(Minas)

Tradicional cidade são-franciscana, à margem esquerda, pôrto
do rio do qual se poderá influenciar todo o sertão goiano, de Sítio
da Abadia, já ligado a êsse pôrto por estrada de rodagem.
Em tôrno de Januária há grandes riquezas já em exploração
até com capitais paulistas em tôrno da galena. É centro produtor
especialmente de rapadu~·as (afamadas) e de algodão. A aguardente de cana de Januária tem fama em todo o São Francisco.
Dista 180 quilômetros de Montes Claros, a que se liga, de
Maria da Cruz 3 quilôme·~ros acima, por estrada de rodagem, que
deverá ser transformada em via de primeira classe.
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Em Januária há a indústria da construção fluvial, com um
grupo apreciável de operários especializados. O cais de Januária
está sendo feito. É preciso sanear a cidade dotando-a de luz, água
e esgôto. Bem dotada de meios modernos de vida tornar-se-á útil
a um grande sertão, diretora de progresso, como já foi em outros
tempos. Uma escola normal rural deverá nela ser instalada, bem
como um grande centro de saúde.
CARINHANHA -

(Bahia)

Cidade baiana, no limite de Minas, margem esquerda do São
Francisco. O Rio Carinhanha divide Minas da Bahia. ótimas terras, barranca alta e não inundável, cercada de matas, de terras
calcárias, centro de agricultura e de pecuária, especialmente a
oeste.
É dotada de cais natural de ardósia, empregada também no
calçamento da cidade e na construção civil.
É uma cidade em tôrno da qual se poderá cuidar da pecuãria
e da agricultura em grande escala, influenciando o Município de
Alegre. De Carinhanha há acesso para Goiás em São Domingos e
Posse.
O Vale do Rio Carinhanha é de grande fertilidade, ainda inexplorado. Entre Carinhanha e Lapa a linha telegráfica, por mim
construída, pela esquerda do rio, cortou matas abundantes de
aroeira e de peroba. As fazendas marginais do São Francisco criam muito bem o gado vacum. Em uma delas já houve grande
cultivo de algodão e era dotada de maquinaria para seu beneficiamento. Do lado direito as terras são baixas, inundáveis, com as
águas do Rio das Rãs, cujas cabeceiras estão na Serra de Caetité.
Carinhanha precisa tudo: Plano da Cidade, luz, água, esgôto,
escolas, centros de Saúde, e com êsses benefícios tornar-se-á útil
aos sertões de Bahia, de Minas e de Goiás, tudo a desbravar. O
Rio Carinhanha poderá ser navegável.
LAPA -

(Bahia)

É o célebre centro religioso do grande sertão do São Francisco.
Em tôrno da Lapa (cidade) há grandes pastagens, cria-se muito
gado e planta-se algodão. É ligada à cidade e ao pôrto de Ilhéus,
6-27295
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no litoral, via Caetité, por estrada de rodagem - e que deverá ser
de l.ª classe.
A Lapa precisa urgentemente de saneamento total, e especialmente tornar-se um grande centro de Saúde, pois que aí anualmente vão ter milhares de doentes em busca de milagre. A mendicância é horripilante, na época da romaria, mês de agôsto de
cada ano.
Ao seu pôrto vem ter tôda a navegação do Rio Corrente, onde
a atividade agrícola é notável, em tôrno de cana-de-açúcar. No
município vizinho, à vista, de Santa dos Brejos, há mais de meia
centena de bangüês fabricando açúcar mascavo e rapaduras. As
vacas leiteiras são também afamadas pelo leite que produzem. No
município o peixe já é abundante. Adiante de Lapa, à esquerda,
há o pôrto de Sítio do Mato, onde vem ter todo o cedro-rosa que
exploram no sertão. entre a margem do Rio São Francisco e os
Campos da Ribeira.
Eu acredito que êsse pôrto possa ser um grande empório de
madeiras de primeira qualfdade, podendo-se nêle lançar as bases
de uma grande indústria.
É preciso ligá-lo, por outro lado, a Barreiras, no Rio Grande,
a 180 quilômetros. Barreir;~s é um centro hoje de notável atividade graças ao patriotismp do Dr. Geraldo Rocha, e é também
centro de navegação aérea nacional, norte-sul e internacional.
Observando-se o mapa do Brasil, poder-se-á ver: Rio a Montes Claros, por via férrea, :.Montes Claros-Januária, por meio de
rodovia, Januária-Sítio do Mato, via fluvial e do Sítio do Mato-Barreiras, outra rodovia; e tem-se assim, em comunicação mista,
para Oeste, o Rio de Janeiro devassando o extremo-Oeste do Estado
da Bahia, às portas do sertão Norte-Goiano.
RIO BRANCO -

(Bapia)

Cidade da margem direita e que se comunica por terra com
as lavras diamantinas, a leste. É centro de pecuária de primeira
ordem, e especialmente para a criação do cavalar. Para êste ponto
dever-se-á chamar a atençâfo do Exército Nacional, em seu serviço
de remonta. Os cavalos da..s terras do Rio Branco são afamados.
O Vale do Rio Santo 0~1ofre é de grande fertilidade, e as águas
quentes de Paulista podem ser um centro de Saúde útil ao grande
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sertão do São Francisco. São medicinais e jã procuradas. Ficam
a poucos quilômetros da Cidade do Rio Branco, por fácil estrada
de rodagem.
A Cidade do Rio Branco precisa de tudo: plano de construção,
serviços de saneamento, de escolas e de médicos para tornar-se
útil a todo o sertão do seu leste.
Os terrenos alagados para baixo já produzem muito peixe.

Computei no Município 17 lagoas, de áreas menores e maiores, produzindo cêrca de 1. 800. 000 surubins adultos, produção
avaliada então (1933) em 800 contos de réis.
MORPARA -

(Bahia)

Aí começa a zona das pescarias.
Até Xique-Xique, pela direita do rio, as terras são baixas,
alagadas e depois das enchentes ficam cheias de peixes as lagoas
que se formam. Aí desemboca o Paramirim que vem das contravertentes do Rio de Contas, que se lança no Oceano. Barrando
o Paramirim teremos a maior reprêsa de peixes do Rio São Francisco constituindo riqueza notabilíssima. Poder-se-á estabelecer
em Morpará uma grande indústria de peixe. O pei.Xe é alimento
de primeira ordem. As obras dessa possível reprêsa serão facilitadas pela abundância de pedras no leito do Paramirim. A área
provável que ficará inundada será, no mínimo, de 20 quilômetros
quadrados.
Morpará é um pequeno povoado que pode ser transformado
em centro de atividade industrial.
CIDADE DA BARRA -

(Bahia)

a afamada cidade da esquerda do rio, na foz do Rio Grande,
e sempre destinada a um grande centro de atividade sertaneja.
Foi indicada, na monarquia, para sede do Govêrno Provincial do
São Francisco. É notável centro de irradiação para Goiás e para
o Sul do Pauí, por terra, e para Barreiras, ainda na Bahia, a
oeste. Já foi dotada de Escola Normal.
Saneada convenientemente, será o grande centro da vida
dêsses sertões. A agricultura, a pecuária e as indústrias que decorÉ
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rem destas fontes de riqueza, podem tudo fazer para o engrandecimento da cidade. Seu fácil contacto com o Sul do Piauí. Os
Municípios de Corrente, de Paranaguá e Gilbués - podem trazer
a esta cidade uma notável opulência. O engrandecimento dos
municípios do Sul do Piauí e do Norte de Goiás deverá refletir-se
na Cidade de Barra, certamente.
O fortalecimento das receitas municipais é uma providência
que poderá trazer inesperado surto de progresso do nosso interior
- e grande vitalidade ao nosso País.
Mil e quinhentos municípios bem aparelhados para viver,
darão ao Brasil a realidade de uma prosperidade segura, como
precisamos ter.
A Barra dever-se-á levar tudo, em ponto grande: saneamento,
escolas, centro de saúde, serviços rodoviários para a Cidade do
Salvador, para Goiás e para o Piauí, centro de navegação para o
Rio Prêto.
A barragem do Rio Grande, 16 léguas acima da cidade, 'Cís
estudos para a ligação das' Bacias do São Francisco e Tocantins,
pelos Rios Jalapão e do Sorto, a eletrificação e os canais de irrigação, decorrentes da grande barragem, são trabalhos que esperam
pelo espírito avançado de uma geração nova.
O gado que desde o Nrprte de Goiás e do Sul do Piauí passa
na Cidade da Barra, que ~oderá ser um centro da indústria da
carne, depois do gado convenientemente engordado. Já em Barreiras foram dados, pelo D+. Geraldo Rocha, passos no sentido da
industrialização da carne.
XIQUE-XIQUE -

(Bi:j.hia)

Cidade da margem direita, ligada à zona diamantina do
Estado da Bahia. Centro notável. A cidade tem meios naturais
de vida. Poderá ser um grande centro de atividade ligada aos
centros da produção de OUfrO, de diamantes e de carbonatos. Seu
acesso à Capital do Estado, por estrada de rodagem, já é fácil.
REMANSO -

(Bahia)

outra posição privilegiada para Oeste e sertão do Sudeste do
Piauí. Está ligada por eBtrada de rodagem, a São Raimundo
É
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Nonato. Remanso já participa da região sêca do Brasil. Seu centro
é de caatinga grossa onde há grandes maniçobais que, em outros
tempos, deram lugar a grande exploração. A borracha maniçoba
foi no comêço do século tão apreciada que até industriais americanos nesse sertão bruto adquiriram propriedades agrícolas.
Conheci Remanso, em 1941, com um comércio ativíssimo.
Poderá ser restaurado seu antigo esplendor. Tem meios para
isto, desde que a borracha da maniçoba pode ser industrializada.
Seu comércio com São Raimundo Nonato, São João do Piauí,
Caracol e Bom Jesus do Gurgué pode trazer-lhe meios de vida
própria. Precisa, entretanto, de tudo para atingir a posição de
centro intermediário da atividade de outros municípios. Em tôrno
da cidade há caatingas boas para a criação do vacum e do caprino.
A criação de jumentos tem grande desenvolvimento.
A extração de fibras também contribui para o comércio.
As terras dêste lado esquerdo, desde Barra, compreendendo
o Município de Pilão Arcado, são sêcas, mas de grande produtividade no período das águas - meses de dezembro a maio. O
primeiro ribeirão que não seca, à margem esquerda, está abaixo
da Cidade da Barra, 12 léguas, é o Ribeirão do Icatu, cujas águas
contravertem com as do Ribeirão Curimatã, que cai no Rio Gurguéa, do lado piauiense. Nas terras do Icatu planta-se muita
cebola, contribuindo para conhecido comércio. É preciso aproveitá-las. Abaixo de Remanso está o Município de Casa Nova, dentro
da região sêca do País, limite com Petrolina, já município de
Pernambuco, e, pelo fundo, com as caatingas sequíssimas da Serra
dos Dois Irmãos, que separa a Bahia do Piauí. É de ver a abundância dessas terras na época das chuvas, em contrário de como
se apresentam no período da sêca. Entretanto a pecuária desenvolve-se e é grande a criação dos asininos.
O desenvolvimento, em ponto grande, de Remanso influirá
desde logo sôbre a modernização da vida dos municípios vizinhos
de Pilão Arcado, ao Sul, e Casa Nova, ao Norte. Naturalmente os
trabalhos de melhoramentos do São Francisco (vale) não poderão
ser atacados de uma só vez e, atacando-se o que há de mais
importante, chegar-se-á, seguramente, em pouco tempo à totalidade. O que se fizer em Barra, em Remanso e em Petrolina,.
influenciará diretamente nas terras dos municípios intermediários.
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JOAZEIRO E PETROLINA -

(Bahia e Pernambuco)

Não se pode falar isoladamente dêsses municípios. São separados pelo rio, e as Cidades de Juàzeiro e de Petrolina desenvolvem-se
paralelamente e com rapidez notável. De Juàzeiro parte a linha
férrea da "Leste Brasileiro", que vai à Cidade de Salvador no Oceano,
e de Petrolina a estrada de ferro cujo prolongamento a Teresina,
capital do Estado do Piauí, está retardado e deverá ser levado a
efeito desde já. De Petrolina partem duas longas rodagens, que
deverão ser, desde logo, de primeira classe: - a que vai à pon,ta
da linha férrea do Ceará, em Crato, e a que vai encontrar a férrea
que de Recife busca o Oeste do Estado. É preciso lembrar Antônio
Rebouças, em 1871: - "Quando a via férrea de Pernambuco tiver
chegado à sua estação terminal, à margem do São Francisco" os habitantes participarão do movimento progressivo da humanidade! Para trás, temos 75 anos, ou seja três gerações de brasileiros
sem direção segura nos seus negócios públicos. Mas, vamos
adiante.
Petrolina e Juàzeiro sãc> cidades que podem receber os maiores
melhoramentos em saneamento e em instrução pública, para
influir nos vastos sertões do Ceará, Pernambuco e Bahia. Poderão
ser duas grandes cidades i.ndustriais do nosso interior. As peles
de cabra, a cêra de carnaúba, o algodão, as fibras de caroá, de
tucum e outras, as jazidas de cal, de cobre e de cromo, nas suas
redondezas, o salitre da redondeza de Juàzeiro, a influência que
sôbre elas terá a eletrificaç!ão de Paulo Afonso, tudo poderá contribuir para o grande progresso dessas duas cidades irmãs.
l7J preciso fazer a pont~ que as ligue para acesso às estradas
de ferro, às rodovias e am; pedestres. A natureza já preparou o
meio caminho dessa obra, colocando entre elas o afloramento
rochoso da "Ilha do Fogo". A eletrificação multiplica por 15 o
valor do homem e um Mundo Novo abrir-se-á em tôrno da Paulo
Afonso, beneficiando dire·~amente as cidades que já se acham
preparadas para receber t~o grande e útil melhoramento. Terras
sêcas e que podem ser beneficiadas pela irrigação, tornar-se-ão
fartas em pouco tempo. Especialmente o cultivo da uva poderá
ser notável em tôdas as terras dêsses municípios. Essa cultura já
é tradicional. Outra cultura que se desenvolve no Vale do Salitre
ao lado de Juàzeiro é a da cebola.
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Quem conhece a inteligência do homem do sertão não pode
pôr em dúvida tudo o que eu estou dizendo; e no dia em que êsse
homem tiver em suas mãos meios modernos de ação, tornar-se-á
apto a contribuir para a recuperação da vida do interior.
Petrolina já é um centro de aviação; Lapa, outro; e quantos
outros centros poderão ser abertos ao serviço dessas populações
laboriosas, que são amantes do progresso?
Os trabalhos do São Francisco, na parte em que eu bem o
conheço, devem ser feitos com segurança, em bases sólidas, e não
poderemos pôr em dúvida que êsse sertão, dando-se-lhe meios para
andar e lutar com modernas armas, tornar-se-á digno do esfôrço
que todo o País empreende agora em seu benefício.
Rio, 1944-1946.
No momento presente ainda posso fazer mais uma comunicação:
Refere-se ao grande passo dado em São Paulo com a fundação, em ponto grande, de 10 escolas rurais, com acomodações,
cada uma, parece-me, para 3. 000 alunos internos, tendo algumas
possibilidades para demonstração aos agricultores das zonas a que
servem.
O Estado de São Paulo está assim apto para preparar anualmente cêrca de 30. 000 dos seus filhos nos misteres da agricultura
e da pecuária.
O Executor dêsse Plano é o Agrônomo Francisco de Assis
Iglésias que, visitando a América do Norte em 1945, me disse que
no grande País do norte nada vira que sobrepujasse o Plano de
educação do Interventor - agrônomo Fernando Costa. O desenvolvimento de plano semelhante no São Francisco, com 3 escolas
iniciais em Pirapora, em Barra d.o Rio Grande e em Joàzeiro,
parece-me merecedor de estudo.
O Dr. Iglésias está em São Paulo e não se negará a uma
colaboração que, ainda mais, se poderá estender ao reflorestamento.
É agrônomo e foi o organizador do nosso Serviço florestal.
Não se poderá, porém, pensar em grandes obras no São Francisco sem atender a duas preliminares: primeiro - o serviço de
topografia. Já foi iniciado um serviço aerofotogramétrico, mas
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creio está paralisado. É um serviço importante dadas as modificações que se processam no leito do rio, que tive ocasião de verüicar
por ocasião da construção da linha telegráfica.
Outro ponto: é o cimento. Há pouco li nos jornais a existência, só no Rio de Janeiro, de um deficit de cêrca de sete milhões
de sacos de cimento para o serviço das construções civis. Pergunto:
empreender trabalhos importantíssimos no Rio São Francisco,
sem cimento, está certo? E lá existem municípios com calcários,
como Lapa, Xique-Xique e outros. Não seria interessante examinar
a possibilidade de duas grandes fábricas de cimento para atender
a essas obras formidáveis? Isso deve ficar compreendido no Plano
Geral.
O Sr. Gregório Bezerra - Qual a opinião de V. Exa. a respeito
do benefício que a cachoeira de Paulo Afonso traria aos Estados
da Bahia e Alagoas?
O SR. AGENOR MIRA~'DA - Já me referi a êsse ponto. Aqui
está:
"A eletrificação multiplica por 15 o valor do homem e um
Mundo Novo abrir-se-á ell1L tômo da Paulo Afonso beneficiando
diretamente as cidades que já se acham preparadas para receber
tão grande e útil melhorai:µento".
Conheço os trabalhos tj.o Sr. Apolônio Sales, como também os
do Conselho de Aguas e E:qergia Elétrica, onde o Engenheiro Moreira Fischer é justamente incumbido de estudar a eletrificação
do Brasil inteiro e hoje ver~.fiquei estar sendo completado o estudo
da eletrificação da Bahia. Disse-me que para influenciar o São
Francisco, não é preciso ir a Paulo Afonso. Na Bahia, nas Lavras
diamantinas, a Leste do São Francisco, do lado Oeste do Rio Grande,
no Corrente, há cachoeiras, que podem ser aproveitadas para beneficiar tôda a zona tributári~L do rio; naturalmente não serão usinas
do porte da de Paulo Afonso, mas pequenas usinas, que podem ser
intercomunicadas.
A respeito das obras d1;> São Francisco, convém saber como se
processaram as do Boulder Canyon, no Colorado, feitas em 1933:
custaram 1 bilhão de cruzeiros, foram convocados os maiores enge-
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nheiros americanos e operários especializados, e duraram 21 meses
a fio. O lago que fica a montante, tem 800 quilômetros de perímetro; a produção já de 13 eletrogeradores é de cêrca de 6 bilhões
de kilowatts-hora.
Ora, o Plano do São Francisco será custeado, aproximadamente, com 100 milhões por ano. Só a eletrificação demandará
dez anos, sem fazer mais nada, admitindo o mesmo custo.
O SR. PRESIDENTE - Mas Boulder é uma reprêsa com usina.
Havia necessidade de comporta muito maior para produção de
6 bilhões, mas não precisamos mais de 800 mil.
O SR. AGENOR MIRANDA - Mas quanto custará a eletrifi·
cação do São Francisco, dentro do Plano?
O SR. PRESIDENTE 400 milhões.
O Sr. Aristides Milton -

O projeto Apolônio Sales orça em
Importância mínima.

O Sr. Manoel Novais - O Artigo 29 manda o Govêrno Federal
reservar o mínimo de 1 % da renda tributária, mas a redação e o
pensamento da emenda foi atribuir ao Govêrno Federal a responsabilidade financeira total da obra. Se o 1 % fôr insuficiente, o
Govêrno terá de lançar mão de qualquer expediente financeiro
para que dentro de 20 anos se realize a obra. Não nos atemos à
preocupação de 1 %.
O SR. AGENOR MffiANDA - Trata-se evidentemente de
assunto de grande monta. Em 1908, em Mato Grosso, tirei uma
fotografia coi:n o Chefe da estrada de ferro de Corumbá, quando
se colocava a estaca zero. Vão quase 40 anos e nada se fêz ainda,,
Em 1920 estive em Teresina, quando chegaram elementos para a
ponte sôbre o Parnaíba. Foi montada em 22, 23 ou 24 e até hoje
a estrada de ferro não passou por lá. A estrada de ferro Petrolina
a Teresina nunca avançou; a estrada de ferro para Belém teve a
ponte sôbre o São Francisco mas a linha ainda não avançou três
quilômetros . Eu, que me considero o homem mais otimista do
mundo, chamo agora a atenção da Comissão para êsse fato de
obras ficarem a meio caminho.
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O Sr. Manoel Novais - Não participo do ceticismo revelado,
apesar dos fatos, que atestam o passo vagoroso da administração
na solução dos problemas.

Agora, em relação ao São Francisco, acentuo que já há início,
numa fase em que já existem recursos que nenhum outro empreendimento teve além da emenda que apresentei, com o apoio de
tôdas as bancadas nortistas. Concordo que há quem fale na
impossibilidade de se conseguir aprovar o Plano de Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco. Geraldo Rocha, que
considero uma das maiores sumidades no assunto, chegou a afirmar, numa carta publicada na Rodovia e na qual muito me honra
com as referências que faz, que já tem pessimismo, como velho
batalhador pela causa do São Francisco, confessa que é homem
de mais de 60 anos, descrente da obra do São Francisco e passava
o bastão a mim e aos homens de minha geração para realizar essa
obra. Esta foi muito bem começada. A primeira etapa foi vencida
na Constituição, com a obtenção de 1 %, consignado de início no
Orçamento da República e lia redação da emenda, de tal jeito que
ninguém poderá ter dúvida de que no prazo marcado pelo Art. 29
se realizará a obra, sob pe:na de nos considerarmos falhados no
intuito de bem servir ao B~·asil.
O Sr. Juraci Magalhães - Falei numa gôta de ceticismo e
não há mal; servirá até de !Jfcicate aos que desejam realizar a obra.
Lembro agora um episódio que ilustra o caso: em certa cerimônia
de inauguração de pedra fundamental, dizia-me o Almirante
Schort: "Gosto muito dessars cerimônias, porque esta é a terceira
que fazem; se puserem tôdas essas pedras, acabarão fazendo a
ponte". Pois o Almirante já morreu e ainda não acabou a construção da ponte.

O SR. AGENOR MIRANDA - Se se vai iniciar a execução de
um plano de grande porte ~ preciso ver as possibilidades reais do
orçamento para execução da obra, para não ficar em meio.
Com os recursos alvitrados, a eletrificação de Paulo Afonso
levará 4 ou 5 anos e não se fará o resto. O problema mais importante do São Francisco é o da navegação: fazer os portos, sanear
o rio, serviços de saúde pública, fixação do homem ao solo.
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O Sr. Juraci Magalhães - Dentro da ordem de urgência, qual
a obra que V. Exa. aconselha em primeiro lugar?

O SR. AGENOR MIRANDA - Sou construtor. Portanto, antes
de tudo, temos de ver os serviços preliminares: topografia, levar
avante com mais rapidez o serviço já iniciado de levantamento
foto-aéreo que já vai a meio caminho, penso. Os Serviços Geográficos do Exército e a Casa Wild, que contrata tais serviços,
poderão ser convidados a colaborar e dispõem de pessoal e material apropriado com eficiência.
Portanto, ·o ponto de partida indispensável é o serviço de
topografia. Depois, serviços preliminares: fábrica de cimento. Em
Xique-Xique e em Lapa, à direita do rio, há grandes jazidas de
calcário, de primeira ordem, onde poderão ser estabelecidas fábricas em grande porte e o excesso de produção que ao comêço
aparecer, será desviado para a Capital da Bahia e para Ilhéus pelas estradas que recomendo, ligando Lapa a Ilhéus e XiqueXique à Bahia.
O exame dessas jazidas poderá ser confiado ao Instituto Tecnológico Brasileiro, especialmente ao Dr. Sílvio Fróes de Abreu.
Depois virá o exame da situação da navegação, seja a dos
Estados, seja a dos particulares, especialmente o contrôle geral,
revisão de tarifas que absorvem os preços das mercadorias, a regularidade de tráfego, lotação dos vapores, etc.
Depois, o exame da situação do rio e seus afluentes, quanto
aos obstáculos à navegação, estudo dos meios para êsse fim.
Ainda o estabelecimento de escolas para navios. Escolas rurais,
examinando-se o que se fêz em São Paulo; escolas normais para
preparo de pessoal regional; escolas primárias e de enfermagem;
postos de saúde em tôdas as cidades e serviço ambulante para as
demais localidades; núcleos de população com visitas periódicas,
combate às endemias, preparo de corpo médico especializado.
Mais ainda, exame jurídico da questão dos latifúndios, divisão
em pequenos sítios e venda direta aos trabalhadores, campos de
cultura para demonstração de meios modernos de ação; estações
de monta e postos de inseminação artificial.
O Sr. Freitas Cavalcânti - Ouvi atentamente as valiosas
informações de V. Ex.ª sôbre os problemas econômicos do grande.
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rio central. Ouvi como quem faz viagem através do rio, em tom
descritivo, recebendo magnífica lição de geografia física, humana,
social, política e econômica. Observei, entretanto, que essas considerações se fixam, de preferência, sôbre determinadas regiões do
São Francisco.
O SR. AGENOR MIRANDA -

A que conheço.

O Sr. Freitas Cavalcânti - Ainda agora, ao ouvir a esquematização das obras que deveriam obter preferência no aproveitamento geral do São Francisco, verifico que a questão da eletrificação e da irrigação figura em primeiro plano, mesmo por que não
creio que, sem o aproveitamento do potencial hidrelétrico do São
Francisco, que interessa não somente à Bahia como aos diversos
Estados vizinhos, se fixe o problema com o aspecto regional. A
essa altura, sou impelido a formular a seguinte pergunta: Considera V. Ex.ª que poderia o Govêrno iniciar o aproveitamento do
São Francisco e todos os seus afluentes sem colocar imediatamente
em pauta a questão fundam~ntal da eletrificação, através do aproveitamento da fôrça hidrelétrica de Paulo Afonso?
O SR. AGENOR MIRAl'.lj'DA - Respondo com meu livro.
Eis o que digo nêle: "Não creio na colonização das terras do
São Francisco como meio de sua incorporação à civilização litorânea do Pais - colonizar é levar gente para povoar - e das
terras do Vale do São Francisco saem, anualmente, muitos milhares de homens válidos para procurar trabalho alhures".
Quando muito, o que se poderá pensar é localizar o trabalhador nacional em colônias adrede preparadas, à margem do rio,
e onde lhe seja ministrado todo o meio de vida moderna para
fixar-se com proveito. Mas, quem sabe a vida do núcleo colonial
"David Caldas", à margem qireita do Rio Parnaíba, no Piauí, e da
estação agronômica de Caroaté, Itapicuru, no Maranhão, não pode
aconselhar a localização do nosso trabalhador nacional, por êste
meio direto.
O Sr. Freitas Cavalcânti - Admite V. Ex.a ser possível criar
novos focos de riqueza no São Francisco sem primeiro eletrificá-los?
O SR. AGENOR MIRANDA- Não. Só através da eletrificação
que é a base.
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O Sr. Freitas Cavalcânti - Levantado o Plano de Aproveitamento total do São Francisco, as obras poderão ser a um só tempo
iniciadas no sentido de eletrificação, da colonização, da irrigação,
sem prejuízo ou predominância de umas sôbre as demais?

O SR. AGENOR MIRANDA - Perfeitamente. Como digo, sou
construtor. Vi o nome do Sr. Geraldo Rocha na lista dos convidados pela Comissão; as obras que êle efetuou em Barreiras, a grande
reprêsa, são importantíssimas.
O Sr. Manoel Novais - Um elemento de esclarecimento valioso
para a Comissão que foi objeto da exposição do Sr. Geraldo Rocha,
é o seguinte: falava-se nas dificuldades em fazer um planejamento geral do São Francisco para depois dar inicio às obras com
recursos atuais. Indagou-se do Sr. Geralão Rocha o que lhe parecia
ser de urgência. Pergunto agora a V. Ex.ª quais as obras que êle
reputava de maior urgência, e poderiam ser iniciadas imediatamente enquanto se estuda o Plano Geral? :S:le citou duas: a usina
de Paulo Afonso cujo projeto já está concluído e 13. obra referida
por V. Ex.a, a reprêsa do Boqueirão. Como encararia o inicio
imediato dessas duas grandes obras?

O SR. AGENOR MIRANDA nares ainda há pouco.

Já respondi com as prelimi-

Tive ocasião, em 1923, de visitar o baixo São Francisco e
verifiquei a grande possibilidade da produção de arroz, devido ao
fato de as marés fazerem subir as águas, e a irrigação é natural.
Pedi a Miguel Calmon que enviasse à região agrônomos especializados na cultura do arroz. Preocupado com a política, nada fêz
êle.
V. Ex.ª então desaconselharia o início
imediato, com os recursos do orçamento, das obras de Paulo Afonso
e Boqueirão?
O Sr. Manoel Novais -

O SR. AGENOR MIRANDA - Considero o São Francisco
como unidade. Antes de tudo, o levantamento geral do projeto.
Penso que se deve nomear uma comissão para planejar o assunto.
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Pergunto eu agora: com os recursos orçados, atacar-se-ia uma
obra somente?
O Sr. Manoel Novais Comissão.

Não é êsse o ponto previsto pela

O Sr. Juraci Magalhães - Não seria necessária a fábrica de
cimento para a construção do Boqueirão?
O SR. AGENOR MIRANDA -

Sim.

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Geraldo Rocha nos demonstrou
que o São Francisco está a morrer se não quisermos estabelecer
reservatórios de compensação necessários à sua alimentação. Devemos, portanto, tratar primeiro de salvar o rio, dedicando verbas
necessárias ao Boqueirão e a Paulo Afonso.
O SR. AGENOR MIRANDA - Não entro nesse detalhe. Mas
na posição de Presidente da Comissão, não aconselharia tal. Primeiro, penso, deve ser feito o Plano Geral. Se temos 100 mil contos
e a obra vai durar três anos, despenderemos 30 mil contos por
ano. Para Paulo Afonso, tere~nos 100 mil contos, ela durará 5 anos,
distribuiremos a verba de a\[!ôrdo com o tempo.
'

O Sr. Manoel Novais -- Paulo Afonso já tem organização

própria.

O SR. PRESIDENTE -- V. Ex.ª aconselha então parte das
verbas para atacar determinados setores?
O SR. AGENOR MIRANDA - Sim. Para fazer tais obras é
necessário porém pelo meno& estabelecer duas fábricas de cimento.
Para o Boqueirão, pode ser nomeada uma comissão que desde já
vá ao local e faça o estudo do projeto. É um trabalho preliminar,
como sempre se fazem obras dessa natureza, enviando engenheiros
e operários especializados, como vi fazer na barragem do Paraguaçu, onde até um engenheiro veio da Austrália, especializado
em cimento armado.
O Sr. Gregório Bezerra -

Sobradinho?

Que diz V. Ex.ª sôbre a reprêsa do
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O SR. AGENOR MIRANDA - Os trabalhos do Sobradinho já
vêm do tempo da Monarquia e estão mais ou menos consolidados;
é um canal e não pode ser considerado reprêsa.
O Sr. Manoel Novais - Em resumo, desaconselha qualquer
obra antes do planejamento geral?

O SR. AGENOR MIRANDA - Exatamente. Quanto a Paulo
Afonso, sôbre o qual há projeto já iniciado, deve continuar, é
coisa à parte, onde já não há preliminares.
O Sr. Manoel Novais - Há qualquer impedimento em dar
início imediato às obras de Paulo Afonso e Boqueirão já com
projeto feito?

O SR. AGENOR MIRANDA - Isso eu não faria. Trata-se de
melhoramento para o São Francisco e acho que tôdas as obras
podem começar ao mesmo tempo, não fazer umas em detrimento
de outras. Acima de tudo, deve-se corrigir a situação de miséria
que lá impera e melhorar a navegação.
Relacionando tôdas as obras, para
estabelecer a urgência, o Boqueirão é uma obra necessária; a
barragem do Rio Grande, do Corrente e do Paracatu, são tôdas necessárias à regularização do curso do rio. Agora, quanto à ordem
de urgência.
O Sr. Juraci Magalhães -

O SR. AGENOR MIRANDA ditada pela necessidade pública.

A ordem de urgência deve ser

O Sr. Medeiros Neto - Considero secundário o problema de
assistência médica e social. O problema primário é o econômico,
do aproveitamento do rio. Já algumas cidades têm serviço de
saúde; o problema fundamental é o aproveitamento da Cachoeira
de Paulo Afonso que trará possibilidades de melhoria para a
população e com a criação do parque industrial virão hospitais,
centros de assistência etc.

Nisso discordo; o primeiro problema
é o da necessidade do povo; a fixação do homem contribuirá para
o desenvolvimento econômico da região.
O Sr. Gregório Bezerra -
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O SR. AGENOR MIRANDA - De· qualquer forma, minha
opinião é no sentido do Plano Geral, atendendo-se às necessidades
reais, e cuja execução se deverá fazer de acôrdo com êsse mesmo
Plano.
O SR. PRESIDENTE - Encerro a reunião e em nome da
Comissão agradeço ao Dr. Agenor Augusto de Miranda a valiosa
contribuição que trouxe com seu depoimento para solução do
problema afeto à Comissão.
(DCN, de 22-11-1946)

ATA DA 3. ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA,
REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 1946

Aos quatorze dias do mês de novembro de mil novecentos e
quarenta e seis, reuniu-se, extraordinàriamente, na Sala Francisco de Paula Guimarães, às 14 horas e 30 minutos, a Comissão
Especial do Plano do Aproveitamento da Bacia do São Francisco,
sob a presidência do Sr. Amando Fontes, com a presença dos Srs.
Aristides Milton, Manoel Novais, Freitas Cavalcânti, Gregório Bezerra e Teódulo de Albuquerque tendo deixado de
parecer os Srs. Medeiros Neto, José Alkmim, Gercino Pontes e
Leandro Maciel.
Lida e aprovada a ata da sessão anterior o Sr. Presidente
declarou que estava presente o Professor Maurício Joppert da
Silva, ex-Ministro da Viação e conhecido engenheiro, que muito
poderia contribuir para o estabelecimento dos planos a serem
executados em tôda a região do São Francisco.
O Professor Maurício Joppert prestou longo depoimento sôbre
os problemas do São Francisco, tendo, de início, agradecido as
elogiosas referências feitas à sua pessoa pelo Senhor Presidente,
declarando estar à disposição da Comissão para colaborar nos
trabalhos que se fizessem necessãrios.
Examinou o grande empreendimento, dividindo-o em três
fases principais: Navegação, irrigação e aproveitamento hidrelétrico.
Ilustrou sua explanação com mapas, dados constantes de
levantamentos hidrogrãficos e a separata "Problemas Nacionais",
de sua autoria, onde é tratada a questão do aproveitamento do
Rio São Francisco e o desenvolvimento daquela região. Respondeu
a diversas indagações e consultas do Sr. Presidente e demais
membros da Comissão.
7-

27295
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Terminada a exposição, o Sr. Presidente agradeceu, em nome
da Comissão, ao Professor Maurício Joppert a instrutiva dissertação que acabava de fazer.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, às 16
horas e 30 minutos.
E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente.
ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Sr.
Presidente.
(DCN, de 15-11-1946)

DEPOIMENTO DO SR. MAURíCIO JOPPERT

(Em 14 de novembro de 1946)

O SR. MAURÍCIO JOPPERT - Sr. Presidente, começo por
agradecer as bondosas referências de V. Ex.a e me declaro à disposição da Comissão para colaborar nos seus trabalhos.
Tratando-se do Vale do São Francisco, devo frisar, de início,
que o problema deve ser considerado sob três aspectos: o da
navegação, o do aproveitamento da água para irrigação e o da
energia hidrelétrica.
No momento, o que me parece pedir socorro urgente, como
se diz em linguagem vulgar, é a navegação do rio. Ela tem-se
desenvolvido lentamente e modestamente, apesar das solicitações
feitas pelo progresso geral do vale em vista das precárias condiçõeg;
do rio.
O Rio São Francisco foi abandonado, pode dizer-se, desde o
comêço da República; encheu-se de troncos de árvores e de bancos.
No trecho de Pirapora a Juàzeíro, cêrca de 1.400 quilômetros, o
rio pode ser considerado francamente navegável, pois não tem
obstáculos naturais que impeçam fisicamente a navegação. No
momento, o que a dificulta são os escolhos formados pelos troncos
de árvores arrancados às margens e trazidos pela água, encalhando
no fundo e agredindo os cascos das embarcações, bem como os
bancos de areia que obstruem os canais e um ou outro cabeço de
pedra, fácil de remover.
No Império, diversos técnicos e notáveis engenheiros, coma
Liais, Halfeld e Milnor Roberts, por conta do Govêrno, traçaram
planos para melhorar a navegação do rio. Em 1882 foi constituída
uma comissão chefiada por Antônio Plácido Peixoto Amarante,
para melhorar o trecho entre Sobradinho e Juàzeiro, onde apare-
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cem as primeiras corredeiras, seguindo o Plano Geral de Milnor
Roberts. O rio tem curso suave, de fraco declive, desde Pirapora
até Sobradinho; não há nesse trecho queda alguma. Em Sobradinho encontra o maciço primitivo do território brasileiro e começa
a descer em pequenos saltos e corredeiras até precipitar-se bruscamente em Paulo Afonso para depois prosseguir em curso suave
até o mar.
Pois bem: a Comissão Amarante, conforme dissemos, visava
melhorar êsse trecho de Sobradinho a Juàzeiro, adotando o Plano
sugerido pelo Engenheiro norte-americano Milnor Roberts; trabalhou de 1882 até os primeiros anos da República, a principio
com recursos e entusiasmo; com a proclamação da República,
começaram a faltar verbas, os serviços diminuíram, a malária
dizimou a Comissão que se dissolveu.
Ultimamente, o Departamento de Portos retomou o assunto,
mas a meu ver com infelicidade, porque o que deixou feito não
melhora o rio.
O primeiro trecho, de Pirapora a Sobradinho, que tem naturalmente boas condições de navegabilidade, apresenta as obstruções
referidas. Penso que a p:riimeira coisa a fazer, isto é, o primeiro
socorro ao rio, seria limp4-10, tirar os troncos de árvores, remover
os bancos de areia e um;a ou outra ponta de pedra mais agressiva. Na minha admini~tração o Govêrno baixou um decreto,
criando um distrito do J:1iepartamento de Portos, em Pirapora, e
outro em Juàzeiro para r~alizarem os trabalhos indispensáveis no
rio e fiscalizarem a nave15ação.

:r!:sses trabalhos não Sião muito dispendiosos; podem ser feitos
com embarcações que dis:ponham de maquinaria apropriada para
serrar ou dinamitar os t+oncos e depois retirá-los: um grupo de
3 ou 4 dragas adaptadas às condições locais removeriam os bancos
de areia, conservando livres as passagens.
Em segundo lugar, deve-se pensar no aproveitamento da
energia hidráulica onde fôr possível, isto é, onde o rio tiver condições naturais favorávei~, bastando instalar a turbina como em
Itaparica e Paulo Afonso. A primeira cachoeira, a meu ver, seria
interessante para a eletrificação não só da estrada de ferro que

-

101 -

já existe, como das projetadas, providência que se impõe numa
região sêca como essa, desprovida de combustível e onde a indústria
de lenha devasta as florestas paupérrimas.
O Departamento de Sêcas já fêz um estudo das possibilidades
da cachoeira de Itaparica, e onde se pode aproveitar cêrca de 300
mil cavalos.
Paulo Afonso está igualmente na Ordem do Dia. Penso que
ainda estamos, a seu respeito, na fase de anteprojetos, sendo necessário um melhor estudo do problema para o estabelecimento
do projeto definitivo. Dêsses anteprojetos estão mais focalizados o
do Engenheiro Leopoldo Schimmelpfeng e do Engenheiro Souza
Leão parecendo-me o segundo mais viável.
Não é necessário esperar pela elaboração de um grande plano
de conquista do Vale do São Francisco para iniciar êsses trabalhos, porque qualquer plano que se faça há de compreendê-los
forçosamente.
Ainda se poderá iniciar logo o aproveitamento das terras do
vale, em condições de colonização imediata. Estive na fazenda do
Sr. Geraldo Rocha, em Barreiras, voei sôbre o Vale do Rio Grande
e do Correntes, passei sôbre Boqueirão do Rio Grande e tive ótima
impressão dessa região que está isolada e abandonada pela dificuldade de comunicações com os centros de consumo e de atividade
do País.
A colonização do Vale do Rio Grande, com a execução de um
projeto de irrigação da autoria do Sr. Geraldo Rocha, permitindo
a localização de umas 5. 000 famílias, é uma providência imediata
que se impõe.
No Vale do Rio Grande existe uma formação natural muito
interessante que permite construir um formidável lago capaz de
reforçar a descarga do São Francisco, onde atravessa, talvez, a
região mais sêca do Brasil. A sua presença, aí, desempenha o
mesmo papel da do Nilo, no Egito. O São Francisco, depois de
receber o Rio Grande, não tem mais contribuição alguma permanente; o vale se estreita muito, os afluentes secam na estiagem
e a redução de descarga da Cidade de Barra a Itaparica, segundo
medições do Serviço de Aguas do Ministério da Agricultura, é de
300 metros cúbicos por segundo, cêrca de 1/3 da descarga de
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estiagem em Barra. Isso torna um pouco ingrato o aproveitamento de Paulo Afonso com tão grande variação de descarga. Na
enchente, o volume de água é muito maior, mas a queda diminui,
porque o leito do rio depois da cachoeira é estreito e, aumentado
o volume de água, o nível sobe muito, reduzindo a queda; na
estiagem a queda aumenta mas o volume cai demasiadamente; há,
pois, uma certa dificuldade técnica no aproveitamento da energia
de Paulo Afonso, ante condições naturais assim contraditórias.
O mesmo fenômeno nota-se em Itaparica, embora menos
acentuado. O encaixe do leito a jusante das quedas é o que se
chama em geografia física "canyon", recebendo no São Francisco
o nome local de "talhado", que nos parece muito apropriado ao
caso.
O São Francisco não tem atualmente reservatórios de compensação, de modo que as oscilações da descarga são fortes com
as alternativas da pluviosidade. A meu ver êsses reservatórios já
existiram em épocas reµi.otas, e o que se encontra hoje no Rio
Grande, logo depois da confluência do Rio Prêto, na travessia. da
serra do Boqueirão é t,alvez o vestígio de um reservatór~o cuja
'
barragem foi rompida pela água.
A impressão que se tem é que com uma barragem de 250 a
300 metros de comprirµento e uns 50 de altura, se teria uma
reprêsa que o Dr. Henr~que de Novais estimou em 5 vêzes a baía
do Rio de Janeiro; seria um elemento regularizador poderosíssimo
da descarga do Rio São Francisco e ao mesmo tempo fonte de
energia para a região, sobretudo para a Cidade de Barra e eletrificação das estradas.
O que se pode fazer com o Rio Grande também se poderá
fazer com os demais afluentes da margem esquerda, como o Rio
Corrente, o Paracatu e o Urucuia. :S:sses reservatórios serviriam a
fins múltiplos: produzi.r energia, fornecer água para irrigação e
ao mesmo tempo para :.melhorar as condições de descargas do São
Francisco. Não seria sµficiente, talvez, para tornar a navegação
permanente em tôdas as épocas do ano, o que se conseguiria com
uma série de barragens escalonadas, no tipo das do Tennessee;
uma barragem nessas condições, feita na altura de Juàzeiro com
2() metros de altura, qaria um represamento de quase 300 quilô-
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metros para montante e teria o efeito de afogar todos os escolhos
que dificultam a navegação presentemente; a água seria aproveitada também para irrigação e ainda se poderia obter energia nos
degraus assim formados.
Chamo a isso de anteprojeto, porque não tenho elementos
para decidir quanto à altura exata das barragens sucessivas ou
para saber o número delas. É preciso fazer o levantamento do rio
e das margens e verificar a exeqüibilidade do projeto.
Depois dessas providências, a seguinte seria o levantamento
completo das possibilidades do vale, por meio de engenheiros que
estudassem a sua topografia, com os recursos da aerofotogrametria,
por meio de geólogos que verificassem a constituição dos seus terrenos e de agrônomos que dissessem das suas capacidades agrícolas. Quanto à sua geologia, é preciso notar que obra póstuma,
recentemente publicada, de Luiz Flores e Morais Rêgo, é o que
de melhor existe até agora.
Feitos os estudos, o plano a elaborar deverá compreender
também a colonização do vale, acompanhando a execução dos
trabalhos, porque represar água, criar fontes de energia, sem o
aproveitamento correlato, é coisa que não se admite.
O Sr. Manoel Novais - A colonização deve ser feita, primeiro
com aproveitamento do pessoal ribeirinho, convertendo cada vila
regional em centro de colonização. Com a irrigação aumentar-se-á
a área colonizável aproveitando imigração dos outros Estados e na
terceira fase, quando o aproveitamento atingir escala muito alta
e houver supersaturação econôrr.ica em conseqüência dos elementos locais, sendo necessários novos elementos; então, poderíamos
aproveitar a colonização alienígena.
O SR. MAURfCIO JOPPERT - É preciso educar essa iente
para tal fim, porque atualmen~e ela leva uma vida primitiva.
No domínio das facilidades de transporte da região, há um
levantamento feito pelo Engenheiro Franklin Ribeiro que correu
uma linha de reconhecimento, subindo o Rio Prêto e o Rio Sapão,
até a garganta do Veredão, onde existe uma lagoa despejando
água para os dois vales, do São Francisco, pelos Rios Sapão e
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Prêto, e do Tocantins, pelo Rio Sono. Por essa garganta será
possível no futuro construir um canal de ponto de partilha,
ligando o vale do São Francisco ao vale do Tocantins. Por enquanto, porém, o que se deverá fazer é uma estrada de rodagem,
melhorado o caminho de tropa existente.
O SR. PRESIDENTE - Sob o ponto de vista prático, V. Ex.a
nos assegura que com o 1 % fixado pela Constituição, poderíamos
custear os serviços durante 20 anos? É certo que essa contribuição
não será única, pois poderemos ter maiores recursos, inclusive no
estrangeiro. No orçamento de 1947, a contribuição prevista no
orçamento será de 100 milhões de cruzeiros .
Disse V. Ex.ª que a primeira obra a atacar seria a desobstrução
do rio, para permitir melhor navegabilidade do rio. O Sr. Geraldo
Rocha deu-nos a impressão de que o São Francisco está minguando
porque lhe faltam os alimentadores como têm os grandes rios do
mundo.
V. Ex.ª também se r~:feriu ao fato de o reservatório do Boqueirão ter sido rompido1 através dos séculos. O Sr. Geraldo
Rocha disse que o problema primacial é o dêsse reservatório de
compensação que deve ser feito sobretudo em Boqueirão no Rio
Grande que, disse V. Ex.a, daria uma quantidade de água igual a
cêrca de 5 vêzes a baía de Guanabara, melhorando o nível do rio,
a descarga, etc., em suma, beneficiando Paulo Afonso.
1

Sob o ponto de vista +oolítico, não devemos esquecer também
o Estado de Minas, donde vem o rio; deveríamos portanto pensar
também em reservatórios no Paracatu e no Urucuia.
Pergunto a V. Ex.ª: como atacar o problema contando apenas
com os recursos normais?
O SR. MAURÍCIO JOPPERT - Já me referi, mais ou menos,
à ordem dos trabalhos. c;;~uanto a Minas, parece-me que o seu
maior interêsse é na navegabilidade do rio, porque no curso do
mesmo através do seu te;rritório o escoamento é perene, a descarga aumenta regularmente para jusante; o rio só começa a ser
navegável em Pirapora. 4 Minas interessa, portanto, a questão
da desobstrução por caus~ da navegação. ~ste problema e o do
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aproveitamento da energia de Paulo Afonso são os fundamentais
que podem e devem ser atacados imediatamente, preterindo
mesmo o de Itaparica; esta seria realizada para resolver o problema da eletrificação das estradas de ferro, ao passo que aquela
abasteceria tôda a região em volta e a jusante de Paulo Afonso
e a própria estrada de ferro do litoral.
Por aí devemos começar, cuidando simultâneamente da colonização dos vales da margem esquerda, dos quais o do rio Grande,
que pude visitar, oferece possibilidades enormes e onde já há
projeto de irrigação do Sr. Geraldo Rocha permitindo a localização,
creio, de 4 a 5 mil famílias.
O SR. PRESIDENTE - Devemos então pensar primeiro em
desobstrução do rio. E os reservatórios do Rio Grande para melhorar a regulagem da queda de água em Paulo Afonso?
O SR. MAURÍCIO JOPPERT - A desobstrução do rio pode
ser feita imediatamente. Para construir os reservatórios é preciso
fazer os levantamentos, topográfico e geológico, do local; é uma
obra de porte gigantesco que leva tempo. É verdade que pode ser
atacada por etapas, realizando-se agora uma primeira parte que
muito beneficiará o local. Não se pode, entretanto, dispensar os
estudos prévios completos.
O SR. PRESIDENTE -

Para o Boqueirão já há projeto.

O SR. MAURíCIO JOPPERT - Não o conheço. Creio que
estamos apenas na fase do conhecimento das possibilidades
potenciais; para resolver o problema e projetar a barragem precisamos de estudos locais. Necessitamos saber qual será a amplitude
do remanso provocado pela barragem. Paulo Afonso parece-me um
problema de solução mais pronta.
O Sr. Gregório Bezerra Itaparica?

Também se pode atacar a obra de

O SR. MAURÍCIO JOPPERT - Sim; depende de recursos.
O Sr. Gregório Bezerra - É possível elaborar um projeto de
lei facilitando a navegação no São Francisco, principalmente pelas
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l.Jequenas embarcações? Depois, não se deve levar também em
conta a questão da saúde da população?
O SR. MAURtCIO JOPPERT - Quanto á primeira, de fato a
Capitania dos Portos faz exigências excessivas relativamente às
embarcações como no que diz respeito às tripulações. Tive ocasião
de aumentar os vencimentos dos marítimos com a condição de
serem revistas as guarnições, reduzindo-as a limites razoáveis.
Para atender à questão basta rever o Regulamento da Capitania
dos Portos, de modo a fazê-lo atender às condições peculiares à
navegação interior.
Quanto à questão da saúde das populações marginais, o
aspecto do rio não parece ser tão hostil à vida humana, como
se diz; trata-se de vale abandonado, em estagnação, e já um higienista inglês, Baldwin Latham, disse que a "estagnação é o grande
inimigo da vida".
Os trabalhos projetados e a colonização sistemática melhorariam as condições sanitárias do vale.
O Sr. Manoel Novais - Corno médico que sou, conheço muito
bem a região de Pirapora a Propriá. O problema sanitário do São
Francisco é grave em virtude do abandono; o principal aspecto é
a questão da malária que os Estados não cuidam e o Govêrno
Federal cuida pouco. Há postos, mas apenas de nome, porque os
recursos são minguados. Já há um plano do Dr. Pinoti mandado
adotar desde Juàzeiro a carinhanha e pretende-se estendê-lo
ao alto e baixo São Francisco, tendo em vista o problema do anofelino e do doente, e também que as populações não têm noção de
higiene e vivem em condiq,ões precárias. O problema sanitário,
portanto, não será de difícil solução.
O SR. MAURíCIO JOP:rERT - Em outras regiões no mundo
também houve malária. A colonização e o aproveitamento da
terra farão desaparecer o mal.
O Sr. Freitas Cavalcânti - V. Ex.ª, em sua expos1çao, estabelece uma hierarquia, uma ordem de urgência para os problemas
do São Francisco e seu aproveitamento econômico.
Primeiramente aludiu à questão da desobstrução e limpeza
do rio no sentido de facilitar a navegabilidade. Referiu-se, porém,
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ao alto São Francisco. Quanto ao baixo São Francisco, desde o
comêço da República que as condições de navegabilidade são difíceis e sempre se pediu destaque de verbas no orçamento para
dragagem dessa parte do rio e regularização da situação da foz.
Desejo ouvir V. Ex.ª a respeito dêsse problema, que reputo muito
importante.
O SR. MAURíCIO JOPPERT - Conforme já realcei no decorrer da exposição, as quedas do São Francisco a jusante de Sobradinho impedem a continuidade da navegação do médio para o
baixo São Francisco. Depois de Paulo Afonso, em Piranhas, torna
a ser navegável e toma declive fraco até o mar; traz grande
contribuição de descarga sólida na sua correnteza. :a:sse material
é que se deposita no curso inferior, obstruindo o leito e ajudando
o mar a fechar a embocadura, tornando-a precária para a
navegação.
O Sr. Freitas Cavalcânti - Com a barragem do Boqueirão,
melhorando o nível do rio, não se resolveria o problema?

O SR. MAURíCIO JOPPERT - Penso que não, pois o efeito
dêsse reservatório se atenua ràpidamente e não chegará a beneficiar sensivelmente a navegação no curso inferior. Os americanos
fizeram muitas obras de represamento nas nascentes do Mississípi
mas o aumento de descarga obtido é insignificante, para produzir
um aumento de profundidade em longo trecho a jusante.
O problema da navegação no baixo São Francisco é o da
regularização dos canais, estreitando-se o leito onde fôr largo
demais, e pela dragagem dos bancos.
A parte mais difícil é a da barra. :É: preciso fazer um estudo
local completo, examinar o regime do litoral pois aí o rio se
encontra com o oceano.
Ofereço à Comissão exemplares de uma publicação acêrca das
obras_ feitas em Laguna e Itajaí, justamente sôbre o problema das
suas barras.
O SR. PRESIDENTE trução?

Seriam caros os serviços de desobs-
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O SR. MAUR:tCIO JOPPERT - Não; bastariam algumas
embarcações apropriadas. No baixo São Francisco, porém, precisaríamos de dragas de maior porte. O curso inferior poderia ficar
para mais tarde; agora os problemas palpitantes são: a desobstrução do curso médio, o aproveitamento de Paulo Afonso e a
colonização do Rio Grande com o início da irrigação. O problema
deve ser considerado em âmbito nacional e não regional.
O Sr. Manoel Novais - A classificação dos problemas feita
por v. Ex.ª coincide com o meu ponto de vista. Em primeiro lugar,
a navegação, sem a qual nada se fará sob o ponto de vista econômico e isso interessa também ao Estado de Minas como aos
demais - Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.
Outro problema é o da energia elétrica não só de Paulo
Afonso e Itaparica, mas também de todo o vale, onde existem a~
fontes naturais de energia - as cachoeiras - e também as criadas
pelo homem e aí se enquadra o grande projeto do Professor
Joppert - quando preconiza ~sse sistema de barragens escalonadas permitindo a continuidad:e e perpetuidade da navegação do
São Francisco em tôdas as épqcas e fornecimento de energia com
a criação, em cada barragem, de centrais elétricas que se encadeariam facilitando . distribuição de energia, evitando o motivo
que deu lugar à condenação da Cachoeira de Paulo Afonso em
relação à Bahia e Pernambuco em face da dispersão de energia
através da distância.
Outro problema é o da colqnização que está ligada à irrigação.
O SR. PRESIDENTE - Interrompo o nobre colega a fim de
chamar-lhe a atenção para o problema do custeio dos serviços, se
vamos atacar de uma vez a navegabilidade, o aproveitamento de
Paulo Afonso, a irrigação e cplonização.
Precisamos ter recursos para tudo isso.
O Sr. Manoel Novais - Phegarei a êsse ponto por um elemento novo que vou trazer ao conhecimento da Comissão. Com
os recursos atuais pode-se atacar já a desobstrução do rio, antes
mesmo da construção das grandes barragens. Para Paulo Afonso
e Boqueirão já há recursos.
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O SR. MAURfCIO JOPPERT - Também se deve atender à
questão do transporte pelo rio, indispensável para a própria
execução dos primeiros trabalhos.
O Sr. Manoel Novais -

sociedade.

Para Paulo Afonso já existe uma

Já temos a responsabilidade do Govêrno Federal estabelecida,
além da quota prevista no orçamento. O Govêrno pode tomar a
iniciativa para imediato levantamento de recursos e, enquanto se
movimentam as obras, poderemos organizar o plano e nomear uma
comissão. Aqui temos agora o elemento de que falei: em 1944 o
Govêrno Federal baixou um Decreto criando o 10. 0 Distrito de
Portos, Rios e Canais e dotando-o com 48. 500 contos para construção de cais nas Cidades do São Francisco. Algumas obras já
estão feitas, outras ficaram retardadas pela inexistência de um
plano definitivo. Pelos gastos já feitos vê-se a existência de uma
disponibilidade de 40 mil contos. O crédito foi prorrogado por
2 anos e temos assim uma disponibilidade que deve ficar ignorada
pela Comissão de Finanças para conclusão das obras dos cais,
podendo reservar-se uma quota para aquisição de máquinas para
desobstrução.
O SR. PRESIDENTE - Já que existe uma companhia ou
sociedade para o problema de Paulo Afonso, deveríamos providenciar para o andamento dessa organização.
O Sr. Manoel Novais - Seria interessante então uma visita
da Comissão ao Sr. General Eurico Dutra sugerindo pôr em
execução o Decreto que cria a sociedade, lançando assim imediatamente a subscrição das ações.

Na Bahia, o Professor Américo Simas foi contrário ao Plano
de Aproveitamento de Paulo Afonso mas eu defendi minha tese,
com a ressalva de enquadrar a obra no Plano Geral do São Francisco. A questão é fazer a industrialização da região: criar um
núcleo industrial, no São Francisco, aproveitando as matérias-primas; depois a eletrificação da Leste Brasileiro e mesmo da
Great; e em terceiro lugar a escassez de combustível no Nordeste
brasileiro. O problema do .Rio Grande está ligado à questão do
aproveitamento e aqui se trata de fornecer energia. aos centros já
firmados.
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Em suma, o problema é o seguinte: com os recursos já existentes, do Decreto, cêrca de 39 mil contos seriam aproveitados
para aquisição de material para desobstrução; 30 a 40 mil contos
para pôr em funcionamento a organização de Paulo Afonso e
outros 30 a 40 mil para as barragens; o excedente, conforme projeto
que apresentei, seria empregado em construção de hospitais-bases
em Propriá, Petrolândia, Juàzeiro, Barra, Santa Maria e Pirapora
ou Januária. Outro problema é o das intercomunicações telegráficas que, com os hospitais, poderíamos levar a efeito com 10 ou
15 mil contos.
O SR. PRESIDENTE - Em que tempo mais ou menos se
realizariam as obras de Paulo Afonso?
O SR. MAURfCIO JOPPERT - Depende dos recursos disponíveis e das dificuldades da ocasião. Talvez em menos de quatro
anos; no primeiro ano não se gastaria muito, as despesas seriam
maiores no segundo e terceiro. Os recursos atuais bastariam para
o primeiro ano.
O SR. PRESIDENTE -- E a condução dos instrumentosr
máquinas, etc . ?
O SR. MAURfCIO JOPE'ERT - Pode ser feita pelo próprio
rio.
O SR. PRESIDENTE -- Poderemos iniciar as obras sem
contar com recursos futuros? Contar apenas com 1 % já reservado?
O SR. MAURfCIO JOPPERT - O Govêrno assumiu a responsabilidade de uma certa importância que irá sempre aumentando, em vista da Constituição.
Para as obras de Paulo ~~fonso não seria necessário desfalcar
essa verba porque, pelos têrmos do próprio Decreto-lei que criou
a Companhia Hidrelétrica dp São Francisco, o Govêrno Federal
poderia emitir apólices até completar a sua parte de capital que
atinge a Cr$ 200. 000. 000,00,
O Sr. Freitas Cavalcântt - Uma última indagação: desejamos apresentar ainda na pr1~sente sessão legislativa, ao plenário,
projeto de lei criador de órgão técnico para superintender tôdas
as obras do São Francisco.
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Que característica devemos dar a êsse órgão? Organização
semelhante à autarquia do Tennessee? Organização meramente
administrativa, subordinada a algum Ministério?
O SR. MAURfCIO JOPPERT - Opino por uma Comissão
autônoma prestando contas ao Tribunal de Contas, quanto às
despesas, e, quanto aos serviços, ao Congresso Nacional sem
subordinação a qualquer Ministério, para evitar a complicação
burocrática do DASP. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE - Terminada a exposição, agradeço ao
ilustre engenheiro e professor Dr. Maurício Joppert a magnífica
contribuição que nos trouxe numa sessão interessantíssima, onde
os principais problemas do aproveitamento do São Francisco
foram focalizados; em certos assuntos consideramos definitiva a
opinião que S. Ex.ª nos deu.
(DCN, de 30-11-1946)

ATA DA 4. ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA,
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 1946

Aos dezenove dias do mês de novembro de mil novecentos e
quarenta e seis, reuniu-se, extraordinàriamente, na sala Francisco
de Paula Guimarães, às 14 horas e quinze minutos, a Comissão
Especial do Plano do Aproveitamento da Bacia do São Francisco,
sob a presidência do Sr. Gregório Bezerra, no impedimento ocasional do Presidente efetivo Sr. Amando Fontes, presentes os
Srs. Manoel Novais, Medeiros Neto, Freitas Cavalcânti, Aristides
Mílton e Teódulo de Albuquerque; deixaram de comparecer os
Srs. José Maria 4Jkmim, Gercino de Pontes e Leandro Maciel.
Lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Sr. Medeiros Neto
declarou que deixara de comparecer à última reunião, por motivo
de saúde.
Em seguida, o Sr. Presidente declarou que estavam presentes
os Srs. João Maurício de Medeiros, Agrônomo de Plantas Têxteis,
Horácio Peres, Sampaio de Matos, Agrônomo Silvicultor, e o Engenheiro Adozindo Magalhães de Oliveira, designados pelo Sr.
Ministro da Agricultura para constituírem a Comissão que representará aquêle Ministério na Comissão do Plano do Aproveitamento da Bacia do São Francisco.
Declarou, também, que estava presente o Sr. Clóvis Côrtes,
Diretor do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, do
Ministério da Viação e Obras Públicas, que havia comparecido
para prestar seu depoimento sôbre o aproveitamento da Bacia do
São Francisco.
O Sr. Clóvis Côrtes fêz minuciosa exposição e examinou a
questão do aproveitamento do Rio São Francisco, indicando realizações que, no seu entender, se faziam necessárias para atingir
aquêle objetivo. Respondeu a diversas indagações e consultas de
todos os membros da Comissão, relativas ao problema em foco.
8 -
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Durante a expos1çao do Sr. Clóvis Côrtes, assumiu a presidência o Sr. Amando Fontes.
Terminado o depoimento, o Sr. Presidente agradeceu ao
Sr. Clóvis Côrtes o seu comparecimento e a valiosa colaboração,
trazida aos estudos desta Comissão. A exposição do Sr. Clóvis
Côrtes foi devidamente taquigrafada e será oportunamente
publicada.
A seguir, foi aprovado, por proposta do Sr. Manoel Novais,
fôsse convidado o Sr. Paulo Peltier de Queiroz, chefe do 10.º Distrito do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, sediado
na Bahia, para, em dia a combinar com o Sr. Presidente, prestar
seu depoimento acêrca do problema do São Francisco.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a
sessão às 15 horas e 40 minutos, sendo marcada uma reunião
extraordinária para o dia 20 do corrente, às 14 horas, quando
deverá ser ouvido o En~enheiro Adozindo Magalhães de Oliveira.
E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que depois de lida e i'tprovada vai assinada pelo Sr. Presidente.
(DCN, de

20-11-194~)

DEPOIMENTO DO SR. CLóVIS CORTES
(Em 19 de novembro de 1946)

O SR. CLôVIS CORTES - O aproveitamento do Rio São
Francisco não constitui problema novo.
A grande artéria fluvial que banha cinco Estados, abrangendo
uma bacia hidrográfica com uma área de cêrca de 700. 000 quilômetros quadrados e tendo um curso aproximadamente de 3 .160
quilômetros, e que com os seus afluentes constitui uma rêde
navegável de cêrca de 6 . 000 quilômetros de extensão, pela sua
situação excepcional não tem sido descurada, pelo contrário, tem
merecido a atenção do Govêrno desde os tempos do Império.
Assim é que, já em 1852, o Engenheiro Halfeld, por determinação do Govêrno, fêz a exploração dêsse rio, desde Pirapora até
a sua foz no Atlântico, apresentando um relatório com a descrição
do rio, seus acidentes, dificuldades encontradas pela navegação,
natureza das margens, vegetação, culturas e riquezas minerais.
Apenas, na República, de 1891 a 1932, nada ali foi feito, a não
serem raras inspeções por engenheiros do Departamento Nacional
de Portos, Rios e Canais.
Em fins de 1932, foi, porém, criada a "Comissão Federal de
Estudos e Obras da Rêde Fluvial Baiana", com o objetivo principal de reparar as obras realizadas de 1883 a 1891 nas corredeiras
do "Sobradinho" e de "Curralinho". Infelizmente, porém, essa
Comissão, que exerceu suas atividades até 1944, pouco de útil fêz.
nesse período de doze anos no sentido do melhoramento das condições de navegabilidade do rio, não só pela escassez de verbas,
como pela falta de um programa de conjunto, apoiado em estudos
convenientemente feitos.
Reconhecendo a necessidade de um plano de obras mais
amplo e para ser executado em prazo mais longo, o Departamento
organizou em 1943 um programa nesse sentido, que mereceu
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aprovação do Sr. Presidente da República e para cuja execução foi
aberto um crédito de Cr$ 48. 500. 000,00, para ser aplicado em três
anos.
O programa aprovado compreendia a realização de estudos,
aquisição de aparelhamento e execução de serviços de dragagem
de alguns baixios, limpeza de margens, obras de acostagem nos
diversos portos, embarcações para transporte e construção de
estaleiros.
Recentemente êsse programa foi alterado, no sentido de permitir a aplicação dos recursos destinados à aquisição de embarcações, na construção da barragem e eclusa do "Sobradinho", obra
julgada necessária ao melhoramento do trecho do rio onde estão
localizadas as corredeiras do mesmo nome, e que em breve deverá
ser iniciada.
E em 1944 foi a Comissão Federal de Estudos e Obras da Rêde
Fluvial Baiana transformada no 10.º Distrito de Portos, Rios e
Canais, o qual é dirigido1pelo Engenheiro Paulo Peltier de Queiroz,
que, embora môço, é um dos mais brilhantes integrantes do corpo
técnico do Departamentp. Em linhas gerais tal é o que foi ou está
sendo feito pelo Departs~mento Nacional de Portos, Rios e Canais,
com o objetivo de melhQrar as condições de navegabilidade do rio
principal, no trecho entre Juàzeiro e Pirapora.
O Sr. Medeiros Neto - E a remoção das dunas que impossibilitam a entrada de I:Lavios pelo rio?
O SR. CLóVIS CôRTES - Isso é outro assunto. Até aqui
tenho-me referido ao Médio São Francisco e V. Ex.ª, ao que penso,
alude à sua parte baix~.
1!:ste é navegável até Canindé, pouco a montante de Piranhas
e o seu fácil acesso dep~~nde da abertura da sua barra, no Oceano,
onde a profundidade mínima do "passe" era apenas de 2,20 metros
por ocasião do levantar,nento feito em 1942.
O Departamento p+ocedeu nesse mesmo ano não só ao levantamento topo-hidrográfico da barra e do trecho do São Francisco
desde essa barra até :Penedo, na extensão de cêrca de 43 quilômetros, como a estudos complementares.
A abertura da barra poderia ser feita por dragagem ou por
obras fixas, e em qualquer dos casos mediante despesas relativamente vultosas. E considerando que a navegação que por ali se
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faz é ainda pequena (cêrca de 20. 000 toneladas por ano) e que
há vários outros portos, cujos acessos são tão precários quanto
êsse, para um movimento muito maior, acrescido ainda da importância da falta de aparelhamento de dragagem, o Govêrno decidiu
na ocasião adiar o problema para ocasião mais oportuna.
Respondo agora à sua pergunta. Não são as dunas só por si
que impossibilitam a entrada dos navios e a sua simples fixação
não resolveria o problema do acesso.
Há outros fatôres que concorrem para a formação do banco
da barra.
Reconheço a necessidade da fixação das dunas, e isso será
feito tão logo o permitam as verbas que nos são distribuídas, mas
devo dizer que a simples fixação pouco adiantará quanto à conservação das profundidades da barra, porque há a considerar,
também, a erosão das margens por ação das vagas e maretas;
seria preciso, pois, protegê-las, a par da fixação das dunas.
O Sr. Medeiros Neto - A navegação é pequena devido justamente ao estado da barra; na época da vazante há absoluta
impossibilidade de os navios entrarem e o comércio do Baixo São
Francisco se ressente disso. Lá existem cêrca de 15 indústrias que
necessitam de exportação.
O SR. CLóVIS CORTES - O problema da Barra do São Francisco é o de quase todos os portos brasileiros - tais como, Aracaju,
Ilhéus, Cabedelo, São Luís, Amarração, etc. - isto é, dragagem.
Para solucioná-lo, necessitamos de aparelhamento e de recursos
não pequenos.
Prosseguindo na minha exposição, penso que o aproveitamento
do Vale do Rio São Francisco, implica:
a) no melhoramento das atuais condições de navegabilidade
do rio principal e dos seus afluentes;
b) na construção e aparelhamento dos portos;
c) na defesa das povoações e terras marginais contra as
inundações;
d) no saneamento da região;
e) na irrigação das terras;
f) na colonização;
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na captação de energia hidrelétrica e eólica e sua distria baixo preço;
no abastecimento de água às populações;
no reflorestamento e cultura das terras;
j) na exploração das riquezas minerais do subsolo, da flora
e da fauna.
Embora, de todo êsse programa, só interessem diretamente ao
DNPRC o melhoramento das condições de navegabilidade dos rios
e a construção e aparelhamento dos portos, para que se possa
estabelecer um plano racional de aproveitamento integral do Vale,
é necessário, a meu ver, que se proceda:
1.º - aos estudos preliminares abrangendo de uma maneira
geral todos os problemas focalizados;
2.º - à organização de um anteprojeto de conjunto, cujos
detalhes serão oportunamente elaborados pelos respectivos departamentos especializados;
3.º - à organização de um plano de obras, por etapas sucessivas, em que se fixe a conveniência da prioridade de execução de
umas sôbre a.s outJ:as, tendo em vista as vantagens de ordem
econômica que p~am a,,dvir e os recursos de que se possa dispor;
4.0 - enquanto não se concluir o disposto nos itens anteriores, à execução, apenai;;, da limpeza e desobstrução dos rios à
pequenas obras que reconhecidamente não venham interferir de
alguma maneira com o projeto de conjunto.
O DNPRC já está procedendo, por intermédio dos "Serviços
Aéreos Cruzeiro do Sul Limitada", ao levantamento aerofotogramétrico da bacia hidrátflica do trecho do Rio São Francisco compreendido entre Juàzeiro e a Barra do Rio Grande e desta até
Barreiras, neste último rio. Além disso está executando obras de
acostagem e defesa de +nargens nos Portos de Carinhanha, Lapa,
Rio Branco, Bom Jardim, Mor-Pará, Remanso, Santa Sé, Casa Nova
e Juàzeiro e em breve 1niciará as obras de barragem e eclusa do
braço do "Sobradinho".
O Sr. Manoel Novais - Não deve haver critério de prioridade
nesse problema?
O SR. CLóVIS CôRTES - Sim, e o primeiro a considerar, a
meu ver, deve ser o do transporte, o que implica. no melhoramento
1
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das condições de navegabilidade dos rios, pois, sem transporte,
nada se faz; e dêsse melhoramento o Departamento já vem cogitando, como disse, através do seu DPRC.
Neste particular, permito-me ainda responder o meu ponto
de vista de que mesmo o problema dos transportes em qualquer
via aquática deveria ser resolvido por etapas: primeiro, adaptação
da navegação às condições atuais dos rios - o que podia ser
imediato com a utilização de embarcações adequadas; melhoramento das condições de navegabilidade, com a limpeza do rio,
remoção de troncos, limpeza de margens, dragagens de bancos,
remoção de escolhos, etc., em suma, melhoramento das passagens
difíceis e, finalmente, execução de obras fixas de regularização,
isto tudo de acôrdo com o incremento que fôsse tendo o comércio,
pois que o desenvolvimento da navegação é uma conseqüência do
desenvolvimento econômico da região por ela servida.
Ainda, recentemente, ao cogitar da via aquática Orinoco-Cassiquare-Negro, foi êsse o critério adotado pelos americanos
que estudaram o assunto.
A propósito do assunto deixo ainda sôbre a mesa as recomendações aprovadas às fôlhas 2 a 5 pelo III Congresso Brasileiro
de Engenharia e Indústria, reunido nesta Capital de 25 de janeiro
a 3 de fevereiro do corrente ano.
O Sr. Manoel Novais - Não compensaria, de início, essa obra
com o aproveitamento já garantido de grandes núcleos de população do litoral do Nordeste, começando pelas Capitais até as
cidades situadas na área abrangida pela Cachoeira?
O SR. CLóVIS CORTES - Sim, desde que haja compensação
para os capitais invertidos.
O Sr. Medeiros Neto - Alguma coisa foi feita em relação à
cidade de Penedo? Esta é o centro econômico de todo o Baixo
São Francisco e serve às cidades marginais, tanto de Alagoas como
de Sergipe.
O SR. CLóVIS CORTES - Como disse, foram feitos estudos
nesse trecho do rio, entre a sua barra e o Pôrto de Penedo. Para
projetar obras em Penedo, onde aliás já existe uma ponte de
atracação de propriedade particular, seria preciso proceder ainda
a estudos de detalhe, o que poderemos fazer desde que disponhamos
de recursos para êsse fim.

-

120 -

Quanto ao levantamento, já temos alguns pontos, entre Juàzeiro e Pirapora; parou-se um pouco o levantamento para se
proceder ao do Rio Grande; o Departamento das Sêcas já tem
pronto levantamento na área em todos os trechos da corredeira de
Paulo Afonso, na zona das corredeiras.
O SR. PRESIDENTE - Em face do adiantado da hora suspendo a sessão e agradeço ao Dr. Clóvis Côrtes a valiosa colaboração
que trouxe aos estudos desta Comissão, como também a incumbência a que se prontificou de convidar a vir a esta Comissão, o
Engenheiro Paulo Peltier.
(DO.N, de 5-12-1946)

ATA DA 5.ª REUNIA.O EXTRAORDINARIA,
REALIZADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 1946

Aos vinte dias do mês de novembro de mil novecentos e
quarenta e seis, reuniu-se, extraordinàriamente, na sala Francisco
Paulo Guimarães, às 14 horas e 15 minutos, a Comissão Especial
do Plano de Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob a
presidência do Sr. Amando Fontes, presentes os Srs . Manoel
Novais, Teódulo de Albuquerque, Medeiros Neto, Freitas Cavalcânti e Gregório Bezerra, tendo deixado de comparecer os Srs.
Aristides Mílton, José Maria Alkmim, Licurgo Leite, Gercino
Pontes e Leandro Maciel.
Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, foram
aprovadas as propostas dos Srs. Gregório Bezerra e Freitas Cavalcânti, respectivamente, para serem ouvidos pela Comissão os Engenheiros José Correia Leal e Leopoldo Schimmelpfeng.
O Sr. Teódulo de Albuquerque comunicou que, de acôrdo com
o anteriormente assentado, estivera com o Sr. Presidente da
República para combinar com S. Ex. a a visita que a Comissão
farâ para estabelecer entendimento a respeito do problema do São
Francisco. Foi decidido que essa visita serâ efetuada no dia 1Inediato, 21 do corrente, no primeiro período do expediente do Sr.
Presidente da República.
A seguir o Sr. Presidente declarou que a reunião tinha sido
convocada com o especial objetivo de ouvir o depoimento técnico
do Engenheiro Adozindo Magalhães de Oliveira, do Ministério da
Agricultura, e membro da Comissão designada para representar
aquêle Ministério junto à Comissão do São Francisco.
O Sr. Adozindo Magalhães de Oliveira iniciou, então, longo
depoimento acêrca do Rio São Francisco e abordou. sob diversos
aspectos, o aproveitamento daquele rio. Respondeu às consultas
de todos os membros da Comissão, ilustrando sua exposição, que
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foi devidamente taquigrafada, com mapas e dados hidrográficos da
Bacia do São Francisco.
Frisou a importância primordial de ser atacado o problema
da melhoria das condições de navegabilidade do rio para que,
posteriormente, houvesse uma garantia à colonização da região.
Ofereceu à Comissão os mapas com os quais ilustrara sua
exposição.
Compareceram, também, os Srs. João Maurício de Medeiros e
Horácio Peres Sampaio de Matos, integrantes da Comissão do
Ministério da Agricultura, que igualmente prestaram declarações
acêrca do problema em tela.
O Sr. Presidente a todos agradeceu, em nome da Comissão.
Nada havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a sessão às
16 horas e 10 minutos, sendo marcada uma reunião extraordinária
para o dia 21 do corrente, às 14 horas, quando deverá ser ouvido
pela Comissão o Sr. Apolônio Sales.
E, para constar, eu, P aulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de lid~L e aprovada, vai assinada pelo Sr.
Presidente.
1

(DCN, de 21-11-1946)

DEPOIMENTO DO SR. ADOZINDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA
(Em 20 de novembro de 1946)

O SR. ADOZINDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - O problema
do Vale do São Francisco, como eu o encaro, não se apresenta
como um todo, mas como um conjunto de problemas característicos para regiões distintas. O Vale do São Francisco pode ser
dividido em três regiões distintas.
O São Francisco tem a parte alta originando-se em serras
muito abruptas, depois se lança numa planície, onde encontra a
Cachoeira de Pirapora - é a região que pode ser chamada a do
Alto São Francisco.
Depois, entre Pirapora até pouco a jusante de Juàzeiro, numa
distância aproximada de 1. 300 quilômetros é um rio de pequeno
declive sem cachoeiras nem grandes corredeiras onde a navegação
se exerce, apesar de pouco eficiente.
A zona do Baixo São Francisco inicia-se por uma série de
corredeiras e quedas de água apresentando um desnível de cêrca de
200 metros, entre Itaparica e Piranhas, compreendendo a Cachoeira de Paulo Afonso com um desnível de estiagem de 80 metros,
que não pode, no momento, ser totalmente aproveitado, porque
no período das enchentes fica bastante reduzido.
De Piranhas para jusante apresenta, em perfil, o mesmo
aspecto do Médio São Francisco, com relação à navegação.
Os problemas das diferentes regiões apresentam aspectos
preponderantemente distintos.
A parte que a Divisão de Aguas ficou encarregada de estudar
foi a de quedas de água e estas se apresentam na região compreendida entre Itaparica e Piranhas e no Alto São Francisco.
Foi organizado pelos Engenheiros Corrêa Leal e Schimmelpfeng um projeto para o aproveitamento da Cachoeira de Paulo
Afonso tendo sido anteriormente estudado o aproveitamento par-
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cial da Cachoeira de Itaparica e Piranhas e no Alto São Francisco
e considerado inexeqüível econômicamente.
Convém esclarecer que o aproveitamento da Cachoeira de
Paulo Afonso não terá de imediato nenhuma influência na zona
do Médio São Francisco .
Os benefícios do aproveitamento da Cachoeira de Paulo
Afonso serão imediatos para a parte do Vale que fica em suas
vizinhanças e em zonas fora do Vale do São Francisco e que se
estendem até o Ceará. tlsse aproveitamento exige inversão vultosa
de capitais e foi projetado para uma potência de 480. 000 kW, correspondendo a cêrca de 700. 000 H. P. dependendo a instalação
total do manejo da descarga do rio.
Os primeiros estudos da Cachoeira de Paulo Afonso apresentaram-na com uma altura na estiagem de 80 metros. Existe, na
própria cachoeira, uma pequena usina, a usina de Pedra que já
foi atingida pela enchente.
O primeiro grande merecimento do Engenheiro Corrêa Leal
foi um reconhecimento e um levantamento meticuloso que permitiu encontrar a jusan~e do trecho, primitivamente estudado,
um magnífico local, aproyeitando uma curva do rio, conseguindo,
livre das maiores enchentes, um desnivel garantido de 63 metros.
A futura usina não será atingida pelas águas e foram ganhos
17 metros de queda brut~..
Naquela ocasião, o então Ministro Dr. Apolônio Sales
encarregou-me de verificilr se êsse aproveitamento seria econôcamente exeqüível.
Ontem, eu ouvi o Sf. Deputado Manoel Novais opinar que
êsse empreendimento deveria ser feito pelo Govêrno, ainda que
fôsse deficitário.
1

O Sr. Manoel Novais - Deficitário atualmente, porque a
previsão do futuro garanie que se tornará compensador.

O SR. ADOZINDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - Não adoto
essa opinião para futuro remoto. Julgo que o Govêrno, para executar uma obra dessas, deve ter garantia do capital invertido.
O Govêrno poderá dis;pensar os lucros; mas deve poder garantir a integridade do capitial, ou seja, um salto capaz de fazer face
à depreciação das instalELções.
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O projeto primitivo foi organizado para fornecimento de
energia até Recife, dentro do raio de ação da usina, mas deixando
de parte a Bahia.
Previram-se duas unidades de 56. 000 kW, como medida de
segurança, garantindo qualquer acidente.
E êsse projeto é perfeitamente justificável.
O orçamento foi feito e eu o resumo da seguinte forma:
Obras de captação - 40 milhões de cruzeiros; usina, edifício
e máquinas - 60 milhões de cruzeiros; linhas de transmissão 160 milhões de cruzeiros; subestações e distribuição - 120 milhões
de cruzeiros.
A depreciação anual dessas instalações, medida pela vida
média útil das mesmas, é com bastante aproximação: de 1 % para
as instalações de captação, ou sejam Cr$ 400.000,00; de 3% para
a usina, ou seja, de Cr$ 1.800.000,00; de 1% teórico para a
transmissão - tendo em vista que o cobre não se deprecia, teremos
Cr$ 1. 600 . 000 ,00 - e de 4 % para a distribuição e subestações, entre
as quais, 3 de primeira classe, apresentando uma depreciação
anual de Cr$ 6.800.000,00.
Com uma renda equivalente a essa garantia o Govêrno não
perderia o capital empregado e poderia folgadamente operar o
sistema.
Examinando as condições das usinas na região do Nordeste,
constata-se que elas queimam lenha ou óleo e os dados de consumo de combustível são um pouco superiores aos do Centro e
do Sul. No Sul há usinas consumindo 2,5 quilogramas de lenha por
kWh produzido ou 450 gramas de óleo ou 1,5 quilogramas de carvão
pela produção da mesma energia.
A usina de Recife consome mais de 500 gramas de óleo por
kWh e o preço do óleo é elevado.
A lenha, por sua vez, está também cada vez mais cara e tenho
dados até de 6 quilogramas de lenha por kWh produzido.
Quando foi feito o estudo econômico do projeto o preço da
lenha oscilava entre 100 e 120 cruzeiros a tonelada (4 metros
cúbicos). Hoje custa pràticamente o dôbro.
Assim, temos que, nas condições anteriores de preço, a produção de 1 kWh exige, só de combustível, uma despesa de Cr$ 0,25,
correspondente a 2,5 quilogramas por kWh, a Cr$ 0,60, correspondentes a 6 quilogramas por kWh.
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Nas condições atuais êsses custos atingirão o dôbro.
O custo do combustível não é a única parcela que onera a
produção, pois existem a mão-de-obra, foguistas, etc. e a conservação do capital invertido nas caldeiras, fornalhas e motores
térmicos.
Temos, assim, um preço mínimo para a energia, entregue ao
consumo - o preço do combustível.
O consumo de energia produzida sàmente por usinas elétricas
de serviços públicos - as particulares não foram avaliadas excede de 100. 000. 000 de kWh e neste momento deve aproximar-se de 120. 000. 000 de kWh.
Dividindo por 90. 000 .000 o total da verba necessária à operação do sistema e à garantia da manutenção do capital, ou sejam,
Cr$ 14.600.000,00, chegamos ao preço de Cr$ 0,162. 1l:sse preço
será o custo do kWh fornecido aos consumidores.
Acima disso, tudo é lucro líquido. Propusemos o preço de
Cr$ 0,20.
Em Recife o preço do kWh varia de Cr$ 0,90 a Cr$ 1,10. Na
Bahia é de cêrca de Cr$ 0,80.
o preço por que pode ser vendida a energia produzida na
usina de Paulo Afonso permite que as emprêsas de serviços públicos
a adquiram e, com a dife:rnnça de custo, amortizem inteiramente
suas instalações.
Mas foi estudada, depois, a entrada da zona da Bahia no
campo de ação da usina.
Isso exigirá, por segurança, mais dois grupos geradores em
Paulo Afonso, maior transmissão e mais subestações e distribuição.
Daí. novo orçamento: ampliação da usina, 15 milhões; captação e adução com a IrlcOdificação do canal inicial, 26 milhões;
subestações, 20 milhões; grupos geradores, 41,9 milhões; transmissão, 56 milhões e outras subestações e linhas secundárias, 25
milhões; representando ~m acréscimo de Cr$ 183. 900. 000,00 no
orçamento primitivo.
Com a depreciação de 2% para a ampliação da usina; 1 %
para as instalações de captação; 4% para as subestações; 3%
para os grupos turbina Perador; 1 % para a transmissão e 2%
para as linhas e subestações secundárias, chegamos às parcelas
de, respectivamente: Cr$ ~00 .000,00; Cr$ 260 .000,00; Cr$ 80 .000,00~
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jusante ou montante e a consolidação terá de se prolongar num
ou noutro sentido.
É um trabalho demorado e grandioso; mas é preciso iniciá-lo,
pois julgo possível obter um tirante de água de 3 a 4 metros.
Em geral os engenheiros quando cuidam da navegabilidade
procuram adaptar o rio às condições de navegação existentes; é
uma regra de economia.
Julgo, também, por motivos econômicos, não locais, mas
gerais, o Rio São Francisco deverá ser preparado para a navegação
que pode e deverá ter.
Não se deve encarar o problema da navegabilidade do São
Francisco pelas atuais barcaças que agora o percorrem mas para
o verdadeiro transporte fluvial de carga, isto é, comboios compostos de um rebocador e 6 ou 8 barcaças com capacidade para 1. 500
e 4. 000 toneladas.
Quem examinar a situação atual do nosso sistema de transporte entre o Norte e o Centro, constatará com tristeza que a
espinha dorsal do Brasil ~~ essa região, excluído o Atlântico, transporte exterior que, durante a guerra, estêve quase anulado.
Com um pouco de imaginação, pode-se imaginar Petrolina
ligada ao Piauí e ao M~ranhão por estrada de ferro; Juàzeiro,
ligado pelo mesmo sistema ao Ceará, Pernambuco, etc .
O São Francisco, entre Juàzeiro e Pirapora, apresenta um
curso de cêrca de 1. 300 quilômetros que pode ser tornado francamente navegável. Seus 13rfluentes: Rio Grande, Corrente, Salitre,
Carinhanha, Urucuia, Paracatu e Rio das Velhas, apresentam mais
dt:: 2.000 quilômetros.
Isso representa uma rêde natural de transporte de mais de
3 . 000 quilômetros.
A própria Cachoeira de Pirapora não é intransponível por. um
sistema de eclusas, e teremos a montante o próprio São Francisco,
o Paraopeba e o Pará tiendo em conjunto mais de 1. 000 quilômetros.
O grande aproveitamento do Vale do São Francisco será o de
utilizá-lo como espinha dorsal do Brasil, ligando o Norte ao Sul,
por vias interiores.
E êsse objetivo, o da navegabilidade, deverá preceder, em
minha opinião, outros dois: irrigação e colonização que são com1
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plexos, representando um aumento de produção, impossível de ser
conseguido sem possibilidade de transporte.
Não posso conceber como se possa cogitar de aumentar a
produção do vale sem dar saída a seus produtos.
Basta considerar que o aumento da produção pelo emprêgo
racional da irrigação é de tal vulto que provoca uma grande concentração da população, pois, uma pequena área de terra garante
o sustento e o bem-estar de uma família.
No Egito e no Sião, nas zonas de irrigação a concentração da
população atinge 5,8 habitantes por hectare ou seja 580 habitantes por quilômetro quadrado, o que daria para o Vale do São
Francisco, com cêrca de 200. 000 quilômetros quadrados de área
irrigável 116. 000. 000 de habitantes.
O Sr. Gregório Bezerra - Qual a sua. opinião no sentido do
emprêgo da verba de 100 milhões de cruzeiros de que dispõe a
Comissão?
O SR. ADOZINDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - Na construção da usina de Paulo Afonso e da barragem de Sobradinho que
tem projetos prontos, no estudo da melhoria das condições de navegabilidade, que exige levantamentos e sondagem; no estudo e
execução de reflorestamento do Alto São Francisco e seus afluentes,
no Estado de Minas; no estudo da açudagem dos afluentes formadores do São Francisco e no estudo do plano para o saneamento e
escolha dos grandes núcleos de irrigação futura, onde com a maior
concentração será possível e econômico cuidar da saúde e da instrução dos sertanejos que, mesmo na maior miséria, tanto contribuem
para a Nação.
Sabemos que, na região do médio São Francisco, é costume
comerciar pela troca de produtos.
Pequenos núcleos de irrigação, nas proximidades das vilas e
cidades serviriam para produzir gêneros e utilidades de consumo
local e aumentar pela variedade essas trocas que, sendo o sistema
primitivo de circulação de riqueza, não deixam de ser um meio
de subsistência das populações.
No Médio São Francisco, a época de cultura coincide com as
cheias e não há perigo de faltar água para a irrigação.
9 -

27 295
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Quase todo o vale, nessa região, é varrido pelos ventos alísios;
e para a irrigação deveria ser facilitada a aquisição de motor
bomba, movido à eletricidade produzida pela energia eólica.
Em extensas regiões, o vento permanece 18 horas por dia.
Cataventos movendo pequenos dínamos, de 1 kW, garantiriam o fornecimento de água para vários hectares, ainda que trabalhando 10 horas por dia.
Mas a i~igação não deverá ser intensificada antes da garantia
de boas condições de navegabilidade do rio.
O terceiro trecho do São Francisco, de Pirapora para montante, não apresenta problemas característicos; mas, nêle devem
ser concentradas várias medidas ligadas aos problemas gerais do
vale.
A açudagem dos formadores do São Francisco, o aproveitamento dos cursos de água para produção de energia elétrica, a
melhoria dos trechos navegáveis dêsses rios, o reflorestamento das
serras, facilitarão a solução dos vários problemas que os cursos
médio e inferior aprese:p.tam.
O SR. PRESIDENT~ - Conforme já se disse, o São Francisco
está morrendo; cogitou--se desde o primeiro dia de quais seriam
as medidas para estancar êsse perecimento.
O SR. ADOZINDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA seria proteger as margens contra a erosão.

A medida

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Geraldo Rocha, em seu depoimento, declarou que a construção dos reservatórios de compensação, do Boqueirão e putros, trazia maior regularidade à queda
de Paulo Afonso.
Aliás, sôbre a questão, as opiniões divergem, quer quanto à
necessidade de construção de reservatórios, quer agora, na opinião
de V. Ex.ª, quanto à necessidade de proteger as margens.
O SR. ADOZINDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA-O trabalho
de erosão destrutivo de um rio manifesta-se, com mais violência,
quando a descarga varia; e daí, talvez a idéia de conseguir a diminuição da erosão pela r~gularização da descarga do rio. Os diagramas de Rippl que eu conheço, relativos a vários rios do Brasil,
mostram que, em geral, é necessária a acumulação de 10. 000. 000 de
metros cúbicos para caP,a metro cúbico de descarga perfeitamente
regularizada .
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riação de descarga. A altura útil da queda é que diminui pelo
efeito das enchentes, em relação à altura de estiagem. Mas, nem
uma, nem outra, seriam as alturas úteis, se a descarga estivesse
regularizada.
A variação de altura em certo trecho de Paulo Afonso é realmente notável.
Na estiagem a altura de queda é de 80 metros; mas a usina
da Pedra que aproveita, dêsses 80, apenas 46, já foi atingida pelas
águas de uma enchente.
O SR. PRESIDENTE - Os reservatórios teriam também o
efeito de regularizar a descarga.
O Sr. Manoel Novais - E também o de instalar centrais
elétricas e aproveitar os reservatórios para irrigação e colonização
em larga escala.
O SR. ADOZINDO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - Repito que
a açudagem pode melhorar o regime do curso de água em que é realizada. Mas, se a alusão, é à açudagem do Rio Grande, posso ser
mais positivo: o Rio Grande não pode encher um açude de 10 bilhões de metros cúbicos porque sua descarga é de muito inferior, e a
regularização só do Rio Grande não terá influência no regime do
São Francisco,
É quanto tenho a dizer sôbre o assunto.
(DCN, de 14-12-1946)

DEPOIMENTO DOS SRS. JOAO MAURtCIO E HORACIO
PERES DE MATOS
(Em 20 de novembro de 1946)

O SR. JOAO MAURfCIO - Não tive, até agora, oportunidade
de falar com o Ministro Sr. Daniel de Carvalho. Fui, pois, designado para comparecer às reuniões desta nobre Comissão antes
õde qualquer contacto com S. Ex.ª. Através, porém, de um de seus
dignos assistentes, o Engenheiro Aníbal Alves Bastos, soube que
o ponto de vista do ilustre titular é que se promova o aproveitamento, por igual, do São Francisco, assim cuidando-se também,
quanto possível e desde o início, do reflorestamento e da colonização, levados a efeito por meio de Postos Agroindustriais a serem
instalados ao longo do grande rio e nas proximidades de centros
populosos que assegurem o consumo de sua produção.
Todavia, a questão fundamental, que pode e deve desde já
ser considerada, é o aproveitamento hidrelétrico da Cachoeira de
Paulo Afonso, por se tratar· de um problema já devidamente estudado e, portanto, em condições de ser imediatamente atacado.
Além dêle, porém, dois outros há para os quais me cumpre pedir
especialmente a atenção desta douta Comissão, tendo em vista,
mesmo, o pronunciamento já mencionado do Sr. Ministro da
Agricultura, tais são, como já disse, o reflorestamento das nascentes do São Francisco e de seus principais afluentes, iniciado
embora com recursos menores mas suficientes para um estudo
conveniente dêsse importante fator de nossa economia e a colonização que, como já frisei e bem salientou o ilustre Deputado
Manoel Novais, poderá ser feita em pequenos núcleos agroindustrais localizados nas imediações de cidades marginais do grande
rio, nêles aplicando-se a experiência adquirida nos trabalhos do
núcleo de Itaparica.
Finalmente, com relação à brilhante exposição feita pelo
Dr. Adozindo de Oliveira, cujas diretrizes me concedeu a honra
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e o prazer de conhecer por antecipação, desejo ponderar, no
tocante à garantia de lucros para o capital empregado, que o
Govêrno a terá devidamente assegurada, se não direta e imediata
mas indireta e mediata, para tanto bastando levar-se em conta
os resultados advindos da cessação da derrubada das matas e
caatingas que já escasseiam na região, ameaçando de paralisar as
indústrias por falta de energia.
O SR. HORACIO PERES DE MATOS - Desejo dizer algumas
palavras aos ilustres Deputados. Confirmo as palavras iniciais do
prezado colega Dr. João Maurício, pois, assim como êle, não tive
oportunidade de estar com S. Ex.ª o Sr. Ministro. Entretanto, sou
de parecer que para se fazer o reflorestamento, é necessário, preliminarmente, o estudo da região, verificando in loco as essências
nativas ou indígenas, que podem ser selecionadas para efeito de
estudo da dendrologia, oferecendo dupla finalidade: rápido crescimento e ótimo combustível. A devastação citada pelo colega João
Maurício vem sendo feita há anos ... A essência eucalipto, pelas
suas diversas espécies, é essência exótica, porém preferida em todo
o País, pelas suas ma&;níficas qualidades: franca ambientação,
crescimento rápido e qastante rústica; adapta-se em terrenos
pobres de matéria orgâj.1ica, além de se reproduzir por talhadia;
resolve, portanto, a situação angustiosa do Vale do São Francisco.
Concomitantemente, ao ser resolvido o problema do combustível,
vem o de regularizar a situação dos afluentes, e progressiva conservação das cabeceiras dos Rios São Francisco e afluentes.
1

O SR. PRESIDEN'I'E - O Sr. Ministro Daniel de Carvalho
·é de opinião que o reflorestamento das cabeceiras do São Francisco
e afluentes, vai influer~ciar beneficamente ao conjunto dos trabalhos de engenharia?
O SR. HORACIO fERES DE MATOS - Perfeitamente; os
americanos possuem estudos nesse sentido. A influência benéfica
das florestas sôbre a conservação e regularização dos mananciais,
cursos de água etc. estfi fora de dúvida; existem várias teorias e
dispenso-me de insistir no assunto; o fato é que necessitamos de
agir nesse sentido, o mais rápido possível.
Com referência ao florestamento e reflorestamento, acho
prematura qualquer iniciativa sem em primeiro lugar se proceder
a um estudo prelimim:1.r da região. Tratando-se de trabalho de
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grande vulto, o Serviço Florestal não está dotado de verbas para
executar o serviço, salvo se houver recursos orçamentários; com
êsse objetivo há um modesto plano de ordenamento, ou seja o
cultivo de florestas, com finalidade econômica, por mim elaborado,
proposto para o quilômetro 47, e que poderá servir de base, para
ser executado em situação idêntica no Vale do São Francisco.
Julgo imprescindível o levantamento aerofotogramétrico do
Vale do São Francisco e nascentes dos rios; poder-se-á, então,
verificar, aproximadamente, o que temos em matéria de cobertura
dos solos.
Se levarmos em consideração a grande devastação que vem
sendo feita em tôda essa região observaremos que já não existem
ou são raríssimas as essências citadas por Sant'Hilaire, Hube,
Sampaio e outros; é necessário, como já falei, estudar, com urgência,
detalhes imprescindíveis para uma silvicultura atualizada e racional e que deverá ser posta em ação imediatamente.
O SR. PRESIDENTE -

Agradeço aos Srs. Adozindo de
Oliveira, João Maurício e Horácio Peres de Matos a valiosa
contribuição que trouxeram para elucidação da Comissão quanto
ao problema do aproveitamento econômico do São Francisco, em
seus pontos essenciais.
(DON, de 8-1-1947)

ATA DA 6. ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 21 · DE NOVEMBRO DE 1946

Aos vinte e um dias do mês de novembro de mil novecentos
e quarenta e seis, reuniu-se, extraordinàriamente, na sala Francisco de Paula Guimarães, às 14 horas e 15 minutos, a Comissão
Especial do Plano do Aproveitamento da Bacia do São Francisco,
sob a presidência do Sr. Amando Fontes, com a presença dos
Srs. Medeiros Neto, Teódulo de Albuquerque, Freitas Cavalcânti,
Gregório Bezerra, Licurgo Leite, Manoel Novais e diversos Srs.
Deputados não integrantes da Comissão.
Deixaram de comparecer os Srs. Aristides Mílton, José
Maria Alkmim, Gercino Pontes e Leandro Maciel.
Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Sr.
Presidente declarou estar presente o Sr. Apolônio Sales, que,
quando Ministro da Agricultura, determinara providências para
ser resolvido o problema do São Francisco, sendo, portanto, o seu
depoimento de muito valor para os trabalhos a serem executados
pela Comissão.
Com a palavra, o Sr. Apolônio Sales agradeceu à Comissão a
oportunidade que lhe era oferecida de contribuir para a solução
do problema do São Francisco e a todos os Deputados que votaram a favor do artigo constitucional, que manda aproveitar a
região do São Francisco e reservar uma parte do orçamento anual
da República para atender a um problema que, em sua opinião,
é de primordial importância para o futuro do Brasil.
Solicitou, igualmente, fôsse agradecido, em seu nome, aos
líderes da maioria e da minoria o apoio dado a tão grandiosa
realização. Ilustrou a exposição com dados e publicações relativos
ao assunto. O depoimento foi devidamente taquigrafado.
Tendo o Sr. Apolônio Sales declarado, a certa altura da
explanação, ter concluído a primeira parte do seu depoimento, o
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Sr. Freitas Cavalcânti propôs, e foi aprovado, que a segunda parte
fôsse realizada na sessão seguinte, pois a Comissão iria incorporada entender-se com o Sr. Presidente da República a respeito
do problema do São Francisco.
Em conseqüência, o Sr. Presidente encerrou a sessão às 15
horas e 30 minutos.
E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretãrio, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Sr.
Presidente.
(DCN, de 22-11-1946)

DEPOIMENTO DO SR. APOLONIO SALES
(Em 21 de novembro de 1946)

PRIMEIRA PARTE
O SR. PRESIDENTE - Tenho a satisfação de comunicar à
Comissão que se acha presente, para depor a respeito do que julga
deverem ser as obras essenciais ao aproveitamento das possibilidades econômicas do São Francisco, o Dr. Apolônio Sales. Como
todos sabem, S. Ex.ª foi Ministro da Agricultura e em sua administração teve as vistas voltadas primacialmente para o Vale do
São Francisco, teve coragem de enfrentar o problema, propondo
soluções ao país, pois, sem descanso, determinou que técnicos do
Ministério fizessem o levantamento e cálculo para realização do
Plano de Aproveitamento Hidrelétrico da Cachoeira de Paulo Afonso
e também cuidou do sistema de colonização e navegabilidade do
São Francisco.
O depoimento de S. Ex.ª será, pois, apreciável cooperação para
todos nós, desejosos de encontrar a melhor solução.
Tem a palavra Sua Excelência.
O SR. APOLôNIO SALES - Srs. Deputados, primeiro
que tudo, cabe-me agradecer a grande honra que para mim representa o convite para vir a êste recinto, onde se forja o futuro de
uma grande região. Aprecio imensamente essa honra porque, com
êsse convite, se presta mais uma homenagem ao São Francisco
que a um dos seus colaboradores.
Peço ao Sr. Presidente que transmita a todos os Srs.
Deputados, que por ocasião da Constituição votaram aquel~
emenda que manda reservar certa importância no orçamento da
República para solução definitiva do problema do São Francisco,
a expressão do meu maior aprêço.
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Creio que, no momento, o São Francisco passou a ser um
problema de caráter nacional, graças à compreensão das diversas
oancadas, dos diversos partidos e dos diversos estados.
Como o tempo urge, vou expor à douta Comissão meus modestos pontos de vista em tôrno do Plano do São Francisco. Repetiria
aqui o que tantas vêzes se diz: que o São Francisco pode ser
encarado sob múltiplos aspectos. O Rio São Francisco é o que os
américanos chamam "rio de muitas finalidades". Realmente, essas
finalidades podem ser compreendidas em três principais: finalidades da irrigação, da navegação e da produção de energia.
Só qualquer dessas finalidades, como aconteceu com o Tennessee, podemos considerar que, cogitando de uma, na realidade
abrangemos tôdas as três. Pensando, por exemplo, em captatj
energia, através de barragens, também estamos cogitando do problema da melhoria da navegabilidade e assim atendendo a dois
problemas. Quando se cogita de barragens, já se pensa na irrigação. Quando se considera a questão da produção de energia,
imediatamente se consid~ra que ninguém produz energia com
fim únicÓ: a energia se ªflica a tudo, inclusive irrigação. As três
finalidades, portanto, se eptrelaçam de tal maneira que não podemos separar uma das ou~ras.
1

Há uma, porém, que a meu ver, resume tôdas as outras: o
São Francisco tem um destino especial: o de fixar a população
sertaneja e, para essa fixação, deve-se atender aos três problemas,
ao mesmo tempo. A finalidade do São Francisco deixou de ser
romântica, motivo de inspiração para poetas. De fato, a finalidade
do São Francisco é albergar tôda aquela imensa população sertaneja que hoje sofre nas margens do rio um suplício absolutamente
inoniinável: junto a tant~ água tantas penúrias pela sêca. Falta-lhe estabilidade econômicjl e não é possível cogitar da fixação sem
dar às populações condições de vida e saúde.
Ao meu ver, portanto, é preciso olhar o São Francisco em
função do homem e, muito mais que de qualquer outro homem
do país, do homem são-franciscano.
Foi êsse o pensamento que me norteou em dois projetos que
elaborei em tôrno do Sãq Francisco, deixando para o Ministério
da Viação a questão da navegabilidade. Sôbre esta última, sem
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me estender demasiado, direi algumas palavras que definem meu
ponto de vista.
Continuo pensando que é muito mais fácil adaptar a navegação a um rio, que adaptar-se um rio à navegação. Naturalmente,
se tivéssemos recursos como os Estados Unidos, que despenderam
15 milhões no Tennessee, evidentemente eu diria que devemos
adaptar o rio à navegação. Em face, porém, da nossa pobreza,
parece mais fácil adaptar a navegação às condições do rio.
Tendo em vista, portanto, as possibilidades de transporte da
produção do Vale do São Francisco no decênio vindouro, seria mais
fácil preparar embarcações próprias para a navegação, em vez
de projetar e realizar uma série de barragens, indiscutivelmente
muito dispendiosas. Para dar uma idéia do que custam essas barragens, vamos compulsar os orçamentos mais comuns, em números
redondos. Existe, nas Obras contra as Sêcas, uma imensa realização de barragens muito bem feitas, que todos os técnicos admiram;
o preço delas abrange 20, 25 e 30 ou mais milhões de cruzeiros. Sem
dúvida não se poderiam considerar caras essas barragens, dada a
aparelhagem moderna, a técnica empregada na construção, etc.
Pelo vulto porém destas despesas se pode avaliar o que venham
ser as inversões nas barragens em pleno São Francisco. Pergunto:
não seriam as barragens de terra, a céu aberto, mais baratas do
que as que se erguessem em pleno rio, cuja vazão mínima de cêrca
de 800 metros cúbicos por segundo durante alguns dias, aumenta
em crescendo veloz até aos dias de cheia quando correm até o
máximo de 14 mil metros cúbicos por segundo? Tirem-se daí as
conclusões sôbre o que se teria que inverter imediatamente para
a seriação de barragens com eclusas no formidável caudal. Seriam
despesas imensas.
Para atender imediatamente, e talvez no decênio vindouro, ao
tráfego necessário ao transporte de mercadorias existentes nas
margens do São Francisco e por existir nesse decênio, parece-me
muito mais fácil e econômico adaptar-se imediatamente a nave·
gação ao rio que construir uma série de barragens de alto preço.
O Sr. Nestor Duarte - Segundo tive ocasião de ler, o plano do
Sr. Geraldo Rocha se cinge sobretudo às barragens dos grandes
afluentes do São Francisco regularizando o regime da água e
assegurando às cachoeiras a normalidade de vazão necessária ao
aproveitamento da energia.
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o SR. APOLôNIO SALES - Chegarei a êsse ponto. O plano
do Sr. Geraldo Rocha, com quem privo e cuja amizade me honra,
cogita da reserva de água no rio, mais que da navegabilidade.
Para o montante de mercadorias existentes nas margens do
São Francisco, hoje e posslvelmente no decênio futuro, ainda que
o ritmo da produção seja acelerado, não creio que se exijam obras
naquelas condições.
Ao meu ver, portanto, devemos partir, conforme expus no
comêço, da fixação do homem, dando-lhe meios de vida. Nem se
pense que, mesmo começando a produção com ritmo acelerado, o
transporte lhe seja o maior impecilho.
O maior impecilho à produção nas margens do São Francisco
é a sêca; êsse fator é o principal. Quando vemos na margem do
São Francisco a precipitação pluviométrica de 400 milímetros e
até menos, numa região em que o rio corre caudalosamente, há
motivos de ter pena, ficamos contristados com a tortura por que
a sua gente teve que passar.
A irrigação, portantp, seria na minha opinião o principal
objetivo a atingir neste rp.omento, para concentrar o homem na
região, obtendo assim conpentração de trabalho e produção, o que
indiscutivelmente exigiria melhoria da navegabilidade, adaptando-se as embarcações atualmente existentes ao rio, e fazendo-se uma
ou outra obra de melhoramento.
Quanto à irrigação, há duas maneiras de efetuá-la: por
gravidade, que se pode fa:zer em largos trechos do rio e por bombeamento. Tive oportunidade de visitar a obra magnífica do
Sr. Geraldo Rocha em B:arreiras; com um simples canal de 8-9
quilômetros, derivou de um afluente do Rio Grande certas quantidades de água conseguindo 9 a 10 metros de queda, formando
um centro útil de trabalho.
O Sr. Juraci Magalhães - Em relação à tese de V. Ex.a de
adaptar a navegação ao rio e não o rio à navegação, não vejo
exeqüibilidade nela. Quapdo estive na administração da Bahia,
estudei detidamente o tipo de navio que permite a navegação em
qualquer época do ano. Não foi possível, apesar de têrmos obtido
um calado de 60 centímetros, continuar a navegação na estiagem.
O Engenheiro Miranda Carvalho, então diretor do Departamento
de Portos, classificava a pavegação do São Francisco uma verdadeira aventura, o que se evidenciou em minha administração com
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Infelizmente os recursos. disponíveis não me animaram a começar
as obras.
O Sr. Geraldo Rocha prontificou-se a cooperar, chegando-se a
formular expediente que ficou a correr os trâmites legais, pelo
qual o sertanista baiano se comprometia a oferecer as terras que
lhe pertencessem para a obra de colonização que se instalasse.
Nem sempre, porém, é possível contar-se com condições tão
favoráveis impondo-se o bombeamento para que se tenha água à
altura dos terrenos a irrigar.
Cheguei a ver e aplaudir a obra de irrigação com bombeamento a óleo Diesel, feita pela Inspetoria de Obras Contra as
Sêcas. Era em Icó, como solução do momento em que se ensaiavam projetos irrigatórios, experimentando-se terras, demonstrando-se à matutada a eficiência da irrigação. Uma solução de emergência, louvável, evidentemente destinada à consolidação futura
pela aplicação da energia hidráulica.
Ao cogitar, com a responsabilidade do Ministério da Agricultura, em dar um passo definitivo e mais rápido na prática da
irrigação com elevação ~e água, nas margens do São Francisco,
vali-me do aproveitamento de uma iniciativa particular que ficara
em caminho, obra da Companhia Agropastoril do São Francisco,
organizada pela inspiraç~o do grande Engenheiro Brandão Cavalcânti, planejada pelo inteiligente profissional Lauro Borba, custeada
por Armando Brito e A:qdré Bezerra, capitalistas pernambucanos.
A aquisição dêste a,.cervo iria acelerar a execução do plano
de fundação de núclem; agroindustriais, em que se exerceria a
irrigação e a prática da. indústria para transformação dos produtos agrícolas arrancapos da terra à custa da água bombeada
do rio.
:l!:stes núcleos pela Lei n.º 4. 504, de 22-7-1942, se
estenderiam por todo o São Francisco e onde fôsse possível obter
energia hidrelétrica COf1ltanto que se pudesse nuclear o homem,
dando-se-lhe condições de trabalho, modificando-se o fácies desértico da região.
Em suma: o núcleo agroindustrial tem como característica o
planejamento agrícola ~:m função do planejamento industrial. O
consórcio entre a agricultura e a indústria, cabendo a esta a
valorização dos produtos agrícolas para que venham sobrar mais
alguns saldos às mãos calosas dos que amanham a terra.
1

-145 É evidente que só será possível levar gente para o interior e
fixá-la, proporcionando-lhe condições de vida melhores do que no
litoral. Se lhes é imposta a atividade agrícola, é preciso que os
produtos da terra sejam consumidos na proximidade, sob pena,
guardadas as exceções atinentes a limitados produtos, de uma
redução danosa dos proventos, graças ao ônus das distâncias a
vencer.
Esclareço que o meu conceito sôbre "transformação industrial" estende-se às transformações biológicas, à custa da pecuária
sob suas diversas modalidades. Considero a criação, de pequenos
como de grandes animais, como verdadeira indústria.
Pela criação, transformam-se produtos vegetais em produtos
superiores. Refiro-me sobretudo à pecuária e à criação em geral
sob os ditames da técnica. Jamais me refiro à verdadeira "caça
ao boi" que se processa por ora nos sertões do Nordeste em que
os atos venatórios se realizam pela substituição da arma de fogo,
pelo laço, da armadilha pelo aguilhão.
Se a energia é o ator principal de uma civilização industrial,
é excusado dizer que no Vale do São Francisco há condições inigualáveis. Considere-se o desnível marcante do gigantesco caudal
(450 metros numa estirada de 1. 880 quilômetros) e se tem, para
cálculo teórico, um potencial de perto de 4 milhões de cavalos,
contando-se somente com as vazões mínimas do rio.
No planejamento portanto dos núcleos agroindustriais, não
há que temer que, se prosperarem, surjam dificuldades com esta
face do problema.
Difícil será talvez encaminhar iniciativas particulares para a
colaboração povoadora.
Para despertar colaboradores por isto, foram concedidos
privilégios pelo mesmo decreto-lei, entre os quais o principal é a
concessão de energia de graça durante seis anos, e o tratamento
especial quanto aos impostos a serem examinados em cada caso.
Para que se tenha a idéia do que seja a industrialização in
loco, imaginemos por exemplo Petrolândia, a 450 quilômetros do
litoral. É a nove quilômetros desta cidade que se está erguendo
o primeiro núcleo agroindustrial. Imaginemos aí funcionando
uma fábrica de tecidos de algodão a receber a matéria-prima
cultivada na redondeza à custa da água fertilizadora do São Francisco. O produto manufaturado, em grande parte, ficará em pleno
10 -
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sertão, produto que até agora teria que voltar do litoral para onde
fôra ainda algodão a fiar e tecer.
Não é preciso muito cálculo para provar que, destarte, mais
apura o industrial e portanto mais pode pagar ao colaborador
camponês que branqueou o seu roçado com a alvura dos seus
algodoeiros maduros.
Outro aspecto da questão: não seria aconselhável formar
cidades prêsas exclusivamente à monocultura de matérias-primas.
Núcleo populoso lançado no sertão, vivendo somente das grandes
lavouras de serventia industrial, mais tarde se ressentiria da inquietação social, da intranqüilidade quanto à alimentação racional
dos seus obreiros. Impõe-se que em tôrno dela se forme a cinta
de proteção, a cinta verde das granjas que forneçam a variedade
alimentar indispensável, a preço cômodo, sem que nisto se afirme
a deserção do trabalho industrial mais rendoso.
Atendendo a êste aspecto, no plano do núcleo de Itaparica,
cogitou-se da instalação de cem granjas para cultivo de produtos
variados e para a produção animal sob diversas modalidades.
Estas granjas seriam repetidas mais tarde, e já começaram a se
erguer em igual númerq, à margem direita do rio, lado baiano,
um total definitivo de 200 centros intensivos de produção rural.
Isto sem que haja interferência na planificação e produção da
matéria-prima industrial que se venha a exigir.
Como para estas gr;anjas planificou-se o regime de pequena
propriedade, imediatamente surgiu a necessidade de se estabelecer a exploração dirigifüt destas glebas sem que se desrespeite a
liberdade individual.
Seria, não há dúviqa, negar a realidade brasileira, esperar
que os colonos fôssem suficientemente hábeis para tirarem subsistência digna de um ped~ço de terra exíguo, êles que não o tiram
nem mesmo de faixas maiores de terreno .
O Ministério da Agricultura lançou portanto, a modo de uma
fazenda coletiva, em que se não tiram as prerrogativas democráticas reconhecidas pela Constituição, um programa de direção pelo
exemplo e pela oferta de oportunidade, criando em meio das
granjas planificadas, trés centros demonstrativos de atividades
rurais.
Uma estação de agricultura, uma de pecuária e uma de
avicultura.
1
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Naquela, ensaiam-se e se demonstram os métodos de lavoura.
Introduzem-se os vegetais de maior rendimento, fazem-se enxertos, distribuem-se mudas, orienta-se a irrigação.
Na de pecuária exerce-se o contrôle da criação em métodos
racionais, indo-se até aos detalhes da indústria animal, não
excluído o aproveitamento industrial do leite.
Um dos crimes da nossa orientação
científica em matéria de criação caprina é incluir na criação do
Nordeste animais estrangeiros. Fiz um protesto na Bahia contra
essa inclusão que modifica profundamente o teor do nosso couro,
único no mundo, segundo ouvi. Na de avicultura, fomenta-se,
ampara-se e se estimula pela cooperação direta a avicultura, de
que provenham maiores entradas no orçamento do colono. Quem
visitou os Estados Unidos e sentiu a significação da avicultura na
dieta protéica do grande povo e na receita global daquela terra
dinâmica, não pode deixar de antever o êxito desta prática rural
destinada a levantar o standard de vida dos camponeses.
O Sr. Nestor Duarte -

O SR. APOLôNIO SALES - V. Ex.ª tem razão, em relação
ao couro das cabras do sertão do São Francisco, que é excepcional.
Acredito que devemos tratar do melhoramento da raça por seleção
e não por cruzamento; mas não iria ao ponto de condenar a
importação quando se refira a outras finalidades.
Garante a vida do núcleo (refiro-me à vida inicial), uma
turbina de mil cavalos de fôrça captados à Cachoeira de Itaparica.
Aproveitara eu quando no Ministério essa turbina, existente no
acervo da Companhia Agropastoril a que anteriomente me referi,
ainda ao relento, pela paralisação das obras iniciadas pela mesma,
não por outro motivo que não a falta de recursos. Aproveitara eu
esta turbina com todo o empenho, de modo que, entrado o Ministério em posse do acervo, em maio de 1943 já em dezembro
de 44 acendia-se a primeira lâmpada com a energia da grande
cachoeira, captada em mínima porção.
Espero que a douta Comissão que me ouve com tanta generosidade se digne de honrar o núcleo agroindustrial de Petrolândia (Itaparica), com uma visita esmiuçadora de suas condições
técnicas. Imagino quantas vantagens désta visita. Poderia ser
constatado quanto já está feito, e com quanto amor, naquele
deserto nordestino. Ver-se-iam os edifícios funcionais dos três
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estabelecimentos técnicos, o rasgado das avenidas ora iluminadas,
notar-se-ia o funcionamento de modernas oficinas de carpintaria,
ferraria e mecânica. Surpreenderia a formosura do sítio escolhido
de terra vermelha sôbre que se derramam duas dezenas de granjas
que se vão povoar, sobressaindo no conjunto o vulto de enorme
tanque de irrigação, esteticamente aproveitado para embelezamento do cenário rústico que as edificações da escola e igreja
dominam.
Uma visita àquela região, que se faz hoje com tanta facilidade de avião, havendo para isto ao lado do núcleo construído
pela IFOSC um campo de aviação de pista dupla em L de mil
metros cada uma, poderá servir de imenso estímulo e sobretudo
de orientação mais certa para os possíveis erros que acaso a
inteligência dos visitantes descubram. Tenho para mim que sempre
é tempo de corrigir e que seria uma vaidade esperar que numa
planificação tão grande, não aparecessem sempre soluções melhores, como sói acontecer até nos minúsculos problemas que se
levantam quando con~truímos as nossas próprias casas, raramente edificadas sem retoques que, no decorrer das obras, se
venham exigir.
Estendem-se já hoj(~ sôbre o solo petrolandiense os canos de
irrigação de diâmetro avantajado (24 polegadas), e as bombas serão
instaladas para isto, já estando prontas as bases e o túnel por
onde se encaminha a ágµa para a ribanceira, protetora das cheias.
Não fôssemos percalços da guerra, o sistema de irrigação já estaria funcionando e pagq em tempo e sàmente agora chegou da
América. Surge, poréJ11L como nôvo estímulo aos sertanejos, o
abastecimento iminente de tanta água disciplinada ao serviço da
técnica e do homem.
Antevejo as vantagens dêstes primeiros ensaios. Estamos realizando o trabalho educativo para as irrigações que hão de se
instalar em sistemas de grande vulto, mais tarde, por todo o
sertão. Obra educativa, indispensável, urgente. Se nesta hora, por
encanto, se lançasse na caatinga fértil são-franciscana um canal
de grande seção e à margem dêle se convocassem os sertanejos,
êles estariam ali como hoje se localizam à margem do grande
rio: impotentes para dqminar o caudal vivificador, por desconhecerem a técnica que p+ecisa ser-lhes ensinada. O sertanejo nordestino, a guarda avançada na conquista técnica do sertão, é,
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infelizmente, ainda muito primário, sem ofensa às honrosas
exceções, nos seus métodos de lavoura.
É a irrigação não simplesmente o lançamento de água ao
solo, muitas vêzes transfarmador de terras maciças em charcos ou
destruidor da terra rica em areia imprestável para erosão.
A irrigação não é um talismã que dê felicidade gratuita aos
que dela se valham, nem a irrigação se faz somente por que água
exista.
Quatro séculos correram os rios do litoral pernambucano em
meio dos canaviais; sôbre êles se debruçaram muitas vêzes as
folhagens verdes da cana, manteiga das várzeas de massapê fertilíssimo, sem que os senhores de engenho realizassem irrigações
que assegurassem safras regulares.
Nem se diga que a clemência do clima os não induzisse a isto
quando as estatísticas e a tradição revelam o suceder ininterrupto
de períodos de vacas magras e gordas na cultura da cana do meu
Estado.
O que sempre faltou foi o exemplo e a demonstração da
viabilidade econômica do processo irrigatório. Faltou o braço
adestrado para isso.
Faltou a orientação dos técnicos na complexidade do fenômeno econômico da produção.
A responsabilidade do Ministério, senti-a imensa porque estava
convencido de que por surgir no sertão um açude ou por se bombear água do São Francisco não havia de necessàriamente nascer
um vergel, onde se deleitasse a vista do homem e as bôlsas fôssem;
poupadas.
Não gostaria de citar exemplo pessoal; animo-me em face das
palavras tão generosas a meu respeito proferidas em aparte do
nobre Deputado Juraci Magalhães. Recordo-me muito bem quantas dificuldades tive que superar em Catende, quando com auxiliares para o planejamento da irrigação dos canaviais da grande
usina, lancei mão de um operariado por formar e adestrar.
Quanto custou iniciá-los no manejo da água a retirar dos canais
para serviço dos sulcos adensados de cana, que enfeitavam as
ladeiras ou atapetavam as várzeas.
Impõe-se portanto que se leve adiante o núcleo agroindustrial
de Petrolândia encarando-o até como escola indispensável à
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reforma agrícola a se processar às margens do providencial rio
São Francisco.
Impõe-se que se façam núcleos como êstes ao longo de todo
o rio, onde a energia hidrelétrica seja obtenível, criando-se em
tôda parte a escola reformadora dos hábitos rurais dos colonos;
criando-se condição econômica ao processo irrigatório, soerguendo
o sertão.
Não haverá risco de ficar inaproveitada a energia que se venha
a captar e que sobre da irrigação. Há de se repetir noutros pontos
o que se passou em Petrolândia, onde captamos de início apenas
mil cavalos. Surgiram logo os pedidos de energia para iniciativa
privada. Uma fábrica de tecidos consultou-me sôbre a concessão
de 400 cavalos; a Cooperativa de Caroá, requereu 1. 000; um
curtume se propôs abrir ali uma filial necessitando de algumas
dezenas de cavalos.
Mas, voltando ao caso da rápida demanda sôbre os minguados 1.000 cavalos de Itaparica. Vi-me na contingência de planificar desde logo o aprmreitamento de mais 10. 000. Para isso solicitei aos técnicos do Ministério que orçassem tal aproveitamento,
simultâneamente em Iti:tparica e em Paulo Afonso. Após os estudos preliminares fixamo-nos numa captação de 5. 000 kW em
duas turbinas de 2.500 kW cada uma.
Os orçamentos, ao ~e concluir o projeto, foram uma revelação
para os que desacreditiavam de Paulo Afonso. Em Petrolândia,
mesmo sem barragem, para obtenção de 5. 000 kW teríamos que
inverter 29 milhões de 1.~ruzeiros e em Paulo Afonso, incluídas as
despesas de cêrca de 40 quilômetros de linha, a inversão seria de
13 milhões e meio.
Não tinha que fugi~:. Optei pela segunda hipótese, tanto mais
que o projeto abriu meus olhos para o aproveitamento total
futuro, da grande cachoeira, com o qual, longe de interferir, se
ajustava proporcionando energia indispensável às grandes obras
que se viessem realizar.
Estabeleci, desde logo, dois programas diferentes. Um, referente à ampliação do potencial hidrelétrico ao dispor do núcleo
agroindustrial de Itaparica. Outro o da planificação do aproveitamento total de Paulo Afonso para serviço do Nordeste, em etapas
sucessivas determinadas pelas necessidades do consumo de energia.
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Quais as dificuldades dêste último, sobretudo no que se referem ao provimento de recursos para tamanha obra, já delas me
ocupei em sucessivas conferências. Animou-me o plano financeiro
também suficientemente divulgado.
Confesso que, entretanto, no decorrer da concepção do
projeto, foram tantas as objeções que vieram aos meus ouvidos que
na verdade não deixei de ser prêsa de profundos receios. Aduzia-se de preferência o argumento da distância em que se achava a
cachoeira em relação aos centros de consumo. Lançavam-se
palpites sôbre o preço das linhas adutoras que, calculavam, custariam 1 milhão de cruzeiros por quilômetro. A êstes argumentos
opus uma investigação conscienciosa, inclusive a inquirição nos
Estados Unidos, quando do Power Meeting que me foi proporcionado pelas autoridades do REA. Nessa ocasião pude ouvir o
testemunho de sumidades no assunto de que as despesas não
atingiriam a tanto, chegando-se à evidência que, em nossa moeda,
o preço das linhas, então, andaria em tôrno de 200 mil cruzeiros
por quilômetros.
Foi-me até fornecido em provas mimiografadas o orçamento
detalhado das principais rêdes aéreas do Tennessee V. Autority,
onde os números confirmavam as perspectivas de que, aqui, não
teríamos dispêndio maior do que 250 mil cruzeiros por quilômetro
de linhas mais caras.
O prosseguimento, porém, dos estudos pelos devotados técnicos do Ministério, os Engenheiros Correia Leal e Leopoldo
Schimmelpfeng, ia fornecer-me dados cada vez mais eloqüentes.
Chegamos mesmo à certeza de que o encare.cimento do transporte
de energia a tão grande distância seria contrabalançado pela
economia enorme que se iria fazer de armazenamento e permitiria
a adoção de aproveitamento progressivo sem empate prévio de
capitais para consumo pleno, em tempo remoto.
É que temos diante de nós a abundância, de onde aproveitaremos migalhas. Do potencial formidável obtenível da vazão do
rio nos dias de sêca, só uma parcela será jungida ao carro do
emprêgo industrial e isto nas proporções das necessidades do
momento. Esta urna vantagem raramente encontrada nos projetos
mais em voga de aproveitamento hidrelétrico. O que é freqüente
é ser executado de uma só vez embora, desta obra integral e por
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isto dispendiosa se pass~m a auferir parcelas de energia em
múltiplas etapas.
· No plano de Paulo Afonso projetando-se a captação em quatro
etapas não se faz necessária nenhuma obra, desde o início, que
venha atender antecipadamente ao desenvolvimento integral do
projeto. Fica portanto poupado o juro do capital empatado por
largo tempo.
Meus senhores, vejo que já se adianta a hora e que, conforme
me foi avisado pelo Sr. Presidente desta Comissão, não seria possível prorrogar esta reunião em face da audiência que foi marcada
pelo Sr. Presidente da República para os nobres Deputados. Talvez
que melhor fôra aguardar para outro dia a exposição sôbre os
detalhes do projeto da Companhia Hidrelétrica do São Francisco
e sôbre a maneira, como entendo se deva proteger a vida do
providencial rio do Nordeste.
O SR. PRESIDENTE - Em vista do adiantado da hora~
suspendo a sessão, prosseguindo amanhã o Sr. Apolônio Sales>
com seu importante dep~imento.
(DCN, de 6-12-1946)

ATA DA 3.ª REUNIA.O ORDINARIA,
REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 1946
Aos vinte e dois dias do mês de novembro de mil novecentos
e quarenta e seis, reuniu-se, em sessão ordinária, na sala Bueno
Brandão, às 14 horas e 20 minutos, a Comissão Especial do Plano
do Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob a presidência
do Sr. Amando Fontes, com a presença dos Srs. Manoel Novais,
Gregório Bezerra, Freitas Cavalcânti, Medeiros Neto, Teódulo de
Albuquerque, Licurgo Leite e Heribaldo Vieira, designado pelo
Sr. Presidente da Câmara dos Deputados para substituir o Sr.
Leandro Maciel.
Deixaram de comparecer os Srs. Aristides Mílton, José
Maria Alkmim e Gercino Pontes.
Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Sr.
Presidente, na matéria do expediente, comunicou haver o Sr.
1.º Secretário da Câmara dos Deputados recebido dois telegramas
do Sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, dando conhecimento
da designação dos Engenheiros Clóvis Côrtes, Luiz Vieira e Renato
de Azevedo Feio, diretores, respectivamente, do Departamento de
Portos, Rios e Canais, Obras Contra as Sêcas e Estrada de Ferro
Central do Brasil, para, por parte do aludido Ministério, prestarem assistência técnica à Comissão do Aproveitamento do São
Francisco.
Comunicou, outrossim, que, tendo recebido um telegrama do
Sr. Hermínio Conde, médico sanitarista e Chefe da Comissão de
Inspeção Sanitária do São Francisco, do Ministério da Educação
e Saúde, oferecendo sua colaboração, sugeria fôsse endereçado ao
mesmo um convite no sentido de comparecer à Comissão para
prestar o seu depoimento, tanto mais que a citada autoridade
acabava de empreender longa viagem à região são-franciscana. A
Comissão aprovou a proposta do Sr. Presidente.
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A seguir, o Sr. Presidente deu a palavra ao Sr. Apolônio Sales,
que iria prosseguir em seu depoimento interrompido na reunião
anterior.
O Sr. Apolônio Sales manteve longa palestra com os membros
da Comissão e com diversos Deputados que estiveram presentes
à reunião, sendo o depoimento devidamente taquigrafado.
A exposição foi ilustrada com farta documentação, inclusive
com o Projeto de Aproveitamento da Cachoeira de Paulo Afonso
para fornecimento de energia elétrica aos Estados da Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, elaborado por S. Ex.a.
quando Ministro da Agricultura.
O depoente salientou que o aproveitamento da Cachoeira de
Paulo Afonso é uma realização igual, senão mais importante que
a de Volta Redonda.
Após ter o Sr. Apolônio Sales concluído seu depoimento, o
Sr. Presidente declarou que estava presente o Engenheiro Renato
Azevedo Feio, Diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil, sendo
deliberado marcar uma r~união extraordinária para o próximo dia
25 do corrente, a fim de ~;er o mesmo ouvido pela Comissão.
Durante o depoimen~,o do Sr. Apolônio Sales, assumiu a presidência o Sr. Gregório Be~erra, por ter-se retirado, ocasionalmente,
o Sr. Amando Fontes, Presidente efetivo.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, às 16
horas e 20 minutos.
E, para constar, eu, Baulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de lidi:t e aprovada, vai assinada pelo Sr.
Presidente.
(DCN, de 23-11-1946)

DEPOIMENTO DO SR. APOLôNIO SALES

(Em 22 de novembro de 1946)
SEGUNDA PARTE
O SR. APOLôNIO SALES - Resumindo o que ontem disse
sôbre Paulo Afonso, quero acrescentar algumas palavras. Afirmei
que ao encarar o problema do São Francisco, tivera receios decorrentes das objeções apresentadas quanto ao aproveitamento de
Paulo Afonso. Essas objeções cifravam-se primeiro no afastamento
da cachoeira do litoral onde haveria consumo de energia. Em
segundo lugar, no alto custo da obra de captação da cachoeira,
visto como se pensava captar tudo de uma vez, ao sopé da gruta;
do Morcêgo, onde realmente existe a maior queda, e finalmente,
acreditava-se que no Nordeste não haveria consumo para tanta
energia.
1!:ste o resumo da última parte de nossa palestra de ontem.
Sôbre o assunto, quero afirmar mais o seguinte: quanto ao
fator distância, a primeira questão que me pareceu viável foi a
de saber se realmente o transporte da energia a tamanha distância
era tão caro como se dizia. Verifiquei que correspondia a 1/4 do
preço calculado por quilômetro; em vez de mil contos. ficava
reduzido a 250 contos. Isso indiscutivelmente reduzia muito o
pessimismo em tôrno da questão.
Acontece, porém, que não era só êsse pessimismo, em relação
ao preço. Dizia-se também que, mesmo a preço menor, teríamos
contra nós o ônus imenso do capital para uma distribuição de
energia pequena em face do pequeno consumo da região.
Mandei então fazer o levantamento estatístico das fontes de
energia existentes em todo o Nordeste a ser servido por Paulo
Afonso e verificamos que o coeficiente de consumo era igual a
1, ou se possível, superior a 1, porque o consumo de energia estava
racionado em tôda parte, na Bahia, como em Paraíba, Pernam-
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buco, Alagoas e em Sergipe. Verificamos que teríamos diante de
nós, imediatamente, um _consumo garantido para instalações com
80 mil kW de potência.
Impendia então saber se era necessário captar de uma
vez a cachoeira para atender a tão pouco ou se era possível fazê-lo em parcelas. Dentro de alguns momentos vou encarar êsse
lado do problema, ao mostrar os planos e desenhos. Diante do
ônus do capital a ser invertido nas linhas, conversei com os principais responsáveis pelas administrações dos Estados, solicitei-lhes
uma cooperação que viesse aliviar os serviços de juros do capital
total da companhia que se formasse para o aproveitamento da
cachoeira. De fato. Fàcilmente consegui dos Srs. Rui Carneiro,
Agamemnon Magalhães, Ismar de Góis Monteiro, Maynard Gomes
e Renato Aleixo respectivamente interventores dos Estados da
Paraíba ao da Bahia, graças à alta compreensão dos mesmos, a
segurança de que contribuiriam com uma doação para a companhia que se fundasse no valor equivalente ao custo da principal
linha transmissora que servisse aos seus Estados.
Destarte, o serviço de juros sôbre o capital seria muito menor,
incidindo somente sôbre q custo da captação e custeio.
Não me surpreendeu que logo se levantasse a objeção de que
isto seria ótimo para a Cqmpanhia Hidrelétrica e péssimo negócio
para os Estados. Não seria difícil porém responder que se êstes
têm o dever precípuo de estimular suas fontes de produção e com
êste fim, para exemplificar, constróem estradas de alto custo,
portos, canais, sem que cqntabilizem o juro do capital nisto invert~do, por que não fazê-lo quando se trata de proporcionar uma
condição essencial a todo progresso econômico, qual seja a existência de energia abundllfnte e barata?
Não se contenta o Estado com os resultados indiretos quando
rasga o interior com os trilhos de estrada de ferro ou com as
faixas pavimentadas das rodovias?
Cheguei até a prever, que a valorização das propriedades
rurais que existissem em 1~írculo de influência das linhas adutoras
de eletricidade, assegurar:ia, em determinado tempo, pelo impôsto
da propriedade, o reembâlso ao erário estadual das quantias que
fôssem despendidas em fEwor do plano de eletrificação.
Não tenho a menor dúvida, portanto, que, mesmo não se
permanecendo no ponto de vista das contribuições estaduais para
1
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organização da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, com
capital apenas em parte remunerado, mesmo assim o rendimento
será perfeito.
Em outros países, indiscutivelmente, onde há sobras de
capital, pode-se recorrer à iniciativa privada para obras como
essa, mas, no Brasil, em que essas obras são poucas ou não existem,
temos de atribuir ao Estado a iniciativa de obras de vulto, básicas
para a organização de qualquer economia.
Estavam portanto as três principais objeções resolvidas, quando comecei a fazer o estudo definitivo do problema de Paulo
Afonso, fazendo voltarem para o local da cachoeira, nossos técnicos,
levando e compulsando tudo que existia até então em tôrno do
empreendimento.
Preciso dizer aqui algumas palavras de louvor. Refiro-me ao
Engenheiro José Alves de Souza, antigo Diretor da Divisão de Aguas,
mais tarde Diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral.
t:ste técnico na sua mocidade, que não vai muito longe, teve
como teatro de seus primeiros trabalhos de hidráulica um detalhado estudo da Cachoeira de Paulo Afonso. Deixando as comodidades da vida da capital, passou meses a fio às soalheiras do sertão
da Bahia e das Alagoas, palmilhando as ribanceiras escarposas do
São Francisco, fazendo detalhado levantamento das possibilidades
da catarata em que previa a solução para os problemas de combustível do Nordeste.
Daí o seu entusiasmo atual e o cuidado com que me indicoui
os dois Engenheiros da Divisão de Aguas, Corrêa Leal e Leopoldo
Schimmelpfeng, para retomarem o assunto e planejarem na concepção mais feliz de que tenho conhecimento, a captação do grande
manancial nordestino.
Refiro-me, ainda, ao velho Engenheiro Brandão Cavalcânti.
Homem outrora abastado, conhecedor profundo de todo o sertão
nordestino, homem que inverteu todos os seus recursos num
empreendimento que seria o primeiro passo para a política de
povoamento das margens pernambucanas do São Francisco,
dando início ao campo agropecuário de Itaparica adquirido pelo
Ministério da Agricultura à Companhia Agropastoril do São Francisco, como ficou explicado na minha exposição de ontem, perante
esta ilustre Casa.
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Não posso deixar de me referir aos entendimentos tidos por
mim com êstes dois brasileiros e dos quais foram surgindo as
medidas concretizadas no projeto que ora discutimos.
Para chegar aos estudos detalhados de Paulo Afonso, nomeei
uma comissão, sem grande ruído. Digo-o até que procurei fazer
de certo modo às ocultas, porque sei quanto é importante deter
o Govêrno em suas mãos a única fonte de energia do Nordeste.
Não queria despertar muitas curiosidades lançando aos quatro
ventos uma notícia de designação de Comissão de engenheiros que
fôssem fazer o estudo da cachoeira.
Integraram a Comissão referida os técnicos Correia Leal e Leopoldo Schimmelpfeng. O primeiro especializado em hidreletricidade
e o segundo em obras de cimento armado. Além da meritória
fôlha de ofício como funcionários da Divisão de Aguas do Ministério da Agricultura, têm êles largo estágio de atividade em iniciativas de caráter particular, a demonstrar a alta capacidade de
que são dotados.
Lembro que não foi sellli intenção especial que procurei técnicos
na Divisão de Aguas do lV.pnistério da Agricultura.
É neste Departamentq que se estudam e se emitem pareceres,
aprovam-se ou se desaprovam todos os projetos de aproveitamento
de energia hidrelétrica a serem levados adiante por quem quer
que seja no Brasil.
Presume-se portanto que esta Divisão seja integrada por
profissionais de alto valor moral e preparo técnico.
A êstes técnicos não :poderá faltar um imenso arquivo sôbre
o que se tem no Brasil e a oportunidade das comparações é um
recurso preciosíssimo parar o acêrto da escolha.
Como afirmei, silenciosamente a Comissão procedeu aos seus
levantamentos, aos seus estudos tendo como resultado cada dia
maior convicção de que o aproveitamento de Paulo Afonso não
sómente era viável, mas um imperativo da época em que o Brasil
não pode condenar tôda uma região do seu vasto território ao
perecimento já não mais vagaroso, mas acelerado e seguro.
Somente depois que chegamos a tal ponto é que começamos
a dar a devida publicidade visando preparar o ambiente para o
lançamento da Companhia Hidrelétrica que projetávamos.
Assentamos que a captação de Paulo Afonso se faria por
etapas, nas proporções da demanda de energia previsível. Ficou
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de um aproveitamento de 110 mil kW, a quanto nos levava o
inquérito das necessidades imediatas no cenário do consumo atual.
(Nesta altura o Sr. Apolônio Sales passou a compulsar grosso
volume de mapas, gráficos, plantas, documentos, explicando à vista
dêles a concepção do aproveitamento da cachoeira. Fixando
alguns detalhes nesta explanação) .
Eis aí, meus Senhores, uma série de mapas e gráficos que me
facilitam a síntese do programa, em linguagem, não tanto de
engenheiro quanto de um apaixonado pelo assunto. A linguagem
técnica é a eloqüência fria dos números aqui consignados que
poderiam desmentir, e não o fazem, as previsões de entusiasmo
que me animam e me prendem.
Eis aqui o mapa da posição hidrográfica da Bacia do São
Francisco. Magnífico estudo para o qual contribuíram todos os
departamentos do Ministério, relacionados, destacando-se a Diretoria de Meteorologia. Vemos precipitações beirando 2. 000 milímetros nas cabeceiras e apenas 400 na vizinhança da cachoeira.
É água em abundância durante os períodos de imensa sêca no
Médio São Francisco; água proveniente das precipitações regulares
nas regiões mais felizes. O sertão árido, marginal ao grande rio,
entretanto, passa a contar com a água da terra quando lhe faltam
as águas do céu.
t:ste gráfico foi publicado em miniatura para ser fàcilmente
compulsado pelos estudiosos. Acompanham ainda os estudos sôbre
as principais cheias, destacando a curva da cheia de 1943. Com
êstes dados podemos colocar-nos ao abrigo de uma enchente que
viesse atingir as edificações previstas.
Acidentalmente vejo aqui, em página destacada, uma frase
atribuída a Gifford Pinchott, Governador da Pensilvânia. Trata-se
de uma advertência, feita pelo mesmo, sôbre o que significam as
barreiras que surgem à socialização das fontes de energia do
mundo.
Esta frase, que passo a expor, foi transcrita da revista:
"Eletricultura argentina" de agôsto de 1936. Eis a frase:
"Como resultado de estudos e informações minuciosas, pode
afirmar-se que existe um movimento cujo objetivo é alcançar um
monopólio absoluto, perfeitamente bem organizado e financiado,
não para proporcionar um serviço público eficiente e módico,
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senão explorar desapiedadamente aos consumidores, sem freio nem
contrôle algum por parte do Govêrno.
Não nos devemos surpreender de que as autoridades federais
e as dos Estados estejam manietadas ante êste gigantesco monopólio, porque a seu lado, como fiador, protetor e amo, se encontra
o poder concentrado no dinheiro dos grandes capitalistas americanos, poder que constitui, atualmente, a fôrça que domina o
mundo.
As alterações feitas ante a Comissão Federal de Comércio,
demonstraram que o monopólio tem a seu sôldo, repórteres de
periódicos, escritores e professôres, governadores, ex-governadores,
examinadores, e até um embaixador.
Jamais na história da América houve um complot semelhante para corromper fontes de educação e informação pública.
Temos visto o monopólio criar governos nos Estados. Têmo-lo
visto dominar as assembléias dos Estados. Têma-lo visto corromper eleições, com insolente arrogância, tratando de comprar
uma curul no Senado, e de obrigar o mesmo a entregá-la.
Têmo-lo visto domirn,:tr a vontade do povo por meio de seu
contrôle sôbre o Congre1sso; temos sentido a aplicação de sua
fôrça social, financeira e política. Temos provas irrefutáveis no
sentido de que seus barn,~os e seus políticos estão-se esforçando
nada mais do que por obter a ditadura da fôrça elétrica sôbre o·
país.
La Eletricultura Arg1mtina - Gifford Pinchott, Governador
da Pensilvânia".
Eis aqui o esquema do aproveitamento como foi concebido
pelos técnicos do MinistéfiO da Agricultura.
Eis a planta detalhaqa de Pauso Afonso, verificando-se desde
logo no maciço rochoso a trama de canais e "braços" pelos quais
o rio abre caminho ao se preparar para o salto definitivo no
abismo de pedra ao sopé da cachoeira. Tôda a massa líquida se
vê então forçada a aco:rr+odar-se numa garganta de pouco mais
de 45 metros, produzindo-se, por conseqüência, um inflamento
descomunal de 31 metros nas proximidades da chamada gruta do
Morcêgo, nos dias das grandes cheias.
É que neste período a vazão do rio, partindo de cêrca de 800.
metros cúbicos, atinge aos máximos de 13 mil e mesmo 14 mil
toneladas de água por segundo.
1
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Desta maneira a queda deslumbrante de 84 metros dos dias
de sêca, reduz-se a 53, nas horas da máxima cheia, notando-se
então uma corrente indescritível, um turbilhonar apavorante
somente vencido - e por quanto tempo ainda? - pela rijeza do
granito das formidáveis muralhas marginais.
A colocação da casa de fôrça e a localização das turbinas neste
sítio pareceram desde logo inviáveis. Não obstante existe concepção de bom profissional também do Ministério, o Engenheiro
L. A. de Souza Leão, prevendo esta hipótese visando com isto
reduzir despesas decorrentes de uma extensão maior dos canais
do Projeto Correia Leal.
Não tenho dúvida em manifestar minha preferência pelo segundo. O autor do primeiro (S. Leão), calcando a sua concepção
apenas sôbre a expressão gráfica de Paulo Afonso, por certo a
modificará depois que, in situ, verificar a inviabilidade de qualquer obra de hidráulica de vulto ao sopé das escarpas em vertical
da gruta do Morcêgo, onde se trava a luta mais dramática da
água contra o granito, formando-se uma torrente insondável na
sua profundidade e na sua velocidade estonteante. De passagem
preciso entretanto afirmar que uma vez constituída a Companhia
Hidrelétrica, o seu escritório técnico, que terá a seu cargo avançar
aos detalhes o grande aproveitamento ora planejado, não deixará
de esmiuçar tôdas as sugestões feitas de longe, mas que poderão
influir no processamento definitivo dos desenhos. Repito aqui o
que foi dito por mim noutra oportunidade.
Numa concepção tão grande como a que encaramos, uma vez
formado o bureau técnico sem peias burocráticas, tôdas as objeções
que surgirem de leigos ou de engenheiros deverão ser consideradas esmiuçadas, medidas, na sua expressão técnica como na
sua expressão pessoal. Tudo são elementos preciosos para a decisão
final.
No Projeto Correia Leal que tomamos como ponto de partida,
e que foi submetido às autoridades competentes, inclusive técnico
americano, a localização da casa de fôrça será à direita da cachoeira, alguns quilômetros abaixo, obtendo-se uma queda constante de 66 metros livrando-se o estrangulamento da Gruta do
Morcêgo, permitindo o aproveitamento sucessivo das quantidades
de energia que forem precisas para o plano de distribuição da
fôrça no Nardeste.
11 -
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Não teremos que desviar todo o rio, de uma só vez, para o
processo de aproveitamento parcial ou total da cachoeira. Teremos que desviar, apenas, a quantidade que precisamos de água
para o potencial a captar.
E, como a vazão mínima com que contamos é em tôrno de
800 metros nos períodos de sêca, e para uma altura constante
obtida de 66 metros, para cada etapa de 110 mil kW precisamos
apenas de cêrca de 200 metros cúbicos de água, por segundo,
verifica-se que margem se tem para o prosseguimento lento do
plano e para se ficar a coberto de reduções possíveis em os números
mínimos de vazão registrados.
Se na planificação econômica, julgamos necessário agora para
o Nordeste potência inicial de 110 mil kW, ou mesmo 220 para a
segunda etapa a ser iniciada em prosseguimento à primeira sem
qualquer interrupção, cessam os riscos de previsão apressada de
uma disponibilidade da vazão das sêcas. Ainda assim sacaríamos
apenas para a metade do possível lastro.
É quando deve entr;ar em consideração a proclamada diminuição do volume do caudal são-franciscano que alguns negam e
que eu chego a admitir. Mesmo assim, teríamos tempo suficiente
para ver a obra principELl de proteção ao rio ideada por Geraldo
Rocha, o açude do Boqqeirão. :í!.:ste recurso de proteção, ao meu
ver, poderia ser tentado imediatamente, procedendo-se para isto
aos estudos e sondagens necessárias. Acredito na sua viabilidade
e me convenço de que será esta barragem, formadora de um
verdadeiro lago interior, o passo mais acertado que se pode dar
para, de uma vez, garantir vazão maior ao rio nos dias de mínimas
águas e melhorar apreciàvelmente a navegação nestes periodos.
Boqueirão será a obra máxima de proteção ao rio. (Muito
bem).

Enquanto se termir~asse a obra do Boqueirão (a se iniciar
logo) a demandar algun1s anos, a navegação seria melhorada pela
adaptação de navios apropriados ao rio, nas suas circunstâncias
atuais, não excluídos melhoramentos de pouca monta, atendendo-se assim aos reclamos da hora.
Voltando agora aos desenhos à vista, podem os Srs. Deputados
se inteirar das quatro etapas simbolizadas por estas linhas. Correspondem elas aos can~Lis em plena rocha cavados a céu aberto
numa extensão de pouco mais de quilômetro .
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Quem já construiu estradas de ferro e fêz cortes em rocha
há de julgar a viabilidade do projeto da abertura de canais com
cêrca de 9 metros de altura vertical e outros tantos de largura,
sobretudo por se saber que todos os trabalhos serão facilitados
pela energia hidrelétrica existente na captação inicial de 5. 000
kW em vias de conclusão.
Conforme parecer do técnico Oren Reed, seriam canais e não
túneis, conforme estava inclinado a adotar, o que se teria a construir para adução da água às turbinas nas diversas etapas.
A argumentação, porém, dos nossos engenheiros é impressionante e tudo terá que ser considerado no momento oportuno.
De qualquer maneira, somente depois da segunda etapa
concluída é que se terá, talvez, que pensar em construção de
barragem que encaminhe maior afluxo de água para o local de
adução aos canais ou túneis.
O Sr. Nestor Duarte - Feitas as obras, será fácil construir
as barragens?
O SR. APOLôNIO SALES - Não tenho dúvida, porque estas
obras serão feitas em locais favoráveis como se pode inferir da
planta junto. Barragem difícil seria na "Gruta do Morcégo", ondt
se concentra todo o ímpeto da maior queda.
O Sr. Manoel Novais - Para execução das duas primeiras
etapas, os projetos já estão concluídos e em condições de ser
atacadas imediatamente as obras?
O SR. APOLôNIO SALES - Exatamente.
O Sr. Manoel Novais - Segundo se dizia, os estudos sóbre
Paulo Afonso e do São Francisco não estavam completos; foi o
que disse o Sr. Presidente da República na entrevista que
com êle tivemos ontem. Não quis contestar S. Ex.ª, porque a
ocasião era inoportuna mas desejava que ficasse esclarecido o
assunto para orientação da Comissão.
O SR. APOLôNIO SALES - Realmente os estudos prontos
são suficientes.
O Sr. Manoel Novais - Sendo assim, estando os projetos
prontos, o que nos interessa imediatamente é atacar dentro de três

a quatro meses as duas primeiras etapas, vindo as demais no
decorrer das obras.
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O SR. APOLôNIO SALES - Para maior esclarecimento desta
douta Comissão quanto à posição dos estudos sôbre o aproveitamento de Paulo Afonso, só poderá a mesma ouvir dos técnicos que
os fizeram uma noção detalhada das pesquisas e planos elaborados. Também o Sr. Campelo, ao chegar de Recife, no meu primeiro
encontro no Ministério da Agricultura, me fêz a objeção de que
alguns engenheiros de Pernambuco lhe tinham chamado a atenção
sôbre a inexistência de planos. Por certo me surpreendi que
assim se admitisse inexistência de um plano quando fôra suficientemente divulgado o parecer que sôbre êle emitira um dos
engenheiros mais provectos do Brasil, o coronel Hélio de Macedo
Soares. Do mesmo modo o Conselho de Aguas e Energia julgara e
aprovara a concessão e o próprio Congresso de Engenharia e Arquitetura tomara conheciment-0 de uma conferência em que expusera
detalhadamente a planificação, indicando os recursos que lograra
infelizmente desaproveitados. No planejamento de uma captação
de cachoeira no vulto da de Paulo Afonso os projetos se fazem
dentro de uma concessãq básica global. Estuda-se a estruturação
econômica do empreendiriento, examina-se o mercado, a viabilidade da obra. Na esfera da concessão hidráulica fazem-se os levantamentos conscienciosos e minudentes da cachoeira e arredores
até onde o requeira a técnica.
Compulsam-se os dados hidrográficos existentes ou se colhem
outros, mede-se o rio na sua vazão e nas oscilações do volume do
seu caudal e, ao passar-se para a objetivação da eletricidade,
fazem-se os reconhecimeµtos, medem-se as distâncias, calculam-se os tipos de isolamento, de tôrres e posteamento, consideram-se as possibilidades de consumo em inquéritos ou em estatísticas.
Enfim quantas pesquisa~ se façam necessárias, e sejam ditadas
por uma técnica sem preconceitos, de uma técnica que de fato
tem desejo de realizar.
Tudo isto foi feito. Tµdo isto consta do trabalho consciencioso
dos dois brasileiros e seu~3 auxiliares que lançaram, pela primeira
vez na história do São Francisco, um plano exeqüível para aproveitamento da cachoeira. Foram até ao máximo de projetarem a
casa de fôrça e calcularem os tipos de turbina, como as especificações suficientes para as encomendas. É bem claro que com todos
êstes elementos, não esquecido o orçamento prévio global, porém
veraz, á constituição da companhia se podia realizar. E não sõ-
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mente podia mas devia ser lançada para que uma vez definitivamente estruturada no seu arcabouço jurídico, sem as peias burocráticas, se organizasse o bureau técnico para o esmiuçamento
técnico dos projetos, indo-se aos trabalhos necessários à execução.
Nem foi de outro modo que em nosso próprio País se lançou
e se organizou a Companhia Siderúrgica. Quando se elegeu a
diretoria e, com esta, começou a funcionar nos seus primeiros passos a sociedade, formou-se o escritório técnico para o desenho dos
detalhes, para a complementação dos estudos.
Seria por demais ridículo que só se organizasse a Companhia
Siderúrgica Nacional quando estivesse desenhada a última
chaminé.
Já em conferência por mim realizada e publicada demonstrei
a não possibilidade de interferência do aproveitamento de Paulo
Afonso com qualquer outro projeto de melhoramento do rio sob
seus múltiplos aspectos. Era a resposta a certos zelos pelas coisas
perfeitas que algumas vêzes encobertam o acúleo maldoso necessário à quebra do ritmo acelerado de soluções que não se desejam.
O argumento da falta de estudo muitas vêzes foi aventado
consciente ou inconscientemente como motivo tranqüilizador da
fuga à responsabilidade da solução de um problema secular.
Para demonstrar, por último, que no entendimento de homens
mais práticos e mais familiares com o progresso do mundo, os
planos existem e são suficientes para se começar, cito aqui, no
original, frases do parecer do Engenheiro Oren Reed, sôbre o
Plano de Paulo Afonso, que lhe foi submetido pelo Ministério da
Agricultura:
"The proposed development, which I recommend would not
differ greatly from the layout proposed by Dr. Sales in his recent
report ... "
E, referindo-se ao custo da obra: "I believe that this total
($ 28,000. 00) can be materially reduced, but the project is found
to be economically sound, even with this liberal estimate".
Esclareço que o Sr. Oren Reed, engenheiro de alta competência
no TVA, aqui veio por indicação do Govêrno americano, ao quai
pedira enviasse até nós um homem de grandes conhecimentos,
custeando o Ministério as suas despesas de salário e transporte.
Aqui chegou êle quando já não era eu mais Ministro e sim o
Sr. Campeio, e durante largo tempo ficou a estudar os planos e
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aferi-los in loco. Somente ao voltar para sua pátria é que êle me
procurou para felicitar-me pelo que eu deixara planificado, não
exercendo eu então mais qualquer cargo.
Não acham os Senhores Deputados que realmente seria estonteante que um engenheiro assim experimentado, escrevesse o que
apresento aqui em cópia fotostática, e de que destaco as frases
acima, opinião tão incisa e clara sôbre um projeto inexistente? ...
O Sr. Freitas Cavalcânti - Há algum projeto que se afasta
fundamentalmente do projeto exposto por V. Ex.ª?
O SR. APOLôNIO SALES - Há um outro projeto, o do
Engenheiro Souza Leão, que se afasta um pouco do de autoria dos
Engenheiros Correia Leal e Schimmelpfeng, por mim adotado, e
ao qual me referi linhas atrás.
Na aparência mais barato, surge como mais caro ao fim, tais
as dificuldades incontestàvelmente maiores de execução. Repito
que se o autor o tivesse planejado não sàmente à vista de plantas
aerofotogramétricas ou de levantamentos topográficos, mas com
o conhecimento in situ, (~ertamente mudaria fundamentalmente o
rumo da sua concepção p.o problema.
Se a douta Comissão achar por bem ouvir os Engenheiros Leal
e Schimmelpfeng, talvez que valesse a pena pedir dêles, à luz dos
dados do Sr. Souza Leão, uma síntese comparativa, a ser aferida
com a presença dêste técnico .
Passamos agora, me·µs senhores, ao mapa preliminar, note-se
bem, ao mapa preliminar da distribuição das rêdes de energia pelo
Nordeste para a primeir~ e segunda etapas da captação de Paulo
Afonso.
Como vêem, a situação da cachoeira é deveras uma grande
dádiva da Divina Prov~dência. Está ela eqüidistante dos dois
maiores centros nordest~nos: Recife e Salvador. Um círculo de
raio ideal abrange estas duas capitais a uma distância de 400
quilômetros do centro (faulo Afonso).
Não preciso reforçar perante tão ilustre auditório que estas
distâncias estão muito aquém dos limites técnicos para o transporte de energia a alta t~nsão.
Em direção ao norte vemos esta linha-tronco Paulo AfonsoCaruaru. Parece que os pesvios, caso necessários, indicados pelos
reconhecimentos aéreos já feitos, são de mínima significação. De
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caruaru partem três linhas: uma para o norte em direção a João
Pessoa, uma para Este em direção a Recife e outra para o sul
em direção a Maceió.
Estas linhas, que chamaremos de linhas secundárias, têm
as suas correlatas em direção à Bahia, partindo da Feira de Santana e em direção a Aracaju, partindo de Propriá, para cujos
pontos iniciais se dirigem duas linhas principais como a de Paulo
Afonso-Caruaru.
As linhas principais são previstas para muito alto voltagem,
fixando-se até agora o projeto na voltagem de 220 mil volts
(cêrca de mil volts por milha, atendidas as circunstâncias locais),
sendo por isto mesmo linhas que chamaria de transporte de
energia---em saltos, não sendo portanto, nas condições atuais de
consumo, aproveitada a passagem dos cabos pelos lugarejos para
o fornecimento de energia.
O provimento de fôrça e luz se fará em irradiações a menor
voltagem, na trama que aqui apresento como primeiro estudo,
tendo como pontos de abastecimento as estações da própria cachoeira e das pontas de linhas principais.
O Sr. Jurandir Pires Ferreira - É aqui que chamo atenção
para a conveniência de estações térmicas à beira de um pôrto
como Recife . Assim a alimentação de energia sendo pelos dois
lados, poupará muitas despesas no custo de linha principal que,
neste caso, não será prevista nas proporções necessárias às horas
de alto consumo, a ser atendido pelas ditas estações térmicas.
O SR. APOLôNIO SALES - Não há que objetar a V. Ex.ª
sob o ponto de vista técnico. O abastecimento de energia por duas
pontas barateará forçosamente o preço da linha. Acontece, entretanto, que apesar do pôrto, apesar da técnica de hoje, ainda não
se conseguiu com a Companhia Concessionária de Recife, localizada no centro da distribuição, baratear o preço do kWh. V. Ex.a
tem tôda a razão quando afirma que em certas horas o fator de
carga pelo aumento de consumo, atinge índice de tal modo elevado
que não valeria a pena a instalação transmissora total somente
em referência a estas horas. A estação térmica em Recife seria
um recurso valioso. Entretanto temos diante de nós, em referência
à termoenergia alternativa apavorante. Ou queimaremos divisas
ou queimaremos matas.
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Mesmo que mais barato fôsse proceder dêste modo, não estaríamos projetando uma economia de destruição em que iríamos
cortando aos poucos em nossa própria carne?
Nem poderemos também olvidar que na planificação definitiva
e final das rêdes, não se há de pensar em imediatamente distribuir
as estações térmicas existentes, mas fazê-las operar o tempo suficiente para que, livre das possibilidades de paradas e acidentes,
não se descure jamais no aspecto econômico, de encarar todos os
fatôres que para êle concorrem. Nem mesmo excluíremos, em
tempo remoto, a interligação de possíveis fontes de hidroenergia
que acaso existam, principalmente na Bahia.
O Sr. Nestor Duarte - Aliás, quanto à distribuição dessa
energia no solo baiano temos uma questão a resolver. Sôbre o
assunto já falei até no plenário da Câmara.
O Sr. Juraci Magalhães - Penso que o problema hidrelétrico
baiano está no aproveitamento do Paraguaçu.
O SR. APOLôNIO ~ALES - Isso dependerá dos detalhes.
Podemos calcular as obr:,:ts de aproveitamento do Paraguaçu, para
construção da barragem1 em 100 milhões, talvez; esta linha aqui
deve custar apenas 80 milhões.
O Sr. Juraci Magalhães apenas a ampliação.

Já existe a obra inicial; falta

O SR. APOLôNIO SALES - Admita-se que a ampliação
também custará cêrca d1~ 80 milhões.
O Sr. Juraci Magalhães - Falo da ampliação das barragens;
talvez com 100 milhõe~1 poderemos ter energia suficiente para
todo o Recôncavo baiano.
O SR. APOLôNIO ~!ALES - O preço da linha prevista não
passará de 80 milhões. Acresce que há sempre uma vantagem;
mesmo que mais tarde as obras do Paraguaçu e de outras barragens se façam, a linha Paulo Afonso-Santa Ana jamais será
dispensada. Ela receberá a energia em duas pontas, barateando
o custo da construção da mesma linha em relação à maior quantidade de energia veiculi).da.
O Sr. Jurandir Pires Ferreira - Mas a linha de alta tensão
não servirá para o transporte de energia utilizável nos intermédios.
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O SR. APOLONIO SALES - Nem se pensaria nisto tão cedo.
O desenvolvimento porém do futuroso Estado um dia iria tornar
econômicas as interrupções.
O Sr. Juraci Magalhães - Na Bahia formou-se a convicção
que Paulo Afonso é obra de interêsse nacional e merece todo apoio
mas só interessa à Bahia até certo ponto, para suprimento de
energia no Nordeste e na região do São Francsico; para o Recôncavo e a capital, as condições econômicas do Paraguaçu são mais
baratas.
O SR. APOLôNIO SALES - É uma opinião respeitável, mas
acredito que a questão será decidida nos detalhes.
É evidente que essa questão tem múltiplos aspectos, que há
muitas objeções a responder, uma imensa quantidade de problemas a estudar; os detalhes para a execução decidirão afinal.
Casos há que, em projetos de captação de energia à custa de
barragens quando na proximidade de centros populosos, as despesas de desapropriação de terras quase representam 50% do
custo da obra de represamento. Se me não falha a memória houve
coisa semelhante numa barragem feita no TVA.
Não sei se isto se aplicará em Paraguaçu. Em todo o caso,
mesmo que as indenizações em dinheiro não representassem tanto,
não deveríamos considerar sobretudo a inundação de terrenos
férteis, próximos aos centros de consumo, cujo valor se terá que
medir pelas despesas forçadas, eternas, a que estarão sujeitos os
produtos obtidos em terras mais afetadas, em centros de produção
que se deslocassem para mais longe?
O fato incontestável é que a fome de energia em todo o Nordeste se avulta num crescente espantoso. Tive notícias, pouco faz,
que em certo Estado haviam sido encomendadas instalações térmicas para indústrias existentes num total de 70 mil kW de potência.
Tem-se portanto uma demonstração de que a Cachoeira de
Paulo Afonso sendo aproveitada por etapas, ràpidamente terá sido
de todo aprisionada ao carro do progresso de tão fu turosa região
brasileira.
As fauces novas que se abrem pelas instalações citadas, para
devorarem as nossas últimas reservas de matas, ou para deglutirem insensivelmente as nossas economias, pela remessa para fora
dos nossos recursos em troca de alimento para tão esquisitos
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dragões, deveriam ser fechadas. Suas prêsas deveriam ser quebradas ao vigor de nossa resolução viril, patriótica, de aproveitar o
manancial hidroenergético que a Divina Providência nos legou.
Vêde a intrincada trama de linhas secundárias, terciárias,
linhas de serviço, que se estenderão sôbre o território nordestino,
interligando-se, intercomunicando-se, criando riquezas na Paraíba,
Bahia logo de comêço, mais tarde atingindo o interior de outros
Estados.
Por certo que esta trama sofrerá na sua localização definitiva
as influências dos estudos que prosseguem, das opiniões que serão
ouvidas, das perspectivas novas que vão surgir.
De qualquer modo o que urge é começar. Começar a libertação, resistindo às blandícias dos acenos de instalações térmicas
ou das soluções de momento e para o momento, resistindo às
asperezas das críticas dos apaixonados pelo perfeito que nunca se
atinge, porque jamais se começa a procurar atingi-lo. Urge começar imediatamente com a coragem dos grandes dias da pátria
quando, sem medh· a totalidade de suas fôrças, ela se ergue dramática para vencer as gr;mdes batalhas pela conservação de sua
soberania.
Temos agora que travar uma pugna semelhante, para preservar em largo trecho do País a soberanta do homem sôbre as
asperezas de um clima qu~ ainda não conseguiu atemorizá-lo nem
vencê-lo.
Vem muito a propó:~ito a leitura de um trecho da carta
notável do famoso reformitdor da Rússia, Joseph Stalin, escrita em
março de 1921, a Lenine, a propósito do plano de eletrificação à
custa das imensas barragens e de obras hidráulicas gigantescas,
destinado ao lançamento das bases econômicas de sua prosperidade industrial.
Também na Rússia houve muita hesitação quanto ao plano a
adotar. Por certo terão aparecido as recomendações de alta prudência; as comparações ravoráveis com o preço do kW Diesel;
com o aproveitamento do vapor gerado às expensas das florestas
do imenso país ou do carvão e do petróleo que lhe não faltam.
Que sei eu quais tenham sido as objeções? Deduzam os
ouvintes.
Eis as recomendações contidas naquela carta do Chefe russo
Stalin a Lenine:
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"Proponho:
1 - Que não se perca mais um minuto discutindo o plano.
2 - Que se inicie a sua construção.
3 - Que, pelo menos, um· têrço de tudo o que fizemos fique
subordinado ao interêsse dêste comêço. "
Meus Senhores. Estou absolutamente convencido que, se iniciarmos desde agora as obras de Paulo Afonso, de sua rêde de
energia, de seus planos de eletrificação, não teremos que nos regozijar mais tarde por nos têrmos cingido apenas a um têrço dos
planos de agora. Não. Chegaremos ao fim com fidelidade muito
maior à concepção ora apresentada e discutida.
Passemos agora à apreciação do provável custo das obras
previstas no projeto do Ministério da Agricultura.
Já afirmei que os orçamentos só podem ser globais. São
entretanto calcados em dados suficientes para que não se deva
esperar desvio considerável na execução. O próprio técnico Oren
Reed, supracitado, acha que o nosso orçamento foi um tanto liberal,
liberalidade que êle orça em perto de 4 milhões.
"As cifras do custo preliminar, permitindo um item de contingência de 4,4 milhões de dólares, dá um custo total de 28 milhões
para o desenvolvimento inicial de duas unidades (de 26 kW cada).
Eu acredito que êste total pode ser materialmente reduzido, mas ...
the project is found to be economically found, even with this
liberal estimate."
Houve e foi registrada pelo Sr. Oren Reed até liberalidade nos
orçamentos que apresentamos, liberalidade que, infelizmente, já
hoje deixou de existir graças ao retardamento do início dos trabalhos e conseqüente encarecimento da maquinaria e da mão-de-obra.
Por se poupar ao País um sacrifício pequeno na efetivação de
realizações indispensáveis em tempo, encarecem-se as obras em
proporções que se desconhecem mesmo nos empréstimos mais
onerosos!
Eis por que tanto me bati para que já no Govêrno Linhares não
se relegasse para mais tarde a organização da Companhia Hidrelétrica. O processamento da organização demandaria tempo. Até
a realização da primeira chamada do capital, correriam alguns
meses. Nos entendimentos com o honrado Presidente nutra, também propus que se colocasse o ponto final à interrupção sofrida
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no projeto da formação da companhia. As aberturas de erário não
seriam agravadas. A formação da sociedade anônima, com achamada de acionistas, realização de capital, eleição de diretoria,
organização de escritório técnico e instalação de sede social, não
seria concluída em menos de seis meses.
A êsse tempo dilatado, quanto se teria que adicionar para que
se examinassem os detalhes da obra, se conferissem as diversas
propostas de firmas técnicas que acaso fôssem chamadas a colaborar na construção, se realizassem as concorrências para os primeiros
fornecimentos de maquinismos de vulto?
Não é difícil notar, portanto, que mais de ano se levaria, até
que o ritmo do empreendimento viesse exigir maiores somas.
O retardamento portanto da organização da companhia teria,
como teve, a única vantagem: o encarecimento de tudo, porque
não se precisa ter o dom da profecia para prever que o ritmo
ascensional dos preços tão cedo não desaparecerá. Não exagero
calculando que já a esta hora as previsões orçamentárias de Paulo
Afonso terão um acréscimo de cem milhões de cruzeiros, não se
ficando nisto, se nestes tr'ês meses já não estivermos com a companhia em formação.
Mesmo assim, meus S1mhores, interessante é que nos cinjamos
às palavras otimistas do técnico americano. S. s.a, como vimos,
considera que, mesmo perdendo-se a contingência liberal admitida
de comêço, é econômico. O Coronel Hélio Macedo Soares, no seu
exaustivo estudo da planificação, enquadra-o entre os empreendimentos francamente aceitáveis.
Não me privo de cit:.:ir do original a opinião do abalizado
técnico brasileiro, que não~ apenas crítico de obras que não realiza,
mas possuidor da experiência de quem tem a seu cargo talvez o
maior empreendimento hidrelétrico feito por brasileiros no Brasil.
Assim se expressa à página 29 do seu parecer:
"Mesmo sem êsse auxflio - (refere-se ao auxílio dos Estados)
- exagerando, só para argumentar, o custo da primeira etapa,
isto é, estimando-a, como estimo em Cr$ 5. 000,00 (cinco mil) o
kW em alta tensão nas s;ubestações abaixadoras, nos pontos de
chegada, preço correspondente ao da usina de Avanhandava, que
ainda ninguém acoimou d1~ antieconómica, o kW-ano custaria 700
a 800 cruzeiros, com desPlasas equivalentes de 14-16% do capital
empregado".
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"Na segunda etapa, com o dôbro da poli:ncii.1, r: i1.rl111iti11rl11 qUt)
custo seja de Cr$ 300.000.000,00 e não 200 nilH1i-1<:.r:, ~i:~1iq.r111
estimativa do Engenheiro Correia Leal, v Y.W, rw.;: fi;1,rr;;_:: rl~
chegada, oscilará em tôrno de Cr$ 4.000,00, <;(Jl'.fJ n pn:r;ri d11 k'W ;u_ir.
em tôrno de Cr$ 600,00".
Parecer tão sensato e tão concludr:nt<: dJt~11':fJ,:;;1_ 'l-'';,_J!J •;.<~:~
comentário. Dêstes dados conclua-se qut~ o J)J:t:<;-u 1J:!:J 1.lf.:, 1 ..'.\·~
centros de consumo não poderá ser m~Jr; r;~uo tl9 (11>.~:- '':~ ;,~::·::1 ":.':'~
no Sul, e mesmo que não o fôssem, fklo rnerw;; B'Jtfa. m···J.-~f/Ji Uii<-~-~
barato do que os que ora vigoram na tm'tttriída fRtfü ::i.<1n1~;;.fti:~;!,
Para maior ilustração ainda do qu(; dígo? prXl<:'f,<::u.:;s, c>~:i;i:;.:{
algumas expressões do Engenheiro Or~n P..kF-::rJ;
Ei-las:
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em São Paulo passa de 60%. Nestes limites, o preço ainda será
menor, atingindo presumlvelmente as tarifas ora vigorantes no
Sul do País.
Não nos esqueçamos, repito, que no Nordeste preciso se faz
que se resolva de vez o seu problema de energia. Se fôr com energia
cara, ainda se poderá dizer muito bem, se esta energia assim cara
não implicar no envio para fora de nossas economias para pagamento de um combustível importado, ou se não implicar no
continuado destruir de nossas matas, numa empreitada impiedosa
para a fundação irreparável de desertos.
Há quem argumente que o preço da energia não é fator
determinante para a industrialização. "Na composição unitária
dos preços, a energia representa parcela ínfima". . . Concedo-o em
algumas indústrias.
Mas não em tôdas. Muitas há em que a eletricidade é fator
preponderante na formação dos preços de custo.
E, justamente, as indústrias de origem mineral, de que tanto
se espera no Nordeste, justamente elas é que mais precisam do
kW abundante a baixo preço.
Se, porém, viéssemos .a admitir que a eletricidade barata não
influísse no desenvolvime:qto industrial de dada região, neste caso
teríamos mais um argumEmto em favor de Paulo Afonso que poderia ser captada mesmo 'ijue o kW viesse a sair muito caro para
as indústrias consumidoras ...
O argumento dos pessimistas milita em seu desfavor. De
qualquer modo, o que é preciso jamais esquecer é que a proporção
percentual de algum fator de produção não exprime a preponderância dêle no processo criador.
Se o fator energia numa fábrica de tecidos, expresso em percentagem sôbre os valôres que entram na formação do custo do
tecido, se arrola numa fração de unidade, a significação da sua
,presença é a de um fator determinante para que a fábrica se
movimente.
Sem energia não se S1gitariam os teares! Se as anilinas, tão
caras hoje, entrassem na composição de preço, cem por cento,
beirando algumas unidades, sua inexistência não pararia a fábrica,
que apenas mudaria de rµmo na apresentação colorida dos seus
produtos.
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Senhores Deputados:
Para responder por fim às objeções de alguns que aduzem o
fantasma do alto preço e das dificuldades de execução do projeto
de Paulo Afonso, tal como foi concebido no Ministério da Agricultura, quando tive a honra de presidir-lhe os destinos, cito as
conclusões do técnico americano Oren Reed: "O desenvolvimento
de Paulo Afonso pode ser feito econômicamente para suprir a
um largo mercado potencial. A produção e a transmissão de fôrça
para êstes centros de mercado não apresentam qualquer difícil
problema de engenharia". (Pág. 9)
Ou ainda, no comêço, "o custo da fôrça de Paulo Afonso, nas
subestações primárias, nos centros de carga, seria uma pequena
fração do custo presente nestas áreas e poderia ser comparado,
com vantagem, com o custo da fôrça para o TVA, ou para os
outros grandes sistemas de fôrça nos Estados Unidos". O custo
no TVA é o menor do mundo ...
Considero o empreendimento comparável ao de Volta Redonda,
e por isto não duvidei de imitar-lhe a solução.
O Sr. Jurandir Pires Ferreira - Acho que Paulo Afonso é
empreendimento mais importante que Volta Redonda.
O SR. APOLÔNIO SALES - Registro com imenso prazer a
observação do nobre Deputado. A legislação assinada a três de
outubro de 1945 facultava ao Ministério da Agricultura lançar
uma companhia, sob forma de sociedade anônima, cujo capital
seria subscrito pelo Govêrno e pelas autarquias (Institutos) .
Ficavam estas autorizadas a realizarem a sua participação
com garantia dos juros do capital invertido enquanto não houvesse
dividendos equivalentes à taxa mínima prevista (6%).
O Govêrno, por sua vez, subscritor da maioria das ações, com
direito a voto, poderia revender parte (49 %) . Destarte a companhia poderia começar desde logo a sua existência legal, dispensando-se portanto a espera de acionistas menores, que entretanto
poderiam adquirir suas ações, do Govêrno, depois de realizados por
êste 10% do valor destas.
Ainda por legislação necessária foi aberto o crédito para a
subscrição por parte do Govêrno (200 milhões) mediante emissão
de apólices.
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E ainda não foi feito o decreto final, outorgando à companhia
que se fundasse a concessão das cachoeiras, de acôrdo com as exigências do Código de Aguas.
O que representa o valor desta concessão, não preciso ressaltar.
Imaginem os Senhores Deputados o que é uma concessão de
energia para serviço de todo o Nordeste! Antevejo, para alguns
anos adiante, o que hoje se presencia na concessão da Light, em
parcela de dois Estados e do Distrito Federal.
Tôda esta riqueza imensa expressa pela atividade humana em
tôrno das fábricas; êste nível de vida mais elevado graças à eletricidade; estas fundamentais condições de prosperidade constituídas
pela abundância de energia a baixo preço, tudo isto virá para o
Nordeste através de Paulo Afonso. Que imensa significação portanto terá a companhia nos destinos do Nordeste? E que significação social imensa, se, fugindo dos moldes puramente capitalísticos, ela assumir um cunho moderno de socialização de riquezas,
pela constituição paraestatal com que foi planejada? Não admira
que tenham surgido tantas dificuldades e que os imponderáveis
se façam sentir no emperramento da iniciativa redentora.
Surpreende a pergunta: o que afinal é preciso fazer para que
se iniciem as obras de Pa,ulo Afonso?
Meus Senhores: Bor,n é que me façam esta pergunta. Na
verdade existe o Decreto--lei que autoriza a organização da companhia e está prevista a forma financeira de custeá-la. Foi
outorgada a concessão ~ara organizar a companhia. Nada falta
portanto.
As objeções quanto ~tos estudos foram suficientemente esclarecidas fôlhas atrás. E se não fôssem bastantes os argumentos que
aduzi, leia-se o relatório do Coronel Hélio Macedo Soares, membro
da Comissão de Planejarpento, organizador e construtor da Emprêsa de Macabu, Secret;á.rio de Viação do Estado do Rio e uma
das figuras mais evidentes da moderna cultura militar do Brasil.
S. s.a afirma, à pág. s+: "Neste já muito longo relatório, tão
demorado em sua apresentação, buscamos esclarecer, sobretudo,
que os estudos iniciais piara a construção da "Companhia Hidrelétrica do São Franciscq" já se acham em tal fase que podem
perfeitamente dispensar a constituição de uma comissão de técnicos para investigaçõe~ preliminares". Mostramos, mais, em
linhas gerais, que o empreendimento é perfeitamente exeqüível,
1
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quer sob o aspecto dos mercados de consumo, quer em face dos
preços de fornecimento". E na pág. 30: "Não há necessidade,
portanto, de exame mais completo do assunto (valôres e custo
das obras) por uma comissão de técnicos que, cautelosamente,
investigasse a viabilidade da "CHE do São Francisco". Esta companhia poderá fàcilmente estudar as minúcias técnico-econômicas
do empreendimento... "
Portanto nada falta a não ser lançar-se, de acôrdo com a legislação vigente para a constituição das sociedades anônimas, a
companhia, através de um memorial pelos principais jornais do
País, convocando acionistas. Deixei até êste edital redigido, uma
vez que era do meu intento, depois que o mostrasse ao então
Presidente, Senador Getúlio Vargas, no meu despacho de têrça-feira 30 de outubro, na quarta-feira 31 mandá-lo para a imprensa.
Como acionistas concorreriam o Govêrno e os Institutos, de quem
pleiteara e tinha para isto autorização para a subscrição do restante capital - (200 milhões).
Como estava previsto que a realização do capital subscrito era
em prazo dilatado, cabendo no primeiro ano apenas a realização
de 10% e nos anos subseqüentes (6 anos mais) 15%, compreende-se que o desembôlso para o início de tão importante obra era
assaz moderado, ou seja apenas de 20 milhões a ser distribuído
por todos os Institutos e 20 milhões ao Govêrno.
Estava convencido de que não houvesse interrupção em tão
útil plano.
O Estado de Alagoas, sob a administração do atual Senador
Ismar de Góis Monteiro, já recolhera a sua quota no Banco do
Brasil, numa demonstração de fé nos destinos de sua terra e
confiança no plano.
Era de supor que, :pelo menos, depois do Govêrno provisório,
vindo para o Ministério da Agricultura um Ministro nordestino,
tudo fôsse levado adiante. Infelizmente, razões que não vêm ao
momento explicar, influíram para que o titular não usasse da
faculdade que êle tinha de lançar a companhia, restando hoje a
esperança que não tarde a concretização do que foi planificado de
modo tão exeqüível quanto racional.
Não tenho dúvida em afirmar que se fôssemos um País de
grandes fortunas particulares, Paulo Afonso já estaria em ordem
de marcha. Infelizmente o Nordeste é ainda um semideserto que
12 -
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precisa ser sacudido pela inversão de recurso público em obra
planificada.
Se nos Estados Unidos a pletora de riquezas faz pressão sôbre
o pauperismo de algumas zonas, no Nordeste, quem sabe, no Brasil,
é a penúria generalizada que faz pressão sôbre os pequenos núcleos
de prosperidade.
O Sr. Jurandir Pires Ferreira - E é de notar que o Nordeste
caminha numa gradação geológica para o deserto se não houver
ação humana, ao passo que nos Estados Unidos o deserto estava
estabilizado.
O SR. APOLôNIO SALES - Retardar o aproveitamento de
Paulo Afonso foi a meu ver um êrro imenso, até porque responsável pelo encarecimento da obra já hoje onerada em mais de cem
milhões de cruzeiros. Eu bem senti o desejo de S. Ex.ª o Sr.
Presidente Dutra em levar adiante o empreendimento.
Ninguém mais do que êle me deu demonstrações inequívocas
do seu entusiasmo pelo programa que pode ser encarado até como
indispensável à seguranÇa nacional. E a prova de que êle deseja
que Paulo Afonso venhfl a ser uma realidade está no ter êle
confiado a pasta da Agr~cultura a um economista ilustre, que já
me afirmou que pretendia prosseguir no empreendimento, tendo
já até designado para isto uma comissão.
Meus Senhores, re~ta-me, agora, como prometi. discorrer
ligeiramente sôbre a proteção ao rio. Sôbre ela já falou o Sr.
Geraldo Rocha. Com êle concordo quanto à conveniência de se
fazerem obras de armazenamento de água nos afluentes e até no
leito do próprio São Francisco.
Não serão porém obras de pequeno vulto que se possam atacar
de uma só vez. A barragem do Boqueirão teria preferências, dadas
as possibilidades que psfrece oferecer a uma execução rápida e
barata.
O Sr. Gregório Bezerra - E quanto à barragem do Sobradinho? Não será obra um pouco precipitada em relação às obras
do São Francisco?
O SR. APOLôNIO 8 1<\.LES - Tenho a impressão de que, sendo
essa obra de pequeno vulto e a do Boqueirão demandando 5 a 6
anos, não haveria inconveniente em que se fizesse, porque então
pecaríamos apenas por 1.3.bundância.
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Desejo formular três perguntas.

O SR. APOLôNIO SALES - Ao inteiro dispor do nobre
Deputado.
O Sr. Freitas Cavalcânti - A primeira: é possível pensar no
aproveitamento econômico de tôda a Bacia do São Francisco,
tendo em vista os interêsses do Nordeste, sem a captação imediata
de energia de Paulo Afonso?
O SR. APOLÔNIO SALES - O aproveitamento da cachoeira
é básico para todo empreendimento econômico do Nordeste.
O Sr. Freitas Cavalcânti - V. Ex.ª considera definitivos os
estudos do Ministério da Agricultura para o aproveitamento da
energia hidráulica da cachoeira?
O SR. APOLôNIO SALES - Definitivos, em suas linhas-mestras; os detalhes competem à comissão que der execução aos
trabalhos.
O Sr. Freitas Cavalcânti - Finalmente, é possível admitir
outro projeto ou plano para aproveitamento da energia, interferindo com o projeto elaborado pelos técnicos do Ministério da
Agricultura?
O SR. APOLôNIO SALES - Não acredito que possa haver
interferência danosa no projeto dos técnicos do Ministério.
Depois da questão do armazenamento da água nos afluentes,
pouco a pouco levado ao próprio leito do rio, depois das obras de
proteção das cabeceiras, chegamos ao reflorestamento. Quanto a
êste último, acho que ninguém refloresta sem que haja vantagem
e também não se faz imigração para reflorestar. Antes de pensar
em reflorestar as cabeceiras do São Francisco, será mais acertado
fazer uma série grande de núcleos agroindustriais ao longo do
São Francisco desde Minas a Alagoas, onde fôsse possível captar
alguma energia como falei ontem. A aglomeração de gente fará
nascer a necessidade do reflorestamento.
O Sr. Manoel Novais - Essa tese foi por mim defendida em
discurso, justificando o empreendimento de V. Ex.ª e citei Petrolândia como modêlo para questão da colonização e irrigação do
São Francisco, preconizando que se transformasse cada cidade,
cada arraial das margens do São Francisco, em tôda sua extensão,
em verdadeiros centros iguais ao de Petrolândia.
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o SR. APOLôNIO SALES - Exatamente, a criação de centros de produção, mas também de consumo.
O Sr. Jurandir Pires Ferreira-- Seria a volta a uma economia
fora de uso.
O SR. APOLôNIO SALES - Ao contrário, será uma economia
moderna. Já na Rússia se adotou o sistema de fazendas coletivas,
com inversão de capitais do próprio Estado, aproveitando-se a
direção e experiência dos técnicos, criando-se centros autárquicos
quanto à produção e consumo.
A captação da energia transformará as regiões onde se localizarem os núcleos, a exemplo do que se deu com Petrolândia, com
orçamento insignificante e que apresenta grande progresso atualmente, em virtude do fornecimento de energia.
O Sr. Manoel Novais - Em suma, antes de terminar, desejo
fazer ressaltar que são em número de 4 as conclusões a firmar da
palestra de hoje, e de suma importância:
1 - o projeto da usina hidrelétrica de Paulo Afonso está em
condições de ser atacaq.o imediatamente, independente de qualquer outro fator, inclusive financeiro;
2 - a não interferí~ncia da usina de Paulo Afonso em qualquer plano que de futuro se trace para aproveitamento do Vale
do São Francisco;
3 - em refôrço d;ft primeira conclusão; a construção da
barragem do Boqueirão é considerada pela autoridade técnica do
Sr. Apolônio Sales obra imprescindível à regularização da descarga do São Francisco e, conseqüentemente, influindo no futuro
e estabilidade da obra de Paulo Afonso;
4 - necessidade imperiosa que, a exemplo do que S. Ex.ª
fêz magistralmente em Petrolândia e deve ser motivo de estímulo
aos outros administrad()res do Ministério da Agricultura e desta
própria Comissão, é preciso instalar núcleos agroindustriais em
tôdas as cidades e vilas marginais do São Francisco, tomando como
modêlo o que foi reali:(;ado em Petrolândia.
O SR. PRESIDENTE - Terminada a exposição muito proveitosa feita pelo Sr. Apolônio Sales, cabe-me agradecer, em nome
da Comissão, o valioso e útil depoimento que S. Ex.ª prestou, cuja
colaboração será da ma~or vantagem para orientação dos trabalhos
que a ela estão afetos. (Muito bem. Palmas).
(DCN de 6-12-1946)

ATA DA 7.a REUNIÃO EXTRAORDINARIA,
REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 1946
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de mil novecentos
e quarenta e seis, reuniu-se, extraordinàriamente, na sala Francisco de Paula Guimarães, às 14 horas e 20 minutos, a Comissão
Especial do Plano do Aproveitamento da Bacia do São Francisco
sob a presidência do Sr. Amando Fontes, com a presença dos
Srs. Manoel Novais, Medeiros Neto, Freitas Cavalcânti, Gregório
Bezerra e Licurgo Leite.
Deixaram de comparecer os Srs. Aristides Milton, José Maria
Alkmim, Heribaldo Vieira, Teódulo de Albuquerque e Gercino de
Pontes.
Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Sr.
Presidente, na matéria do expediente, deu conhecimento haver
recebido do Sr. Interventor Federal em Sergipe um esquema de
organização para uma autarquia, denominada Serviço de Aproveitamento do Vale do São Francisco e Seus Afluentes (SAVSFA),
da autoria do Engenheiro Clóvis Mozart Teixeira. A sugestão serâ
oportunamente apreciada.
Em seguida, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao
Engenheiro Renato de Azevedo Feio, Diretor da Estrada de Ferro
Central do Brasil, que iniciou detalhada exposição sôbre o aproveitamento do São Francisco e seus afluentes, na parte relativa a
transportes. O depoente acentuou a importância do transporte no
desenvolvimento de qualquer região e ilustrou sua explanação com
dados e mapas.
Ao terminar o depoimento, que foi devidamente taquigrafado,
o Sr. Presidente agradeceu ao Sr. Renato Feio sua valiosa contribuição
Compareceu, também, à reunião, o Sr. Apolônio Sales.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a
sessão às 15 horas e 30 minutos.
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E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Sr.
Presidente.

CONVOCAÇÃO
Esta Comissão reune-se, hoje, extraordinàriamente, têrça-feira,
às 14 horas, na sala Francisco de Paula Guimarães, a fim de ouvir
o Sr. Hermínio Conde, Chefe da Comissão de Inspeção Sanitária
.do São Francisco, do Ministério da Educação e Saúde.

(DCN, de 26-11-1946)

DEPOIMENTO DO SR RENATO DE AZEVEDO FEIO
(Em 25 de novembro de 1946)

O SR. RENATO DE AZEVEDO FEIO - Sr. Presidente, por
certo o preceito constitucional que estabeleceu a reserva de sua
renda tributária para o desenvolvimento do São Francisco previu
o desenvolvimento do Vale em tôda sua extensão e não especificamente em cada trecho.
Justamente por isso, por imaginar que a ação tenha de se
estender a todo o curso do rio, sinto-me satisfeito em poder falar
perante esta Comissão sôbre uma pequena parte, em que a Central
do Brasil tem ligação com o Vale do São Francisco, através da
navegação do rio e, ipso facto, um contacto muito grande, afetando de certo modo o desenvolvimento da zona considerada.
Data do princípio dêste século a construção da linha que liga
Corinto, ex-Curralinho, a Pirapora, acompanhando o Vale do Rio
das Velhas. Essa linha foi construída inicialmente visando aproveitar tôdas as possibilidades que se pudessem obter ao longo do
São Francisco, ligando o centro de Minas à Capital da República,
bem como à parte do curso superior navegável do rio.
Posteriormente, a Central visando orientar-se na direção de
Belém do Pará, construiu uma ponte sôbre o São Francisco, a
qual, pràticamente, até hoje não foi aproveitada, senão para passagem de tropas, peões e caminhões; ferroviàriamente é utllizada
apenas para embarque de gado do outro lado do rio.
Naquela época, essa construção foi feita em condições extremamente precárias; tratava-se de construir a linha mais barata
possível, e, essa conseqüência, é cheia de acidentes, em rampas e
contra-rampas que se sucedem acompanhando o Vale do Rio das
Velhas, cortando os afluentes da margem esquerda, o que resultou
na existência de uma linha com condições de transporte muito
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precárias em que não se podem organizar comboios porque o pêso
médio do trem é extremamente baixo.
Assim sendo, em qualquer época em que se tiver de fazer um
transporte apreciável pelas linhas da Central, decorrente do desenvolvimento do Vale do São Francisco, êsse ramal necessàriamente
representará um impasse, uma limitação ao escoamento dessa
produção. Já sentimos isso, quando no decorrer da guerra tivemos
de intensificar o transporte via Pirapora. São conhecidas, pràticamente de todos, as possibilidades que oferece sob o ponto de vista
econômico, tôda a zona superior do São Francisco. Tem sido até
hoje deixada de lado não só pelas dificuldades naturais e condições
do clima como principalmente pelas condições de navegação do
rio, razão por que, a meu ver, qualquer coisa que se faça para
desenvolver econômicamente o vale do rio, redundará num acréscimo de transporte a se fazer pelo próprio rio e também pela
Central do Brasil.
Seria prudente não repetir, nesse caso, o que tem acontecido
com tanta freqüência e~ todo o Brasil: fomentar-se a produção,
incrementar tôda espécie de atividade e deixar para o último
momento o preparo do~ meios de transporte para a produção
obtida.
Todos conhecem a s~tuação ocorrida em inúmeras estradas de
ferro, em que tem havido grande desenvolvimento de produção
industrial ou mesmo agrícola, e depois não houve vazão para essa
produção, que ficou retida, acarretando prejuízos enormes. Temos
um exemplo muito chegado a nós, do desenvolvimento do Norte
do Paraná, cuja produç:ão está pràticamente impossibilitada de
se escoar pela incapaciqade dos meios de transporte que servem
àquela região.
Considero, portanto, prudente que, a par de conseguir o desenvolvimento do vale do rio, se pense em dar também possibilidades
de transporte à produção que vier a ser desenvolvida. Isso é tanto
mais premente, quanto será contraproducente tratar do desenvolvimento de qualquer espécie no vale do rio, sem aproveitamento, ou melhor, sem previamente se ter certeza de escoar os
produtos obtidos.
Não tenho autorid~de para falar sôbre o que se possa fazer
ao longo do Vale do S~io Francisco. Sei que é uma região antes
supridora de algodão, c:ie muito boa qualidade às fábricas exis-
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tentes no Norte de Minas. Em tempos idos se abasteciam da quase
totalidade da produção daquela região; hoje são abastecidas por
algodão que vem de São Paulo; êste percorre uma distância de
1. 500 quilômetros.
1:sse é o fato importante para o qual chamo a atenção da
douta Comissão.
O SR. PRESIDENTE - Por que motivo? Serão as condições
econômicas da região ou em vista do transporte insuficiente?
O SR. RENATO DE AZEVEDO FEIO - Tenho motivos para
supor que seja a deficiência do transporte uma das principais
razões.
O Sr. Medeiros Neto - O fator da pecuária também deve
influir.
O SR. RENATO DE AZEVEDO FEIO - Eu diria que a questão
do transporte no Rio São Francisco será um dos fatos preponderantes dessa deficiência de escoamento da produção porque a própria Central do Brasil tem grande interêsse em obter transporte no
rio para se abastecer de dormentes e nunca conseguiu até hoje
obtê-lo de forma alguma, abandonando por completo a idéia de
comprar dormentes naquela região. A situação se agrava de ano
para ano.
Daí, chamamos também a atenção da ilustre Comissão para
o seguinte: o simples fato de podermos comprar à beira do rio,
digamos, um milhão de dormentes, pagando 15 a 20 cruzeiros cada
um, representaria, sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico da região, um concurso apreciável; seriam outros tantos
milhões de cruzeiros distribuídos ao longo do vale do rio, fomentando a produção e auxiliando o desenvolvimento, dependendo
tudo isso das necessárias facilidades de transporte.
O que hoje se transporta de Pirapora, vindo através do rio,
é quantidade mínima em tonelagem e só representa quantidade
apreciável em gado; do Norte de Minas são transportadas cêrca de
120 a 150 mil cabeças de gado por ano, das quais 20 mil vêm de
Pirapora e fazendas situadas ao longo do rio. As outras mercadorias dessa procedência diminuem de ano para ano e mesmo o
movimento de passageiros tem escasseado, porque cada vez é
menor o número de pessoas que viajam, pelos navios, ainda que
uma parte delas se tenha desviado por caminhões para a linha
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de Monte Azul, e outras estações da linha de Montes Claros, em
vez de Pirapora.
De qualquer modo, essa zona, para a qual a Estrada construiu
o ramal de Pirapora, tem-se estiolado e diminuído sua vitalidade
ultimamente. No caso de haver qualquer desenvolvimento, isso se
traduzirá em melhoria da produção e intensificação do transporte.
Seria limitar inteiramente as possibilidades de desenvolvimento,
não se cogitar com a necessária antecedência da melhoria da
navegação, tanto pela simplicidade das exigências existentes
como também pelo melhoramento das condições do ramal, na
hipótese de ser considerado pela Comissão aconselhável fomentar
o desenvolvimento d.o rio.
:S:sse era o ponto principal que desejava que a Comissão tivesse
presente: não ser feito nada sem se prever a possibilidade de
escoamento; não limitar depois os resultados que se possam obter
por não haver a necessária previsão quanto às facilidades de
transporte necessário.
Sempre tivemos a e~;perança de conseguir no Vale do São
Francisco uma zona prodir-tora, não só de algodão, de gado e medeiras, como também de ~ementes oleaginosas e de mamona, essa
última pràticamente uma. mercadoria constante em nosso transporte para seu desenvolvimento, bastaria apenas que se facilitasse,
se desse mais capacidade ao transporte, para melhoria das condições econômicas de tôdia essa parte do rio.
O SR. PRESIDENTE - V. Ex.ª acha que no Plano de Aproveitamento Econômico do Si3.o Francisco deveria figurar o melhoramento das condições da Central do Brasil?
O SR. RENATO DE AZEVEDO FEIO - Refiro-me ao transporte ao longo da zona SUf perior do São Francisco, transporte pelo
rio e pela Estrada.
O Sr. Apolônio Sales - Quantas toneladas a Central transporta atualmente?
O SR. RENATO DE P,..ZEVEDO FEIO-Cêrca de 15 mil anuais
e 20 mil cabeças de gado.
O Sr. Apolônio Sales - Admitindo que isso se decuplicasse,
ou por outra, se multipUcasse por 10 dentro de 10 anos, seriam
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130 mil toneladas transportadas do rio à estrada de ferro, quer
da parte Norte em Pirapora, quer da parte Sul, em Juàzeiro, não
seria mais interessante e mais barato decuplicar o número de
navios? Para decuplicar a capacidade de navegação do rio bastaria
aumentar o número de navios existentes e adaptá-los à região.

O SR. PRESIDENTE - Penso que em vez de estradas, deveríamos cuidar da ligação telegráfica de todos os pontos e do
estabelecimento de hospitais nos lugares onde não os houvesse.
O Sr. Manoel Novais - Para construir e terminar a comunicação telegráfica bastariam 3 milhões de cruzeiros.

O SR. RENATO DE AZEVEDO FEIO - Na Central as comunicações entre pontos marginais das linhas são feitas por intermédio do rádio, onde não há linhas telegráficas e mesmo onde elas
existem.
O Sr. Manoel Novais - Mas a ligação telegráfica deve ser
feita de qualquer maneira e isso porque o problema da navegação
do São Francisco só apresenta diferença do vapor para o remo,
por enquanto; nada há em matéria de aperfeiçoamento técnico.
A questão de estações de rádio ficaria para a própria organização
das emprêsas de navegação do São Francisco. Quanto aos hospitais, podemos pensar na construção de hospitais-base.
O Sr. Apolônio Sales - Não seria possível à Central duplicar
as linhas nesse trecho durante os próximos dez anos?
O SR. RENATO DE AZEVEDO FEIO - Nesse trecho não.
Eu desejava chamar a atenção da Comissão para o seguinte:
- o preparo de meios de transporte leva algum tempo; o desenvolvimento da produção é muito mais rápido; se não se tomar
em tempo útil providências para ter os necessários meios de
transporte, é mais que provável que a produção tenha de ficar
encostada, esperando transporte.
O Sr. Gregório Bezerra - 1!:sse transporte do São Francisco
à Central do Brasil, a quem competirá? A Comi&3ão técnica que
irá elaborar todos os trabalhos de aproveitamento do Vale do São
Francisco, ou à própria Central interessada nesse transporte?
O SR. RENATO DE AZEVEDO FEIO - Isso é coisa a considerar; se o transporte fôsse de tal volume que justificasse a inversão
redonda de dinheiro nessa linha, provàvelmente a Central faria,
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pois tôdas as linhas do Norte de Minas são deficitárias. Nas condições atuais, o ramal tem capacidade para o tráfego que lhe é
oferecido.
O Sr. Gregório Bezerra - Nesse caso, competirá à Comissão
fazer todos os trabalhos para facilitar o transporte pelo rio e à
Central os que interessassem ao transporte por via terrestre.
O SR. RENATO DE AZEVEDO FEIO - O transporte por via
terrestre ainda por muito tempo será deficitário ali; o que executamos entre Pirapora e Corinto é de 1/10 do que fazemos na linha
de Montes Claros a Belo Horizonte, que também é deficitária. Não
obstante êsse transporte ser de 1/10 do que realizamos na linha-tronco, é suficiente nas condições atuais, mas não o será quando
a produção no vale do rio oferecer possibilidades, graças às medidas
postas em execução para seu desenvolvimento.
O SR. PRESIDENTE - Uma indagação: V. Ex.ª considera
então que se deveria empregar recursos provindos da percentagem
constitucional para auxil~ar a Central nesse empreendimento?
O SR. RENATO DE .i\ZEVEDO FEIO - Considero-o justo.
O Sr. Gregório Bezerra - Acho-o injusto porque o estipulado
para aproveitamento do S~o Francisco' deve ser reservado somente
para êsse fim. Amanhã c.m depois se o Govêrno da União ou a
Central, de acôrdo com seus interêsses, desejar fazer melhoramentos do transporte para facilitar escoamento de mercadorias do
São Francisco, que o faç13r com seus recursos.
O Sr. Medeiros Neto -- Mas a ponderação do Sr. Renato Feio
se refere ao caso de inten:sificação da produção, caso em que seria
natural a melhoria das condições da estrada de ferro.
O SR. PRESIDENTE - O depoimento de V. Ex.ª é no sentido
do melhoramento do transporte para o futul"o, quando houver
aumento de produção.
O SR. RENATO DE AZEVEDO FEIO - De fato, não pleiteio
que pela verba do São Francisco se custeiem essas obras; pleiteio
que se lhe dêem meios para ter êsse transporte. Linha já temos.
Do mesmo modo que se piensa em dar recursos à navegação, é preciso também pensar na ligação do rio com as linhas férreas para
que o escoamento da produção se faça de maneira eficiente. Fui
morador na zona do Rio pas Velhas desde 1930, aproximadamente
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e sei das inúmeras vantagens que podem decorrer dessa zona de
grandes possibilidades.
O SR. PRESIDENTE - É valiosa a contribuição de V. Ex.ª
chamando a nossa atenção para êsse aspecto do problema, para
pensar também no transporte ferroviário.
Quanto aos recursos que devem ser empregados, é assunto que
compete ao Govêrno Federal resolver.
Assim sendo, agradeço ao Sr. Renato Feio a importante
colaboração que nos trouxe, no seu depoimento, que será levado
em devida conta por esta Comissão.
(DCN, de 12-12-1946)

ATA DA 8.ª REUNIA.O EXTRAORDINARIA,
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 1946

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de mil novecentos
e quarenta e seis, reuniu-se, extraordinàriamente, na sala Bueno
Brandão, às 14 horas e 40 minutos, a Comissão Especial do Plano
do Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob a presidência
do Sr. Amando Fontes, com a presença dos Srs. Manoel Novais,
Heribaldo Vieira, Medeiros Neto, Gregório Bezerra, Licurgo Leite
e Freitas Cavalcânti.
Deixaram de comparecer os Srs. Aristides Mílton, Gercino
de Pontes, Olinto da Fonseca e Teódulo de Albuquerque.
Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Sr.
Presidente declarou que estava presente o Sr. Hermínio Conde,
médico sanitarista e conhecido oftalmologista, que comparecia
perante a Comissão para trazer sua valiosa contribuição aos serviços a serem executados no Vale do São Francisco.
Com a palavra, o Sr. Hermínio Conde iniciou longa exposição
sôbre o problema do aproveitamento do São Francisco no setor
referente às condições sanitárias, assistência médica às populações
daquela região e o necessário saneamento. Apresentou sugestões
constantes de planos pelo mesmo elaborados e ilustrou sua exposição, que foi devidamente taquigrafada, com numerosa documentação, inclusive filmes cinematográficos. Terminado o depoimento,
o Sr. Presidente agradeceu ao Sr. Hermínio Conde a colaboração
que acabava de prestar a tão importante empreendimento, encerrando a sessão às 16 horas e 30 minutos e marcando uma reunião
extraordinária para o dia 28 do corrente, às 14 horas, a fim de
ser ouvido o Sr. Mário Pinotti, Diretor do Serviço Nacional da
Malária.
E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Sr.
Presidente.
(DON, de 8-11-1946)

DEPOIMENTO DO SR. HERMÍNIO CONDE
(Em 27 de novembro de 1946)

O SR. HERMfNIO CONDE - Agradecemos o convite e as
expressões de generosa cordialidade do ilustre Presidente desta
Comissão e o comparecimento dos seus mais distintos membros,
pedindo vênia para levar as expressões do Sr. Presidente à conta
de recíproca simpatia e, também, a essa afinidade talvez originada
da circunstância de sermos ambos procedentes da mesma unidade
geográfica do nosso País, que é êsse eterno e heróico Nordeste
brasileiro.
Nossa exposição será provàvelmente longa, mesmo a despeito
dos modernos meios de abreviá-la, e do que faremos uso, ou seja
as projeções luminosas, usadas nas universidades americanas e
que, segundo os cálculos da atual técnica psicológica, representam
uma simplicidade que torna mais rápida, de cêrca de 800 vêzes,
a explanação dos assuntos.
Falamos como antigo estudioso dos assuntos nordestinos.
Desde 1925, iniciamos nossa colaboração no "Jornal do Brasil",
reivindicando glórias históricas legitimamente pertencentes aos
filhos do Nordeste, ao ensejo das lutas da Independência no Piauí
e Maranhão, ajudados pelo Ceará e Pernambuco; nos volumes de
ensino secundário, em quase todos, as vitórias são atribuídas a um
marujo estrangeiro, eficiente na Bahia, mas tardio, e por isso
inoperante, naqueles Estados: Lord Cochrane.
Aprendemos nos ginásios nordestinos o sacrifício impôsto aos
heróis daquelas lutas, das quais participaram os nossos e os ancestrais dos colegas do Liceu Piauiense e, ao chegar ao Rio de Janeiro,
como se houvéssemos aportado em estranha terra verificamos, perplexos, que essas glórias eram atribuídas a outrem ...
Sôbre o assunto, posteriormente, escrevemos um livro hoje
esgotado - e tivemos a satisfação de ver um dos críticos da
aludida obra, o próprio João Ribeiro, estender-nos a mão e retificar
13 -
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o seu ponto de vista, diverso do nosso, exarado no seu manual de
História do Brasil.
Ampliamos êsses estudos, agora, voltados para a ecologia nordestina, transferindo-nos para lá, tão cedo concluímos o curso da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, fazendo a clínica especializada de olhos em várias cidades do Maranhão e do Piauí em
1929 e 1930, então respectivamente o primeiro e o terceiro Estados
do Brasil no censo nacional da cegueira.
Prosseguindo os mesmos estudos, publicamos em 1930 o primeiro gráfico da distribuição geográfica nacional do tracoma em
nosso País, e na qual aparece a região são-franciscana, antigo berço
da civilização brasileira, agora convertida em setor de perigosas
endemias, entre elas o tracoma, responsável nos Estados Unidos,
segundo Julianelle, por 30 % de cegueira funcional nos casos recentemente hospitalizados no Missouri.
O Rio São Francisco, líquido raquidiano do espinhaço brasileiro, decaíra de sua importância básica e apresentava-se, mercê
de séculos de incúria e abandono, como veículo de doença e de
morte.
Em 1932, dirigind(J os "Anais de Oculística do Rio de Janeiro"
e na qualidade de meiµbro da diretoria da Sociedade Brasileira de
Oftalmologia, apresent;amos uma indicação ao Govêrno no sentido
de ser criado um Hqspital Oftalmológico na Cidade de Crato,
Estado do Ceará, seguindo a experiência colonial britânica assim
transportada, para o benefício das populações flageladas do
Nordeste.
Em 1935, por ocasião do 1.º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, reunido em São Paulo, renovamos a moção, agora aprovada
com o apoio unânim1~ de 230 especialistas brasileiros, segundo
consta dos Anais do magnífico certame.
Visamos, com isso, atacar o grande foco nordestino que ainda
hoje se intercomunica com o de São Paulo e Paraná, através da
região do São Francisco.
Alguns anos após, em 1944, tivemos a ventura de cooperar
pessoalmente, como oftalmologista do Departamento Nacional de
Saúde, sob a orienta~~ão de Barros Barreto e Barca Pellon, na
instalação do esbôço qaquela unidade especializada, no "Dia PanAmericano da Saúde" que se comemora a 2 de dezembro. Tais
esforços contínuos e:rr,i. prol do Brasil e particularmente do Nor1
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deste, expressam perseverante linha de atividade na qual o funcionário dêstes últimos anos, apenas representa o prolongamento do
médico interessado nos estudos da geografia, da história, da ecologia, em suma, daquela região calcinada e semi-árida, entretanto
habitada por cêrca de um têrço da população do País, matéria-prima, excelente, galvanizada pela ambiência hostil e querida ...
A ela recorrem as marinhas de guerra e mercante, recrutando
entre os tenazes braquicéfalos 98% das suas guarnições. Releva
estudar o problema do saneamento do Vale do São Francisco
também sob êste prisma relativo à segurança nacional, porque
uma epidemia de conjuntivite, associada, em marujos tracomatosos do encouraçado "Minas Gerais", em plena Segunda Guerra, no
pôrto da Cidade de Salvador poderia ter trazido complicações
sérias às possíveis operações bélicas se o fato se tivesse passado
em alto mar ...
Nossa atividade no setor da oftalmologia social conduziu-nos
ao cargo de Secretário-Geral da "Liga Nacional de Prevenção da
Cegueira" e, como tal, membro da Comissão Executiva do Primeiro
Congresso Interamericano de Prevenção da Cegueira, primeiro
certame dêsse gênero efetuado nesta cidade, em 1942, e no qual
se fizeram ouvir as vozes mais autorizadas do continente, representativas do escol científico e dos governos americanos.
Agora, promovido pela bondade dos associados, amigos dessa
benemérita instituição e achando-nos na qualidade ..:.- muito honrosa para nós - de Presidente da mesma Liga, que possui personalidade jurídica e mantém, mercê de subvenções que a ela
prodigaliza o Govêrno Federal, ambulatórios especializados e
departamentos estaduais, inclusive o mais completo dêles, no Estado da Bahia, é, principalmente, nessa qualidade, que falamos
aos membros desta ilustre Comissão do Plano de Aproveitamento
da Bacia do São Francisco.
Delimitado, assim, o alcance das sugestões trazidas a esta
douta Comissão, apresentamos quatro indicações ao exame e
apreciação dos seus ilustres membros, com a só intenção de contribuir para o encaminhamento de um assunto vital para º'
progresso de todo o Nordeste e do qual também depende, intrinsecamente, o da terra que me serviu de berço: o Estado do Piauí,.
modesto, humilde e, talvez, por isso mesmo ainda mais amado .....
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São as seguintes as sugestões que procuraremos justificar com
a documentação que esta Comissão certamente apreciará com o
proverbial interêsse:
1.º Fazer destacar, anualmente, para os serviços de saneamento do Vale, no mínimo um têrço da quota fixada na Constituição para a recuperação econômica da Bacia do São Francisco.
2.° Constituição de uma rêde hospitalar, inicial, integrada
por 8 hospitais, dos quais quatro já existem, fàcilmente ampliáveis (Pirapora e Januária, no território mineiro; Bom Jesus da
Lapa e Juàzeiro, no Estado da Bahia); um a construir, na Cidade
da Barra, no Estado da Bahia; um em construção particular,
devido ao Sr. Geraldo Rocha, na Cidade de Barreiros, no Estado
da Bahia. Os dois restantes, um em Correntina no fértil vale do
Rio Corrente (Estado da Bahia) e o outro em P.etrolândia, próximo
à Cachoeira de Paulo Afonso ...
O SR. PRESIDENTE - V. Ex.ª não visitou o Baixo São
Francisco?
O SR. HERMíNIO CONDE - Referimo-nos apenas ao Médio
São Francisco. Reportamo-nos a êle, por enquanto, e por isso
acentuamos rêde hospitalar "inicial" ...
O SR. PRESIDE?iITE - Também desejamos hospitais para
o Baixo São Francisco ...
O SR. HERMíNIP CONDE - Evidentemente, o Baixo São
Francisco deve tambéµi ser contemplado ...
O Sr. Manoel Novp,is - O Art. 29 da Constituição, tomado ao
pé da letra, significa que o problema do São Francisco, do ponto
de vista sanitário, deve ser encarado uniformemente, quer se
trate do Alto, do Médio ou do Baixo São Francisco.
O SR. HERMíNIO CONDE - Como dissemos, aludimos ao
"programa inicial mínimo", devido, certamente, ao hábito adquirido no Departamento Nacional de Saúde, como técnico da Campanha Federal Contra o Tracoma, cuja atuação no Vale do São
Francisco data de há dois anos e que nos ensinou a tratar êsses
assuntos por etapas, ~tacando os pontos-chaves, vitais; reputamos
o Médio São Francisco por motivos que em seguida exporemos
como a região indicada para o início da luta, por motivo das
facilidades de comunicações geográficas, terrestres e aéreas, cuja
sede se acha na Cidade de Bom Jesus da Lapa. Ponto tradicional
de convergência de amostras de populações de dez Estados do
Nordeste, desde 1691, que essas contínuas levas de peregrinos se
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habituaram a afluir para o Santuário local, mormente naquela
época situada entre o fim da colheita e o início do plantio, ou
seja, dos meses de maio a outubro de cada ano. Tem a romaria a
êsse trecho do território nacional, antigamente denominado
"sertão adentro", importância análoga à da peregrinação do
Senhor do Bonfim no litoral, refletindo, ali, a "expressão sertaneja" análoga ao "sentido marítimo" da outra, reflexo da marinha
lusa, segundo Pedro Calmon.
3.0 Refere-se esta sugestão, e dela não me cabe, aliás, a
paternidade, desde que na própria Câmara dos Deputados já foi
objeto de ampla exposição do Deputado Rui Santos explorando,
entre outras, as idéias do Dr. Angenor Negrão, à instituição doserviço sanitário fluvial, utilizando um navio de tipo médio, semelhante ao "Antônio Nascimento", dotado de completo equipamento,
para exame de laboratório, Raio X, instrumental especializado de
oftalmologia, dentário etc.
4. 0 Refere-se, esta última indicação, à possibilidade de ser
erigido o Santuário de Bom Jesus da Lapa em monumento nacional nos tênnos da autorização contida no Art. 175 da Carta
de 18 de setembro de 1946.
Como se vê, as atividades sanitárias, mercê do "fator humano", estão intimamente ligadas a problemas de outra ordem, até
porque, como ocorreu no decurso do último conflito armado - se
é que se pode chamar "conflito", a uma calamidade de tais
proporções - bloqueado o litoral brasileiro, foi o velho Vale,
abandonado pela secular negligência, a nossa tábua de salvação,
humilde, mas eficiente e decisiva ...
A ereção do Santuário em Monumento Nacional, situado o
templo ao lado de uma fortaleza do tipo da de Gibraltar, com o
domínio da navegação aérea e fluvial da região, permitiria o
rápido, imediato e necessário prosseguimento das obras de urbanização, que se estão desenvolvendo em tôrno do outeiro, devidas
à iniciativa do Vigário local, Padre Villanova Segura. Longo, de
820 metros, por 90 de altura e 400 de largura, espécie de catedral
de Colônia presenteada ao Brasil, o outeiro de Bom Jesus da Lapa
há de ser, em futuro próximo, um ponto de turismo nacional.
Exige-o o culto da tradição que aquêle Vale expressa, desde sua
fase alvorecente, em que possibilitou, quando o São Francisco se
chamava o Rio dos Currais, no "ciclo econômico do couro'', os dois
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ciclos seguintes, tão importantes quanto o anterior, a saber: o da
cana-de-açúcar e o das minas.
A dívida nacional a êsse trecho do nosso território é imensa.
Procuraremos, entretanto, quanto possível, afastar razões de
natureza sentimental.
A justificativa dos quatro itens constantes das nossas sugestões foi ditada tão-só, pelo nosso patriotismo, sem qualquer ligação
com os cargos ou funções que porventura esteja eu no momento
exercendo. É óbvio que essas sugestões não excluem parcial ou
totalmente outras que eu mesmo posteriormente venha a apresentar, por escrito, a esta Comissão ou a órgão dela decorrente e
constituído para a execução das idéias generosas que preocupam
os interessados na recuperação da histórica Bacia do São
Francisco.
O destaque de 30 % do produto total da quota fixada pela
Constituição justifica-se em virtude da necessidade inicial de promover o arrendamento, compra ou outra modalidade que se venha
a encontrar, para a i:pcorporação do Abrigo dos Pobres de Bom
Jesus da Lapa, às atividades do saneamento e assistência à Bacia
do São Francisco.
Esclareço: a Cidatj.e de Bom Jesus da Lapa, ligada por 4 horas
de avião ao Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Fortaleza e Teresina
e eqüidistantemente s~tuada por vias terrestres dos pontos terminais do Médio São Francisco, ou sejam, Pirapora e Joàzeiro, representa, a meu ver, o ponto ideal do início prático de qualquer
atividade destinada ao êxito certo e duradouro em relação ao
assunto.
Lá estive, privanqo, como é meu hábito, com as autoridades
locais, observando-lhes tôdas as horas disponíveis, como poderá
testemunhar, com experiência própria, o ilustre parlamentar que
nos honra com sua presença neste momento, o Sr. Munhoz de
Mello, então prefeito qe Londrina, quando ali fui com a finalidade
idêntica de proceder a inquérito na próspera região Norte paranaense e dêle tendo ;recebido, como chefe da edilidade local, as
mais expressivas provFts de espírito público e decidida cooperação
para o êxito da minha missão e do trato com as autoridades de
Bom Jesus da Lapa, civis e eclesiásticas, corpo clínico, magistério
e elementos tradicio:q.almente radicados naquele trecho do território nacional. Em face do vulto crescente das romarias con-
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fluentes para aquêle ponto, cheguei à conclusão de que o Departamento Nacional de Saúde agiu com acêrto ao determinar a
revisão dos estudos de Artur Neiva e Belizário Penna efetuados em
1912, recomendando que a Comissão Médica constituída por elementos da Divisão de Organização Sanitária do Instituto Oswaldo
Cruz do Rio de Janeiro, do Curso Federal de Tracomatologia e
dos Departamentos estaduais de saúde de Pernambuco e Bahia,
ao invés de reproduzir o itinerário longo, executado durante
oito meses pelos dois eminentes cientistas citados, ao invés, dizia,
de ser repetido todo êsse longo trajeto, para ali fôsse enviada a
Comissão que pôde, em curto espaço de tempo, examinar amostra
de população procedente de todo o "Polígono das Sêcas", habitantes de uma área de um milhão de quilômetros quadrados que
a tanto atinge a área hoje flagelada pelas sêcas, habitada, como
disse, por 1/3 da população do País, ou seja, 15 milhões de habitantes, com uma densidade demográfica, portanto, de 15 habitantes por quilômetro quadrado.
Logicamente êsses habitantes não se acham racionalmente
distribuídos nessa imensa área de 1 milhão de quilômetros quadrados. Providencialmente, grande parte se encontra adensada
nos altiplanos do Nordeste; êstes altiplanos esclarecem a própria
sobrevivência e a espantosa natalidade do povo nordestino,
matéria-prima excelente, provinda daquelas indomáveis tribos dos
Cariris, da qual me orgulho, como um Cariri com vestes do litoral,
de provir, procurando retribuir com o melhor de meu esfôrço à
causa dos meus ancestrais que não temem confronto do ponto
de vista racial com os chamados povos superiores.
Também não desejamos que essa nossa expansão nacionalista
possa ser inquinada de influenciar as conclusões científicas
expostas a esta Comissão, suficientemente esclarecida sôbre os
assuntos especializados do Vale, ao qual todos nós brasileiros, de
todos os quadrantes, procuramos servir como imperativo de
patriotismo e vinculação nacional.
É, pois, um pensamento superior que norteia a todos, até
porque da maior aquisitividade dos habitantes do Nordeste, está
provado, depende o surto industrial de São Paulo e de algum possível crack do entrechoque esperado nos próximos tempos com o
poderoso industrialismo estrangeiro. Os habitantes do Nordeste
adquiriram, como o melhor cliente do industrialismo paulista,
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cêrca de 4 bilhões de cruzeiros, tendo vendido apenas aos Estados
do Sul a metade dessa soma o que representa uma balança comercial favorável aos Estados do Sul de 2 bilhões de cruzeiros nos
últimos 10 anos.
Mencionamos êsse fato, porque no ano passado, quando nos
dirigimos a Londrina, no Estado do Paraná, para participar de
brilhante certame médico, em um carro especial cedido às mais
eminentes autoridades médicas universitárias daquele Estado, com
as quais entramos, a seguir, em íntimo contacto científico, ouvimos, com espanto, dessas sumidades médicas, a opinião franca de
que êles se achavam possuídos da inutilidade da aplicação de
quaisquer verbas vultosas no Nordeste brasileiro. Indagando se
não se tratava de gracejo, ouvimos de todos que apenas reproduziam pensamento de alguns escritores que assim haviam opinado
de público em obras de sociologia, demonstrando ao nosso ver
uma ignorância formal das condições ecológicas a que aludimos
atrás, ou seja, das amenas condições climatéricas dos altiplanos que
possibilitam a sobreviyência, inclusive de estrangeiros e, entre
êsses, de habitantes nqrdicos europeus, nesses aludidos altiplanos,
lá denominados "chapadas", longas, de centenas de quilômetros
por dezenas de outros tantos de largura.
Aludimos entre o-utros aos da grande Cordilheira circular da
Ibiapaba, constituída pelos relevos da Serra da Ibiapaba propriamente dita, Serra dos Dois Irmãos, Serra do Piauí, Chapada do
Araripe, do Apodi e Se+ra da Borborema, onde estivemos repetidas
vêzes, jamais encontrarido temperatura média acima de 26º, mesmo
nos meses de verão. Alguns mapas da climatologia brasileira
apresentam a região da Serra da Ibiapaba com temperatura de
28° sem a ressalva de que altiplanos a temperatura é inferior.
Insistimos na questão climática porque hoje, à luz das modernas aquisições científicas, ela é essencial para a vida: climatizar ou condicionar o ar nos ambientes de trabalho; apenas
atendemos a um imperativo da fisiologia humana que encontra o
ótimo da realização de seu esfôrço e de seu labor numa temperatura compreendida entre 20 e 24º.
É precisamente essa a temperatura habitual dos altiplanos
nordestinos. Nenhuma culpa deve, portanto, caber ao Nordeste
eterno, indômito e invencível, que os representantes da cultura
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média brasileira ignorem êsses fatos. Aliás, tôda a história e geografia nordestina se acham, parece, intencionalmente, tumultuadas, sendo necessário promover a revisão dos volumes
escolares de história e geografia, na parte referente ao Nordeste.
Podemos citar, mas seria alongar muito a exposição, falar de fatos
relacionados a erros palmares encontradiços nos volumes que são
postos nas mãos dos ginasianos brasileiros. Aliás, quando Capistrano de Abreu afirmou que seria presunção escrever a História do
Brasil sem o conhecimento da história dos Jesuítas, que só agora
está sendo lançada ao público pelo Padre Serafim Leite, estêve
evidenciado que o "rio sem história", na frase de João Ribeiro,
aludindo ao São Francisco, teria que sofrer as contigências dêsse
desconhecimento generalizado.
Nós mesmos fomos forçados, para elucidação de um ponto da
história do Vale do São Francisco, a empregar todo um período
de nossas férias funcionais, à procura de um documento existente
na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro - e encontramo-lo documento esclarecedor do processo de desbravamento do Piauí,
nosso Estado natal, desbravamento êsse iniciado nas margens do
São Francisco em 1674 por Domingos Sertão, e não pelo simpático bandeirante Domingos Jorge Velho, como erradamente alguns
escritores o querem.
O fato elucida nossa condição de estudioso dessa região, a ela
ligado assim por laços de afinidade histórica da formação da minha terra natal que apresenta a originalidade de ter sido o único
estado do Brasil formado do centro para a periferia, em virtude
mesmo da agressividade dos citados Cariris que em 1607, trucidando Frei Pinto, na Serra de Ibiapaba, impediram o desbravamento
dessa unidade federativa, seguindo a linha tradicional das cidades,
ou seja, pelo litoral.
A rêde hospitalar do Vale do São Francisco deve preceder na
sua organização imediata a quaisquer atividades técnicas de engenharia no aludido Vale, e reporto-me ao ocorrido em 1932, nas
obras de construção de açudes nordestinos, quando o engenheiro
Avidos e outros técnicos pagaram com a vida, vitimados pela infecção ebertiana.
O SR. PRESIDENTE - O saneamento dessa região para possibilitar depois as obras de engenharia, demandaria muito tempo?
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O SR. HERMÍNIO CONDE - Não. Já existem 4 hospitais. A
ampliação dêles e o aparelhamento do navio que faria a articulação dos médicos, confortàvelmente instalados e não nas condições
que defrontamos êsse ano, em que todos nós pagamos com a nossa
saúde tributo ao desconfôrto existente. Isto é obra de realização
fácil e imediata e de início não seriam necessários os 30%, bastariam apenas 2 milhões; os hospitais não estão aparelhados e necessitam sê-lo; o hospital a ser construído pode ser a última etapa
a ser atendida. Os 4 já existentes, sobretudo o básico, a meu ver
o melhor dêles, construído segundo planta de Morales de Los Rios,
com 400 metros quadrados de área construída, tendo 20 m x 20 m
e mais um terreno grande, todo cercado por muro ao lado da base
da NAB, de fácil visitação por qualquer Comissão e a 4 horas de
avião desta cidade, em vôo direto, seria o início da realização de
um plano destinado a êxito seguro.
O Sr. Heribaldo Vieira - V. Ex.ª acha que os 30% devem ser
empregados só na campanha contra o tracoma?
O SR. HERMíNIO ~ONDE - Não, referimo-nos a todo o serviço geral de saneamento. Por isso mesmo dissemos ao princípio
que se tratava de 30% para os serviços gerais. Ao nosso ver, técnicos em organização hospitalar e em organização sanitária poderão, em seguida a mim, apresentar, com maior autoridade, planos
mais completos. Sou, nesse ponto de vista do sanitarismo, um
empírico, quase um leigo, porque, sendo clínico e estando chefiando um setor especializa.do de um Departamento, não tive tempo
de fazer curso de sanit31rismo e possivelmente jamais o farei, porque minhas ocupações não permitirão a realização de um curso
tão longo, de 12 meses, com estágio no Instituto Oswaldo Cruz,
mas meu patriotismo e intuição parecem suprir, quando se tem
desejo de servir ao País, essa circunstância que me parece óbvia.
O SR. PRESIDENTE - V. s.a não acha que o Vale do São
Francisco seja no mollp.ento inabitável para missões técnicas de
engenharia ou sanitárias que para lá se destinam, a fim de estudar a solução do prob:lema?
O SR. HERMÍNIO CONDE - Não é que seja inabitável, mas
há uma série elementar de providências que tanto ª' Comissão Médica como a de Engeni1aria devem observar, como a obtenção do
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navio, porque as cidades são desconfortáveis, habituadas a um baixo
grau de confôrto, que determinaria total desnível com a possibilidade de se levarem técnicos de nomeada para essa região, que
terão de utilizar casas particulares, com evidente desajustamento
das famílias que os hospedarem, determinando diminuição do funcionamento e rendimento da Comissão.
O Sr. Heribaldo Vieira - Do ponto de vista sanitário, acha
V. S.ª que somente pode ser dado início às obras para o aproveitamento do Vale, com a preliminar da execução das obras de
saneamento?
O SR. HERMÍNIO CONDE - Esclarecemos. Para o início imediato, no 1.0 semestre de 1947, das obras do São Francisco, faz-se
necessária a utilização de um navio, com as janelas dos camarotes
teladas porque no decurso dos primeiros semestres de cada ano,
o Vale é flagelado pela malária desanimadora; não só as populações
locais, mas, principalmente, os adventícios são vitimados pela endemia. Damos nosso testemunho decorrente do contacto com tôdas as autoridades de Bom Jesus da Lapa em julho do corrente
ano, época em que não mais é encontrado o anófeles, vetor da
malária. A partir de junho, como se sabe, desaparece o mosquito,
embora haja focos malarígenos, ipoeiras, braços do rio, principais
responsáveis pela endemia. Pois bem: tôdas essas autoridades, inclusive o juiz da localidade, durante as nossas conversações, eram
acometidos de calafrios, produzidos pela malária; estavam identificados com aquela situação; de forma que, a levar técnicos inicialmente adventícios, médicos e engenheiros, estaria mais indicado
o segundo semestre, quando menores são os riscos; mas, se a Comissão de técnicos começar a agir imediatamente no Vale do São
Francisco, terá necessidade de resguardos, convindo assistir, antes,
ao filme de Walt Disney sôbre a malária.
É preciso, portanto, o arrendamento inicial de 2 navios dessa
navegação tradicionalmente deficitária, quer de Minas ou da Bahia, um para a Comissão de Engenharia e outro para a Comissão
Médica; seria ao nosso ver a providência preliminar indicada para
o êxito da missão; o aparelhamento dos navios não custaria mais
de 3 milhões de cruzeiros, comportando nossa verba talvez a in·
clusão de dois jipes, porque é preciso acentuar que, na maioria dessas cidades ribeirinhas, não há automóveis e a Comissão Médica
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onstituída por técnicos teve, durante todo o tempo que estêve em
3om Jesus da Lapa, de se transportar a pé, enfrentando ventos
~luminosidade causticantes; outrem desistiria de levar a cabo, em
:ondições tão desconfortáveis, a sua missão. Foram álrduosl os
lercursos que fizemos desde o pseudo-hotel onde nos encontrávanos, em promiscuidade com os portadores de doenças transmissíreis, até a zona do aeroporto e do Abrigo enfrentando fortes ventos
ia soalheira reinante naquela região.
Quanto a converter o Santuário em Monumento Nacional, êste
assunto autorizado pelo Art. 175 da Constitui~ão e me parece
:iue deve ser objeto de consideração desta Comissão, porque se poderá, equiparando o Santuário às cidades mineiras, assim catalogadas, dar um reconhecimento oficial do muito que o progresso do
Brasil deve a essa peregrinação, transportando para a margem do
rio populações de sertanejos que pela primeira vez vêem um navio, um avião, um automóvel, populações essas que lá vão pelo
seu misticismo e também pelo desejo que a higiene mental moderna esclarece, de vari~r de necessidade, de variar de ambiente
que todos nós possuímo;s.
~

Se me fôsse dado, portanto, fazer um apêlo pessoal, dirigir-me-ia ao ilustre amigo e eminente parlamentar, Sr. Manoel Novais que, prosseguindo nessa sua acertada trajetória, nesse assunto
do beneficiamento do Vale, completasse o mesmo, porque muito esperamos ainda de sua atividade parlamentar, com êsse outro
projeto de fazer converter o Santuário em Monumento Nacional
que já o é.
O Sr. Manoel Novais - De fato já está reconhecido por lei e
merece carinho especial.
O SR. HERMíNIO ÇONDE - Isso determinará talvez que venha a ocorrer no futuro em que navios especialmente destinados
ao turismo do São Frailj.cisco possam levar para lá populações brasileiras abastadas que afluem para outros pontos do estrangeiro,
quando poderão fazer seu verdadeiro turismo nacionalizador, que
é o do Rio São Franci~co. ~sse turismo não pode ser feito atualmente, no tumulto, na babel da navegação do São Francisco em
que se registram em tôdas as viagens, pelo menos, 2 ou 3 mortes
de crianças em cada viagem de Juàzeiro a Pirapora. Posso afirmar
que essas vidas estariam salvas certamente, apenas com a provi-
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dência rudimentar de 3 latas de leite condensado, segundo experiência colhida nos campos de concentração de flagelados, dado
que a peregrinação a Bom Jesus da Lapa é na realidade um campo de concentração de flagelados.
A cidade pode ser saneada e isso é um ponto importante a
fixar, mas reclama de início a desapropriação de todos seus 800
edifícios, exceção apenas de 4; e demolição gradativa, obedecendo
a um plano decenal ou qüinqüenal mesmo, exceto a Igreja de
Nossa Senhora do Carmo, o edifício da FAB, o da NAB e o abrigo
dos Pobres de Bom Jesus da Lapa, obra de arquitetura devida a
Morales de los Rios; exceto êstes, todos os demais edifícios de construção rudimentar, inestética e anti-higiênica devem ser gradativamente demolidos para ceder lugar a uma cidade construída a
altura do monumento nacional em que o parlamento brasileiro deve
converter aquêle glorioso e tradicional Outeiro.
São essas as contribuições, desalinhavadas como se vê, mas
ditadas verbalmente só com a intenção de trazer uma achega a
êsse tema - se podemos dizer - amazônico, da recuperação do
Vale do São Francisco. Não tenho dúvida que o povo que fêz Volta
Redonda poderá fazer no espaço de uma geração, a recuperação
completa do Vale. Não tenho a menor dúvida, à vista das virtudes
dos meios modernos da técnica empregados no Vale do Tennessee
e mais recentemente, conforme nos dá ciência a própria cinematografia, na Palestina, equiparada, sob vários aspectos, inclusive no
da incidência de endemias oculares, aos da região semi-árida do
Nordeste.
Essas as contribuições do meu espírito de cooperação, que de·
sejava trazer junto a esta brilhante Comissão, formulando votos
de que prontamente entrem em objetividade, em realidade, com
decisões levadas ao Executivo, até porque há grande anseio em tôda
essa região, por mim percorrida, pois cheguei ao Vale do São Francisco depois de ter percorrido todo o litoral do Nordeste, por terra,
e pude verificar a grande ansiedade na execução dessas obras, não
só de parte dos elementos classificados que se encontram surpresos
com a demora em atender aos justos anseios dessa população, anseios relacionados com as necessidades elementares, ligados à própria sobrevivência, porque ao problema das endemias se liga o
crucial da subnutrição crônica dêsse grande povo nordestino; meus
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votos, são pois, para que êsse pugilo de brasileiros, que aqui está
prosseguindo sua grande obra de realização e à altura da nossa
realidade, veja prontamente coroado de êxito seu objetivo.
O SR. PRESIDENTE - Agradeço ao Dr. Hermínio Conde a
valiosa contribuição que nos trouxe, com sua palavra eloqüente e o
conhecimento profundo que tem do problema sanitário da região
do São Francisco, com o que muito lucrará esta Comissão ao tomar suas decisões. Está suspensa a sessão.
(Originais fornecidos pelo autor) .

. ~ ~ .. ., ., , r

ATA DA 9.ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA,
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 1946

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de mil novecentos e
quarenta e seis, reuniu-se extraordinàriamente, na Sala "Francisco
de Paula Guimarães", às 14 horas e 40 minutos, a Comissão Especial do Plano de Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob
a presidência do Sr. Amando Fontes, com a presença dos Srs.
Manoel Novais, Freitas Cavalcânti, Gregório Bezerra, Licurgo Leite,
Medeiros Neto, Teódulo Albuquerque e diversos Senhores Deputados
não integrantes da Comissão.
Deixaram de comparecer os Srs. Olinto da Fonseca, Heribaldo Vieira, Gercino de Pontes e Aristides Mílton.
Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Sr.
Presidente concedeu a palavra ao Sr. Mário Pinotti, Diretor do Serviço de Malária, especialmente convidado para depor perante a
Comissão.
O Sr. Mário Pinotti iniciou detalhada exposição sôbre o problema do saneamento do Vale do São Francisco.
Ilustrou seu depoimento, que foi devidamente taquigrafado,
com quadros demonstrativos e gráficos da situação sanitária da
região são-franciscana, recursos médicos existentes, hospitais construídos e o índice de mortalidade.
Deu a conhecer os diversos trabalhos executados pelo Serviço
de Malária, estatísticas levantadas nos anos de 1943, 1944 e 1945
e assistência médica prestada à população do Vale do São Francisco.
Expôs e demonstrou o esbôço da assistência medicamentosa às
populações rurais do Brasil, planejada pelo Serviço Nacional de
Malária. Deu a conhecer, ainda, alguns planos para o necessário
saneamento da região em foco, inclusive o projeto para aplicação
do DDT na Bacia do São Francisco.
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O depoente respondeu a inúmeras indagações dos membros da
Comissão e concluiu que o problema da assistência sanitária no
Vale do São Francisco, no que concerne à malária, devia assentar-se, em 3 pontos principais:
1.º emprêgo do "aralen", última palavra na medicação contra a malária ou impaludismo;
2.0 dedetização de tôda a região;
3.0 instalação imediata de hospitais - bases localizados nos
pontos-chaves e drenagem dos núcleos de população de maior expressão econômica.
As 16 horas e 20 minutos, o Sr. Mário Pinotti terminou a exposição, agradecendo a atenção dos Senhores Deputados e oferecendo sua colaboração em tudo que se fizer necessário à construção
do objetivo visado pela Comissão do São Francisco. O Sr. Presidente agradeceu, por sua vez, ao Diretor do Serviço Nacional de
Malária a valiosa contribuição representada pelo seu instrutivo
depoimento e, em seguipa, encerrou a sessão.
E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Sr. Presidente.

(DCN, de 29-11-1946).

DEPOIMENTO DO SR. MARIO PINOTTI
(Em 28 de novembro de 1946)

O SR. AMANDO FONTES - (Presidente) - Acha-se presente
o Dr. Mário Pinotti, Diretor do Serviço Nacional de Malária, eventualmente na direção do Departamento Nacional de Saúde. Dou a
palavra a S. S.ª, para prestar seu depoimento, relativamente ao
aspecto sanitário do Vale do São Francisco.
O SR. MARIO PINOTTI - Em seu interessante livro "O Rio
São Francisco", Agenor Miranda afirma, categóricamente - com
fundamento em dados estatísticos - que "cêrca de 10.000 homens
deixam anualmente o território baiano, das margens do Rio São
Francisco, em demanda, sobretudo, de São Paulo e Minas Gerais".
Esta impressionante migração anual demonstra, especialmente,
que as condições sanitárias e econômicas do São Francisco são
extremamente precárias. Para ilustrar esta asserção, trago, aqui,
alguns quadros, muito expressivos, das zonas fisiográficas do São
Francisco e seus municípios, quanto à área, à população, à arrecadação federal, estadual e municipal. (O orador apresenta à Comissão os quadros, a que se refere, dando, de cada um, minuciosa
interpretação) .

Em 1944, o Dr. Lima Negrão realizou um reconhecimento do
São Francisco, do ponto de vista da saúde e assistência. Desejava
submeter êsse plano à apreciação da Comissão, po:-que, entre outros objetivos, êle visa dotar o São Francisco de unidades distritais,
isto é, centros de saúde, que deverão estar relacionados com hospitais regionais, por intermédio de postos de saúde itinerantes.
Antes de entrarmos nesta apreciação, julgo interessante focalizar
o problema da subalimentação, na região do São Francisco, pro·
blema sério porque a deficiência alimentar - tanto qualitativa,
quanto quantitativa - diminui, necessàriamente, a resistência
orgânica das respectivas populações.
H -

27295
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Tenho um quadro elucidativo da questão, no qual se observa
a distribuição dos principais gêneros alimentícios, segundo os municípios e zonas fisiográficas, quantidade em quilo dos produtos
transformados e não transformados. O quadro, a que me refiro, é
o que passo a exibir.
Vê-se, por êste quadro, que a alimentação no São Francisco
se reduz, pràticamente, à farinha de mandioca, rapadura, peixe e
paçoca (mistura de farinha com carne-sêca pilada).
1!.:sses agrupamentos humanos, assim subalimentados, oferecem, é claro, pouca resistência ao ataque das doenças, figurando
em primeiro lugar a malária, entre as endemias reinantes. Em
segundo lugar, a verminose, cujo grau de infestação constitui,
também, problema dos mais sérios, pela falta de educação sanitãria e ausência absoluta de rêdes de esgôto e de fossas. Doenças
venéreas e a sífilis, segundo, ainda, o autor do referido conhecimento, constituem outro problema relevante, em conseqüência do grande desenvolvimento dp meretrício, nos pontos terminais e intermediários da navegação, circunstância esta agravada pela falta de tratamento inicial. Desinterias - febres - tifóide e paratifóide, são
mais freqüentes nas localidades de maior densidade demográfica,
como, de resto, em tqdo o País, sendo que o seu combate está, em
grande parte, ligado ao problema de saneamento: água e esgôto.
Como realizar trabalho sanitário eficiente, se as unidades sanitárias distritais da região são raras e precaríssimas?
Em 100 leprosos, em todo o Estado da Bahia, apenas três pertencem à região do São Francisco, não representando, pois, a lepra
um problema local 4e monta.
Quanto à morta,lidade infantil, segundo o Dr. Negrão, não é
problema muito sérip, porque o aleitamento materno se prolonga
até o primeiro ano ide vida. Parece haver equívoco, da parte daquele sanitarista, visto como, nas zonas fisiográficas do São Francisco, o percentual d.e óbitos de menores de um ano, sôbre o total
de óbitos, é elevadfa;simo, segundo se depreende dos dados bioestatístico, que ora apresE;nto à Comissão.
Com referência à assistência médica, devo dizer que é muito
precária. O sofrível, para o Brasil, seria um médico para 700 habitantes e um leito para 400.
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Pelos dados estatísticos, que apresento à Comissão, verificamos
que há um leito para 1. 438 habitantes e um médico para 7. 842
habitantes.
Os serviços de saúde são feitos por intermédio dos postos de
higiene. Em território mineiro, existe, apenas, um, em Pirapora,
classificado como de segunda classe; em território baiano existem
três postos de segunda classe - em Juàzeiro, Barra e Lapa, e
sete subpostos. Os postos são muito afastados, uns dos outros, e não
possuem equipamento de espécie alguma, estando, além disso, inteiramente desprovidos de pessoal técnico habilitado. O Serviço
Hospitalar, na região, é constituído de cinco hospitais, com um
total irrisório de 160 leitos. O que resolveria o problema, segundo
o Dr. Negrão, e parece-me razoável, seria a instalação e o funcionamento de um pôsto itinerante e hospitais regionais, que favoreceriam as localidades ribeirinhas, tão distanciadas, umas das
outras, articulando-se, assim, as populações com os hospitais regionais. Sugere, entretanto, o eminente Deputado Manoel Novais,
pr.1Jfundo conhecedor da região, a construção e a instalação imediata de dois postos itinerantes um para o Baixo São Francisco e
outro para o Alto e Médio São Francisco. Uma vez dotada a região
do São Francisco, de unidades sanitárias fixas, bem equipadas e
providas de pessoal técnico habilitado, e dois postos de saúde itinerantes, em articulação com cinco hospitais regionais, localizados
em Joàzeiro, Barra, Januária, Lapa e Pirapora, teremos assegurado,
aos numerosos núcleos de população do São Francisco, uma assistência médico-sanitária bastante satisfatória.
Mas dos problemas de saúde daquele maravilhoso rincão, o
que mais nos impressiona é, sem dúvida alguma, a malária. A
verminose, que corre parelha com ela, em muitas zonas do País,
já é mais do domínio familiar, sendo tratada, quase sempre, com
remédios caseiros, com os quais, em todos os lares, se promovem
desinfetações periódicas, que atenuam, consideràvelmente, suas
conseqüências. Com o impaludismo não acontece o mesmo, predominando, ao contrário, abusões e crendices, que entravam os efeitos
benéficos de uma educação sanitária bem orientada e impedem a
execução de trabalho eficiente.

-

212 -

O Serviço Nacional de Malâria procurou, desde 1943, dentro
de suas modestas possibilidades, realizar um programa de trabalho, no São Francisco, como se vê, pelos seguintes quadros:
ANO DE 1943
ALAGOAS

Penedo
Pôrto Real do Colégio
SERGIPE

Neópolis
Propriá
ALAGOAS

Doentes medicados ..................................... .
Comprimidos gastos .... r ••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

1.730
48.482

SERGIPE

Doentes medicados .................................... .
2.948
Comprimidos . gastos .................................. .
27.496
Totais:
Doentes medicados .................................... .
~.678
Comprimidos ..................................... · · · · · · 75,978
ANO DE 1943 -

SERVIÇO

~NTILARVARIO

ALAGOAS

Penedo
Põrto Real do Colégio
Focos destruidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 447
Verde-paris gasto . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
55 quilos
SERGIPE

Neópolis
Propriá
Focos destruídos ................................. .
Verde"lparis gasto ................................

901

15 quilos

ANO DE 1943 -
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SERVIÇO DE PEQUENA HIDROGRAFIA

ALAGOAS
Penedo
Drenos superficiais construidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
512 metros
Atêrro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
279 mª

ANO DE 1944 -

SERVIÇO ANTILARVARIO

ALAGOAS
Penedo
Pôrto Real do Colégio
Focos destruídos . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . .. . . . . . . 14.621
226 quilos
Verde-paris gasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SERGIPE

Neópolls
Propriá
Focos destruídos
Verde-paris gasto . . . . . . . . . . . . ................... .
ANO DE 1944 -

1.125
127 quilos

SERVIÇO DE PEQUENA HIDROGRAFIA

ALAGOAS
Penedo
Limpeza em cursos de água ....................... .
Drenos superficiais conservados .................... .
Drenos superficiais construidos ..................... .
Drenos profundos construidos ...................... .
Atêrro ..............................................
Roçagem . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

.

189 m

4.133 m
1.127 m

17 m

3.481

m•

1.224 m•

SERGIPE

Neópolis
Drenos superficiais conservados ..................... . 14.394 m
781 m
Drenos superficiais construidos ..................... .
Atêrro ........................................... · · · 1.533 m•
Roçagem .......................................... . 2.225 m•
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ANO DE 1944
Em 1944 foram atendidos com assistência medicamentosa as seguintes
localidades:
ALAGOAS
Penedo
Pôrto Real do Colégio
SERGIPE
Neópolis
Proprlá
MINAS GERAIS
Iguatema
ALAGOAS

1.972
32.428

Doentes medicados
Comprimidos gastos
SERGIPE

....................... ·········· .....

2.790
28.949

Doentes medicados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comprimidos gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totais:
Doentes medicados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comprimidos gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

294
7 .420

Doentes medicados
Comprimidos gastos
MINAS GERAIS

5.056

68. 797

ANO DE 1944

Assistência medicamentpsa presta~ às populações das localidades abaixo mericion.adas, com a colaboração do Clero, na pessoa do Exmo. e Revmo.
Dom Muniz, Bispo Diocesai:+o da Cidade de Barra - Rio São Francisco:
Doentes Com.prhnidos
medicados
gastos
Xique-Xique ............................ .
Arredores da Cidade de Barra ......... .
Rio Gran.de (São Fra;ncisco) ........... .
Pilão Arcado ............................ .
Bom Jardim do Rio B;ranco ............. .
Juá ..................................... .

345
120
44
358
705
18

3.663
913

383
3.000
7.000
212
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Estreito
Pau d'Arco ............................. .
Jupira, Jurema e Santa Bárbara ....... .
Barra do Buriti ......................... .
B. dos Olhos-d'âgua ..................... .
Pau-a-Pique ............................. .
Joàzeiro e Sento Sé ..................... .
Cotegipe
............................... .
Barreiras ............................... .
Barra do Buriti ......................... .
Barra
.................................. .
casa Nova ............................. .
Angical
................................ .
Diversas localidades .................... .

101
299
347
93
50
250

11
29
31

10

4
63
128
117
222
10
998
87
124
1.050

698
1.270
93
11.006
922
1.194
10.616

4.469

42.417

Não foi possível apurar a quantidade de comprimidos gestos.
ANO DE 1945 -

SERVIÇO ANTILARVARIO

ALAGOAS

Penedo e Pôrto Real do Colégio
Focos destruídos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • 11. 806
Verde-paris gasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
427 quilos
BAHIA

Paulo Afonso

..................... ······ ·······

Focos destruídos
Verde-paris gasto ............................... .

66
93 quilos

ANO DE 1945 - SERVIÇO DE PEQUENA HIDROGRAFIA
ALAGOAS

Penedo
903m
Limpeza em cursos de água ......................... .
Drenos superficiais conservados ..................... . 12.274 m
Drenos superficiais construídos ..................... . 1.212 m
132 m
Drenos superficiais construídos (e/alvenaria) ....... .
22 m
Drenos superficiais reconstruídos .................. .
3.627 mª
Atêrro
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SERGIPE

Neópolis e Propriá
Drenos superficiais conservados .................... . 30.204 m
Drenos superficiais construídos ..................... . 1.091 m
Drenos superficiais reconstruídos ................... . 1.857 m
Atêrro ............................................. .
36 mª
ANO DE 1945
Em 1945 foram atendidas com assistência medicamentosa, as seguintes
loca.lidades:
ALAGOAS

Igreja
Penedo
Pôrto Real do Colégio
SERGIPE

Neópolis
~rapitinga

Propriá
Ilha das Flores
Darcilena

BAHIA

Barra Paulo Afonso
Paulo Afonso
MINAS GERAIS

Igua.tema
ALAGOAS

Doentes medicados ..........••....•........•••..•....... ·
Comprimidos gastos . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .

t.488

3~. 618

SERGIPE

Doentes medicados ...........•.................... · .... · l>.800
Comprimidos gastos . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 5'7. 051
BAHIA
Doentes medicados .................................. · .. · ·
704
Comprimidos gastos . , ................................. · · 14.249
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MINAS GERAIS
Doentes medicados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comprimidos gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81
4 .188

Tot..ais:
Doentes medicados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .868
Comprimidos gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 .106
ANO DE 1945

Assistência medicamentosa prestada às populações das localidades abaixo mencionadas, com a colaboração do Clero, na pesSO'a do Exmo. e Revmo.
D. Muniz, Bispo Diocesano da Cidade de Barra (Rio São Francisco) :
BAHIA

Malhada
Carinhanha
tape.
Rio Branco (Paratinga)
Jardinópolis
Morpará
Barra
Xique-Xique
Juàzeiro
Pilão Arcado
Barreiras
Angical
Cotegipe
Santana
Doentes medicados ..............••..•.......••••••...•
Comprimidos gastos ............••.•....•...••••••••...
ANO DE 1946 -

10.000
152.000

SERVIÇO ANTILARVARIO

ALAGOAS
Penedo
Pôrto Real do Colégio
Focos destruídos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verde-paris gasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
BAHIA

Barra Paulo Afonso
Paulo Afonso

3.497
122 quilos
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Focos destruídos ................................. .
Verde-paris gasto ................................ .

33

22 quilos

SERGIPE
Neópolis
Parapitinga
Propriá
Darcilena
Focos destruídos ....................... · ......... .
Verde-paris gasto ................. · · · · · · · . · · · · · ..

353
63 quUos

ANO DE 1946
Foram atendidos com assistência medicamentosa até o mês de abril
de 1946, as seguintes localidades:
ALAGOAS
Penedo
Pôrto Real do COiégio
Piaçabuçu
BAHIA
Barra de Paulo Afonso
Paulo Afonso
Barra do Rio· Grande
Juàzeiro
Remanso
Bom Jesus d.a Lapa
Carinhanha
Salitre
Xique-Xique
SERGIPE
Neópolis
Parapitinga
Propriá
Amparo
Canhoba
São José
Carrapicho
Pindoba
Saúde
Ilha das Flores
Darcilena
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MINAS GERAIS
Iguatenw.
ALAGOAS
Doentes medicados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comprimidos gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

464
7 .447

BAHIA

Doentes medicados ..................................... . 1.089
Comprimidos gastos ..................................... . 21.143
SERGIPE
Doentes medicados ...................................... . 1.177
Comprimidos gastos .................................•... 10.927
MINAS GERAIS
Doentes medicados •.....................................
163
Comprimidos gastos .................................... . 3.267
Totais:
Doentes medicados ...................................... . 2.123
Comprimidos gastos .................................... . 37.220
ANO DE 1946
Assistência medicamentosa prestada às populações das localidades abai-

"º mencionadas, com a. colaboração do Clero, na pessoa do Exmo. Revrno.

D. Muniz, Bispo Diocesano da Cidade de Barra ~té

18 de abril de 1946:

BAHIA
Carinhanha
Malhada
Malhada Barra
Lapa.
Fazenda da Barr.a.
Fazenda da Serragem
Paratinga
Ibotirama
Paramirim (Município Oliveira de Brejinhos)
Barra do Rio Grrande
Buritirama (Pau d'Arco)
!birara (lcatu)
Morpará

Rio São Francisco -
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Igaraté
Ventura
Passagem
Santa Maria
Santana dos Brejos
Barreiras
Angical
Cotegipe
Jupaguá
Campo Largo
São Jorge
Santa Luzia
Buritizinho
Fazenda Rio Largo
Ibipetuba (Rio Prêto)
JPque-Xique
Marrecas
Pilão Arcado
Remanso
Sento Sé
oasa Nova
Sobrado
Pau-a-Pique
.Joàzeiro
Salitre
Petrollna
Doentes medicados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.400
Comprimidos gastos . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . 186. 309

l!: justo assinalar que o nosso trabalho foi grandemente facili-

tado pelo Bispo da Barra - D. Muniz.
Medicamentos

Quinina + Quipenil
Metoquinina + Qui:penil

Dentre os novos sintéticos aparecidos, o serviço realizou experimentação com um derivado quinoléico (7 cloro-4-dietalamino1 metibutilamino-quinolino-difostato) que foi conseguido após considerãvel número de si:q.teses, obtendo resultados muito satisfatórios.
De início foi experimentada a aplicação, em adultos, de 4 doses
de 8 em 8 horas, totalizlmdo 2 gramas em 24 horas; em mais de
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centena de doentes observados, 82,l % tiveram hemoscopia negativa nas verificações de cura realizadas, mantendo-se todos os outros abaixo do limiar de febre, alguns mesmo se negativando hemoscôpicamente, sem qualquer intervenção medicamentosa; a totalidade nenhum sintoma clínico de doença apresentou em 2 meses
de atenta vigilância.
Observados os bons resultados, foi diminuído o número de doses para 3, em 1943. Em 1945, S. Revma. conseguiu medicar 10.000
impaludados, gastando 152. 000 comprimidos, que lhe foram fornecidos pelo Serviço Nacional de Malária. Em 1946, aquêle ilustre
prelado conseguiu atender a 12. 405 doentes gastando 186. 309
comprimidos. Tem sido, pois, uma cooperação valiosíssima.
O que pretendemos fazer, o que temos em mira realizar, na
região do São Francisco, é plano de assistência medicamentosa de
larga envergadura; aplicação semestral do DDT, em tôdas as habitações, localizadas nas áreas malarígenas da Bacia, e combate ao
transmissor, em sua fase larvária, principalmente por meio de
obras de drenagem, de caráter temporário ou definitivo, cuja finalidade precípua consiste em resolver, definitivamente, os problemas locais da malária dos núcleos de população de maior expressão econômica.
O planejamento sanitário assistencial, em aprêço, que dese·
jamos estender a todo o Brasil, visa levar às populações rurais os
necessários recursos terapêuticos, com a dupla finalidade de recuperação do nosso homem do campo aos seus afazeres habituais,
e da baixa da mortalidade entre essas mesmas populações, a decorrer da continuidade da assistência em vista.
É intenção do Serviço Nacional de Malária instituir um plano
de assistência medicamentosa, de larga envergadura, por intermédio de outras repartições federais, que estejam bem distribuídas pelo
Território Nacional, já estando assegurada a cooperação do Departamento dos Correios e Telégrafos, que dispõe de 4.131 agências
- estendendo, assim, os benefícios do Serviço às mais remotas
áreas do País - dada a impossibilidade material de serem conseguidos créditos orçamentários para a instalação de trabalhos completos em tôdas as regiões.
O SNM medicando em tôdas as áreas trabalhadas - e mesmo
fora delas, em diversas oportunidades - tem atendido a uma média de 250. 000 doentes anualmente; isso representa uma pequena
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fração dos milhões de casos, que ocorrem no Brasil; é que êle tem
como finalidade precípua o combate ao transmissor, a fim de resolver em definitivo os problemas locais de malária, e nisso têm
sido principalmente aplicados os seus recursos.
Por outro lado, como não pode deixar em abandono essa enorme massa de doentes, vem o SNM realizando observações, no
que toca aos medicamentos mais utilizáveis para a consecução da
cura clínica da malária - no menor espaço de tempo possível sabido que os específicos, até hoje usados, demandam tratamentos mais ou menos onerosos e prolongados, e daí sua flagrante
pouca indicação no terreno da prática, assertiva essa fàcilmente
verificável pelas estimativas abaixo:

Preço atual de
cada
tratamento

Tempo-duração
do tratamento
12 dias
12 dias

••••••••••••

1• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cr$ 17,39
Cr$ 7,02

espacejadas de 12 hqras, totalizando, com as doses extremas
de 0,75 e a intermediári~ de 0,50, os mesmos dois gramas em 24
horas: os resultados foram semelhantes - curas clínicas de tôdas
e hemoscópicas de 83,3 %.
Experimentações levftdas a efeito, posteriormente, com a aplicação de apenas uma dos;e de um grama, daquele sintético, coroaram-se de absoluto suces~o, no que tange à cessação da sintomatologia clínica da malária~ obtendo-se, ainda, a cura hemoscópica
de 69,2% dos casos; êsse método está sendo estudado mais amplamente, não apenas com a finalidade pura de um maior acervo
de observações, mas, sobretudo, da utilização no terreno da prática
rotineira no campo, com a determinação das doses para as diferentes idades etc.
Vale, agora, lembra+ que possíveis recaídas, em períodos de
tempo variáveis, não potj.em, evidentemente, invalidar a indicação
em larga escala, do produto em referência, tendo-se em vista que
nenhuma medicação clássica, similarmente, jamais evitou novos
acometimentos da doençfl.
O aspecto econômicp é de ser apreciado, uma vez que o esquema de tratamento, com uma só dose, de um grama, importará
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em Cr$ 2,00, custo êsse possível de redução para Cr$ 1,50 conseguida que seja a isenção alfandegária para a importação do mencionado quinoléico.
A apreciação em causa sobe, evidentemente, a considerável
montante, se atentarmos para o fato de que as estimativas correntes orçam a população a tingida pela malária, no Brasil, em
8. 000. 000 aproximadamente de indivíduos.
Calculando que sejam efetuados 6. 000. 000 de tratamentos, êles
imporão o dispêndio de Cr$ 7. 500. 000,00 - executando-se o plano
ora objetivado. Considerando sómente a região do São Francisco,
estão previstos 1. 000. 000 de tratamentos, que importarão em
Cr$ 1. 500. 000,00 - já computados no cálculo oficial. O total de
Cr$ 5. 500. 000,00 não será onerado senão com despesas mínimas
de pessoal controlador, enquanto que os tratamentos pelo quinino
e metoquina, cujos gastos foram apresentados atrás, requerem
organização complexa, dada a necessidade de completa assistência
por parte do Serviço.
Com efeito, somente no Distrito Federal, em 1945, para um
total de 3. 870 pessoas medicadas, foram empregados 61 guardas
e guardas-chefes medicadores, subindo o salário dos mesmos a
Cr$ 751. 500,00 no correr do mesmo ano.
Efetivado o plano em aprêço, parte dêsse pessoal servirá no
contrôle e fiscalização dos trabalhos ora delineados; o excedente
será empregado em outras funções precípuas do SNM, como sejam, a realização de inquéritos e o combate aos anofelinos transmissores, nas suas fases - aquática e alada.
Para o combate ao anofelino, em sua fase adulta, dispomos
de uma arma - o DDT - (dicloro-difeniltricloretano), superior
aos antigos inseticidas, usados em expurgos por sua propriedade de
matar os insetos que entrem em contacto com seus cristais, propriedade que se pode prolongar por seis meses ou mais: é o chamado efeito residual.
Sua aplicação deve ser feita, diretamente, nas superfícies, de
modo que nelas se deposite uma camada dos cristais, após a evaporação ou a absorção do veículo daquele sal; por isso devem ser
evitadas as pulverizações, sob alta pressão, que dispersam pelo ar
oDDT.
As bombas de tipo Panamá, de baixa pressão, são usadas pelo
SNM com ótimos resultados.
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Temos empregado o DDT em soluções e em emulsões. A solução em querosene a 5 % tem fornecido ótimos resultados e pode
ser empregada nas cidades, pois não mancha as paredes.
As emulsões permitem mistura com água, na proporção de 1
para 30, nos locais de aplicação, o que lhes confere grande economia, sobretudo no transporte; nas zonas rurais devem ser usadas
preferentemente. Elas se baseiam em solventes poderosos (acetona,
xilol) a que são adicionados os agentes emulsüicantes.
A dedetização tem suas principais indicações nas seguintes
áreas malarígenas:
a) pequenas cidades, vilas e povoações, onde o saneamento hidráulico seja econômicamente inexeqüível;
b) em fazendas e núcleos agrícolas;
c) em acampamentos diversos: militares, operários, de
construção, de rodovias, ferrovias, etc. ;
d) como método de emergência, dos mais eficientes, enquanto se executam ou se aguardam obras de hidráulica.
O DDT será, portanto, a arma valiosa a ser empregada na
Bacia do São Francisco, que pode ser, por êle, totalmente protegida.
A população das áreas malarígenas dessa Bacia está avaliada
pelo SNM em 1. 000. 000 <le habitantes.
Em conseqüência, o número de prédios nessas mesmas áreas
pode ser calculado, na quinta parte, em 200. 000.
Arbitrando-se a média de 200 m 2 por prédio, há uma superfície de 40. 000. 000 m 2 a ser dedetizada.
Um homem pode borrificar 10 m 2 por minuto, mas é considerada cadência regular a de 6 m 2 , o que daria 360 m 2 por hora,
ou 2. 880 m 2 por 8 hora;s de trabalho contínuo; descontadas as
interrupções para locompção, etc., é considerado rendimento satisfatório, e tem sido ger~.lmente observado pelo SNM, o de 1.200 m2
por homem-dia, o que corresponde a 6 casas médias da região são-franciscana.
Assim, para a cobertura geral dos 200 . 000 prédios, são necessários 33. 333 homen~:-dias; fazendo-se a aplicação duas vêzes
por ano, êsse número suoirá a 66. 666 homens-dias, ou 2. 222 H. D.
por dia útil.
1
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Somados êsses gastos aos já determinados para salários, aspersores, administração, etc., obtém-se o dispêndio gera 1 de
Cr$ 10. 950. 650,00, computadas tôdas as despesas. A economia dêsse método pode ser avaliada: a média por domicílio será de
Cr$ 54,75, o que vale dizer que cada habitante será protegido por
menos de Cr$ 11,00.
Está sendo estudada a ação das suspensões aquosas, que podem ser de três classes: as de pós umidecíveis, as ordinárias e as
coloidais, sendo mais provável a utilização das primeiras por parte
doSNM.
Elas permitirão, talvez, ainda maior economia no presente plano, a ser cumprido em 1947.
ENGENHARIA SANITARIA APLICADA
É evidente que o sucesso previsto com as medidas de combate
à malária, na região do if.!ão Francisco - dentro do programa estabelecido linhas atrás - não poderia deixar de estar condicionado
à execução de medidas qomplementares de hidrografia sanitária,
uma vez que se visa a erradicação da doença e não apenas o contrôle de suas conseqüências funestas.
É assim que o SNM tem organizado um plano de obras definitivas de drenagem e de medidas outras de produção das localidades, à margem do São Francisco (a ser realizado em exercícios
sucessivos, mercê de sua magnitude) consideradas, sobretudo, razões de ordem econômic;a na apreciação das localidades a serem
primeiro atendidas na progressão do objetivo em vista.

Dentro de tal critério, o Serviço pretende realizar, no exercício de 1947, obras complementares de hidrografia em cinco dos
mais importantes núcleqs de população, nos Estados de Sergipe,
Alagoas, Bahia e Minas perais - cujo montante está orçado em,.
aproximadamente, Cr$ a.000. 000,00 (três· milhões de cruzeiros)
no plano geral de trabalhos, os quais compreendem obras de natureza diversa, como sej~:
a) Endicamentos e colocação de comportas manuais para a
proteção das localidades ribeirinhas contra a invasão das águas.
do rio, no período das cheias anuais;
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b) Construção de coletores em fundo de terra ou revestidos,
a fim de assegurar o desaguamento dos terrenos marginais e regularizar os sistemas existentes;
c) Serviço de manutenção ou conserva da rêde de drenagem
sob contrôle;
d) Trabalhos de roçagem, aterros, etc., etc.
Sendo orientação geral do Serviço a transformação dos canais,
valas e valetas (construídos inicialmente em fundo de terra) em
obras de caráter definitivo - para essa finalidade serão reservados
20 a 30 % dos recursos destinados para as obras de hidráulica
projetadas.
Os trabalhos de caráter definitivo serão realizados, executando-se os revestimentos dos sistemas coletores com alvenaria de
pedra, placas ou calhas de concreto, consoante sua melhor indicação.
É agora de apreciar-se o vulto da tarefa projetada, calculando-se que feitos os revestimentos com placas ou calhas de concreto
- dentre todos o método mais econômico, sujeito embora sua
utilização a múltiplas razões de ordem técnica - sobe seu custo
a cêrca de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) o metro linear, ou seja,
Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) por quilômetro, incluídos os
trabalhos preliminares de desmatamento ou roçagem e preparação
do leito, bem como serviços complementares, de acabamento.
No que toca aos endicamentos em terra - em sua estimativa
por unidade, base de uma seção média de 7 m2 - o metro linear
de atêrro eleva-se, aproximadamente, a Cr$ 105,00 (cento e cinco
cruzeiros) , o que equivale ao total de Cr$ 105 .000,00 (cento e cinco
mil cruzeiros) para cada 1. 000 metros lineares construídos.
Os envalamentos em fundo de terra - fase preliminar dos
trabalhos dessa natureza - a variarem, óbviamente, de preço, consoante a seção dos canais ou valas abertos, são passíveis, entretanto, de estimativas bem aproximadas, podendo-se aceitar o preço
de Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros) por metro linear de construção, o
que equivale a Cr$ 20. 000,00 (vinte mil cruzeiros) por quilômetro.
De tal f arma, a dotação destinada aos trabalhos de hidrografia,
no Vale do São Francisco, permitirá o beneficiamento das localidades incluídas no programa delineado para o corrente exercício

-

228-

feitas as inversões de cêrca de Cr$ 600. 000,00 (seiscentos mil
cruzeiros) nas obras planejadas para cada um dêsses núcleos de
população, estimativa média perfeitamente aceitável, de vez que
a situação topográfica dêsses núcleos muito se assemelha, condicionando problema de solução idêntica.
PLANO DE INQUÉRITOS EPIDEMIOLÓGICOS
De outra parte, o conhecimento das espécies de mosquitos do
gênero anófeles, incidentes na região, traduz um imperativo técnico, a impor a continuação dos reconhecimentos entomológicos e
inquéritos epidemiológicos, já iniciados em 1946, com a finalidade
de melhor situar as condições malarígenas da região, para futuros
empreendimentos de caráter prático.
Nos inquéritos realizados, em 1946, nas localidades de Penedo,
Propriá, Neópolis, Pôrto Real do Colégio, Salitre e Juàzeiro, foram
bem estabelecidas as coúdições epidemiológicas locais e determinadas as espécies vetoras responsáveis pela endemidicidade malárica
nesses núcleos de população.
1!:sses estudos determinaram em definitivo a responsabilidade
das espécies A. (N) Darlingi, A. (N) Albitarsis e A. (N) , tarsimaculatus como transmissores locais eficientes, citados na ordem de
sua importância epidemiológica.
Vistas, assim, as diretrizes técnicas dos trabalhos em andamento, cuja intensificação representa uma necessidade precípua
para o planejamento d~. "campanha da erradicação da malária no
Vale do São Francisco' 1, o Serviço Nacional de Malária pretende
inverter no plano de iJ::\,quéritos epidemiológicos a importância de
Cr$ 500. 000,00 (quinhentos mil cruzeiros) na manutenção de
equipes especializadas no assunto, com o objetivo de um perfeito
conhecimento da faunq, anofélica de tôda a área a ser posta sob
contrôle, bem como da carta de malária da região.
O Serviço Nacion~l de Malária dispõe, atualmente, de um
número razoável de técnicos e de pessoal especializado no assunto,
com 44 médicos, entomologistas e engenheiros; 58 técnicos de labo·
ratório (biologistas, técnicos ou auxiliares de pesquisas afeitos às
mais diversas tarefas técnicas).
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Tal quadro de pessoal - ainda insuficiente para cobrir as
necessidades reais do Serviço - pretende esta Diretoria completar na medida da disponibilidade das verbas distribuídas para tal

fim.

Já agora, em face das altas razões patrióticas, que ditam aos
nossos dirigentes uma melhor atenção aos problemas de saúde
pública em nosso País, pode esta Diretoria ter a grata certeza
de apresentar, como perfeitamente exeqüível, o plano de assistência ora elaborado para as vastas e ubérrimas regiões do Vale do
São Francisco, facilitando às nossas populações rurais assistência medicamentosa eficiente e gratuita, ao tempo em que promove
sua proteção definitiva, utilizando, em grande escala, a aplicação
do DDT como medida provisória de combate ao mosquito transmissor, em sua fase alada, enquanto se realizam obras de engenharia sanitária, visando a reduçEo total das condições locais, que
propiciam a permanência da malária, sob forma endêmica, nesses
territórios.
Sr. Presidente e demais membros da Comissão:
Pondo-me em contacto, a princípio, com o grande idealista
objetivo, que é o Deputado Manoel Novais - a quem já havia
proporcionado uma visão panorâmica das atividades do Serviço
Nacional de Malária, na região do São Francisco - atribuo em
grande parte à sua iniciativa o honroso convite, com que fui distinguido para trazer o meu concurso ao grandioso cometimento,
cujos estudos vos foram confiados.
Surpreendido com o vosso convite - para um depoimento
verbal imediato - não hesitei ante o vosso chamado, certo de
que, para o fiel desempenho de minha tarefa, me bastaria apresentar-vos a própria documentação do programa de trabalhos que
o Serviço a meu cargo já tem podido realizar e está em vias de
ampliar, consideràvelmente, na região do São Francisco.
Assim, pois, concluída a minha tarefa, só me resta agradecer-vos a oportunidade de submeter à vossa apreciação os dados de
nossas atividades e o esbôço de nossas futuras realizações, naquele histórico cenário, onde, outrora, os Missionários preludiaram a
maior façanha da nossa História: - a epopéia dos Bandeirantes,
através do Meridiano de Tordesilhas!
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E com os protestos de meu profundo reconhecimento à vossa
fidalga e generosa acolhida, cumpro, ainda, o grato dever de declarar-vos que estarei, a cada momento, ao vosso inteiro dispor,
para o serviço da grande causa patriótica, de que sois os vanguardeiros. (Muito bem; muito bem. O orador é felicitado por todosi os
membros da Comissão).

O SR. AMANDO FONTES (Presidente) - Em meu próprio
nome e no da Comissão, que tenho a honra de presidir, agradeço
o comparecimento do Dr . Mário Pinotti e a contribuição magnífica
que nos prestou, sobretudo porque o plano que nos oferece é perfeitamente exeqüível, dentro dos pequenos recursos orçamentários.
Está encerrada a sessão.
(DCN, de 7-1-1947).

ATA DA 4.ª REUNIÃO ORDINARIA,
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 1946

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de mil novecentos
e quarenta e seis, reuniu-se, em sessão ordinária, na Sala "Bueno
Brandão", às 14 horas e 20 minutos, a Comissão Especial do Plano
do Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob a presidência
do Sr. Amando Fontes, com a presença dos Srs. Manoel Novais,
Medeiros Neto, Teódulo de Albuquerque, Gregório Bezerra, Licurgo
Leite, Heribaldo Vieira e Freitas Cavalcânti.
Deixaram de comparecer os Srs. Aristides Mílton, Olinto Fonseca e Gercino de Pontes.
Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Sr.
Presidente concedeu a palavra ao Engenheiro José Correia Leal,
especialmente convidado para depor sôbre a matéria em debate,
juntamente com o Engenheiro Leopoldo Schimmelpfeng, que estêve presente.
Sua Senhoria prestou minucioso depoimento, considerando
objetivamente o aproveitamento da energia hidrelétrica da Cachoeira de Paulo Afonso e expondo o planejamento e idealização
do projeto de aproveitamento da aludida cachoeira, da autoria dos
dois citados engenheiros, ilustrando sua exposição com mapas e
desenhos relativos à planta da u~ina hidrelétrica a ser instalada
na maior cachoeira do São Francisco.
Exibiu o estudo hidrológico da Bacia são-franciscana e os resultados colhidos nos postos de observação de chuvas, desde o ano
de 1929 até o presente momento.
Examinou a questão dos transportes e os necessários escoadouros para a futura produção do São Francisco.
Considerou o Plano para o Aproveitamento da Energia Hidrelétrica de Paulo Afonso, como absolutamente em condições para
ser imediatamente executado.
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O depoente ofereceu à Comissão, todos os planos e mapas que
ilustraram sua explanação, devidamente taquigrafada.
Ao terminar, o Sr. Presidente agradeceu aos Srs. Leopoldo
Schimmelpfeng e José Correia Leal a contribuição trazida à Comissão e, às 16 horas, encerrou a sessão.
E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Sr. Presidente.
(DCN, de 30-11-1946).

DEPOIMENTO DO SR. CORREIA LEAL
(Em 29 de novembro de 1946)

o SR. CORREIA LEAL - Sr. Presidente. Antes de expor o

nosso ponto de vista relativo aos problemas do Vale do Rio São
Francisco, agradecemos, eu e o engenheiro Leopoldo Schimmelpfeng, as bondosas referências com que V. Ex.a nos distinguiu.
O aproveitamento do Vale do Rio São Francisco está subordinado à resolução das seguintes principais questões:
a) saneamento;
b) aproveitamento da energia hidráulica;
c) navegação e transportes;
d) colonização;
e) irrigação;
f) reflorestamento e restauração do solo;
g) estabelecimento da indústria eletrometalúrgica.
A resolução dêstes problemas exige estudo cuidadoso, consciencioso, das condições de um vale, cuja superfície é maior que a
superfície da França.
O aproveitamento do Vale está, evidentemente, alicerçado no
conhecimento de sua hidrologia, de sua geologia, de suas condições
topográficas, de seu potencial econômico.
Não tratamos da questão de saneamento, que em alguns casos deve preceder às obras que se tenham de realizar. li:ste assunto
é da competência de órgãos especializados.
O estudo sistemático do regime do Rio São Francisco foi, pela
primeira vez, iniciado em 1920, pela antiga Seção de Fôrças Hidráulicas do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, do Ministério da Agricultura, época em que foram criadas duas turmas,
uma incumbida de realizar todos os estudos hidráulicos e a outra
da irrigação e restauração do solo.
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Em 1934, com a promulgação do Código de Aguas, foi criada
a Divisão de Aguas do Departamento Nacional de Produção Mineral do mesmo Ministério, que estabeleceu em Juàzeiro, Estado da
Bahia, a sede de seu 4.0 Distrito, dando desde então maior desenvolvimento ao estudo do regime do rio.
Possuímos 26 anos de observação, período em que foram feitas
inúmeras medições de descarga, em várias estações situadas ao
longo de seu curso e de seus afluentes, leituras diárias de réguas
instaladas, e medidas de precipitação em tôda a Bacia.
Como introdução ao projeto de aproveitamento de Paulo
Afonso, do qual V. Ex.ª irá, em seguida, tomar conhecimento,
apresentamos o resultado destas observações. Foram traçadas sôbre o mapa da Bacia do Rio São Francisco, como V. Ex.a
vê, as isoietas, curvas representativas das precipitações de igual intensidade, relativas: ao ano mais sêco do período; ao ano mais
úmido; aos totais médios anuais do período e das duas ondas de
cheia de maior vulto ocorridas no período.
O exame dêstes mapas revela, imediatamente, que as águas
do Rio São Francisco se originam em sua quase totalidade, no
Estado de Minas Gerais. A medida que o rio desce, decrescem as
precipitações e decrescem mais ràpidamente a partir da Cidade
de Joàzeiro ao oceano, c11jos valores, pràticamente, não exercem
qualquer influência no regime do rio a jusante desta cidade.
As observações hidrométricas, procedidas na estação de medição de Joàzeiro, revelfLm que a menor descarga ocorreu em
1934, ano mais sêco do período acusando o valor de 819,500 metros cúbicos; em 1936, a mínima foi de 869,300 m3; nos outros
anos variou de 909,400 m3 a 1. 359,100 m3.
O gráfico que se segue representa o diagrama das maiores
enchentes ocorridas a partir do ano de 1926, ano em que se processou a maior enchente do período, infelizmente observada em
parte e que se avalia ter atingido o valor de 14,000 m3. Neste
gráfico estão localizados a partir de Pirapora, rio abaixo, as cida1es alcançadas pelas enchentes, com suas respectivas cotas de
inundação. A enchente die 1943 atingiu o valor de 11,700 m3; a de
1944 o valor de 12,400 m3.
A Seção de Hidrologia, da Divisão de Aguas, faz a previsão
de cheias, avisando, em muitos casos, com antecedência de 30
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dias. Os salvados, segundo documentação existente nesta Seção,
excedem o valor de Cr$ 30. 000. 000,00.
O resultado de todos êstes estudos e observações hidrológicas
já se acha no prelo; breve serão distribuídos: o Anuário Pluviométrico do Rio São Francisco e a Carta Pluviométrica do Brasil.
Tratamos estas questões objetivamente. Todos os nossos raciocínios e projetos estão baseados em dados reais, produtos de medida, de observação. Peço a atenção de V. Ex.ª para o fato de que
muitos já apresentaram a esta Comissão plano de aproveitamento
da Bacia do Rio São Francisco, mas até agora não consta, em se
tratando de obras hidráulicas, se tenham referido às indispensáveis observações hidrológicas, feitas pela Divisão de Aguas.
Falta é a literatura geológica dêste Vale, que foi estudada por
eminentes geólogos, nacionais e estrangeiros, por isto não me deterei neste assunto, fazendo notar, entretanto, que em cada caso
concreto se torna indispensável a colaboração do geólogo.
O Vale do São Francisco, em sua parte alta situada no Estado
de Minas Gerais, dispõe de muitas fontes de energia hidráulica.
A medida que o rio desce, diminui o número destas fontes, e no
curso principal, a partir de Pirapora, só os desníveis começam a
aparecer em Santana do Sobradinho, situada a cêrca de 1. 350 quilômetros desta cidade. :S:ste perfil longitudinal do rio mostra claramente os principais desníveis existentes de Pirapora ao Oceano.
No trecho compreendido entre Joàzeiro e Piranhas, hoje Marechal
Floriano, se encontram os maiores desníveis do rio. São os que
impedem a navegação até o oceano.
o mais importante sob o ponto de vista da produção de energia hidráulica é a cachoeira de Paulo Afonso, com 85 m de altura
de queda, em águas mínimas.
Mantém em Itaparica a Inspetoria Federal de Obras Contra
as Sêcas uma estação de medição da descarga. As descargas tipo
95 em 1940 e 1941, foram de 805 m3 e 945 m3, respectivamente;
as máximas dêstes anos 6. 850 m3 e 5. 733 m3.
Passo agora a expor a V. Ex.ª própriamente o projeto aqui
presente do aproveitamento de Paulo Afonso.
O Rio São Francisco, a partir da corredeira situada nos limites
dos Estados de Alagoas e Pernambuco, onde se dá o contacto do
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embasamento granítico com o arenito, corre em leito pórfiro-sienítico e granito-gnáissico até às proximidades da Cidade de Pão
de Açúcar, no Estado de Alagoas.
A Cachoeira de Paulo Afonso está situada nesta região e distante cêrca de 36 quilômetros da corredeira de Itaparica.
O rio, descida a cachoeira, aprofunda-se num grande canyon
que se prolonga até a Cidade de Piranhas, vencendo a diferença
de nível de cêrca de 120 m.
A seis quilômetros a montante da cachoeira, na altura das
Ilhas do Bode e da Barroca. como se vê neste desenho, o rio divide-se em dois braços: um que é o rio propriamente dito e o outro
conhecido por Braço da Tapera, que se afasta do primeiro, tomando
a direção de oeste e, depois de certo percurso, inflete para o sul,
e com o nome de Braço de Velha Eugênia, segue mais ou menos
paralelamente ao outro, até o lugar denominado Barra. da Velha
Eugênia, onde, voltando-se para suleste, se lança no rio, na proximidade da Cachoeira de Paulo Afonso.
O aproveitamento foi concebido tendo-se em vista não só estas condições particulares, como também o fato de que a düerença
do nível relativo às água~ mínimas, existente entre a Barra da
Velha Eugênia e um ponto situado a mil e duzentos metros da
Furna dos Morcegos, onde começa o canyon é de 85 metros, düerença que nas enchentes excepcionais fica reduzida a 57 metros.
O projeto não visa simplesmente o aproveitamento do trecho
em que está situada a dita cachoeira, permitindo utilizar mais
sete metros de altura de queda.
1

O aproveitamento com;iste em:
a) Construção de uma barragem, entre a Ilha da Barroca e
a margem alagoana, tendo unicamente por fim, conduzir tôda a
descarga mínima do rio para o Braço da Tapera;
b) Regularização das seções, transversal e longitudinal, do
Braço da Velha Eugênia, tornando-o capaz de conduzir a descarga mínima do rio;
c) Construção de túneis, abertos em rocha pórfiro-científica
compacta, ligando o Braço da Velha Eugênia às turbinas;
d) Construção da usina, que ficará situada no canyon, a mil
e duzentos metros a jusa:qte da Furna dos Morcegos;
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e) Construção da estação transformadora, de tensão e linhas
de transmissão.
O aproveitamento é muito simples e altamente econômico.
A construção da barragem que terá a altura de três metros,
apenas, suficiente para conduzir a descarga mínima do rio para
o Braço da Tapera não oferece dificuldades, porque ficará assentada em rocha compacta do embasamento granítico e só será iniciada a partir da terceira etapa dêste aproveitamento.
O Braço da Tapera, cuja largura varia entre 250 e 500 metros,
não precisa propriamente de ser regularizado, o mesmo não se
dando com o seu prolongamento, o Braço da Velha Eugênia.
A largura mínima dêste braço, em águas médias, é de 54
metros, e a profundidade de 10 metros, que em águas mínimas
fica reduzida a 7 metros. A maior largura é de 250 metros.
A medida que caminha para o Braço da Velha Eugênia sua
profundidade vai decrescendo até alcançar o valor de 3,60 m.
Tanto o Braço da Tapera como êste são talhados em rocha
porfiro sienítica. Possuem vários escoadouros que nas ocasiões das
enchentes dão passagem ao excesso de água funcionando como
verdadeiros vertedouros e que serão conservados, de vez que suas
soleiras sejam niveladas. tste desenho representa o perfil longitudinal do aproveitamento e seções longitudinal e transversal do
Braço da Velha Eugênia, feitas em duas réguas, uma instalada
no local Praia Grande e a outra na Barra da Velha Eugênia, abrangem um período em que se deu a enchente de 1943, e também
a de 1944 a maior observada e também o período de grande estiagem. Foram igualmente feitas observações de nível, no local onde
será instalada a usina.
Em face destas observações, pode-se determinar a altura de
queda.
As enchentes passam por Paulo Afonso, normalmente em
fins de fevereiro e sua duração é relativamente pequena. A passagem da crista da onda tem a duração média de 72 horas.
O nível mínimo observado no período de estiagem de 1943,
atingiu a cota 118 metros no local da usina, no canion e o nível
máximo a cota 149 metros (enchente de 1943). A oscilação foi de
31 metros.
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Durante a maior parte do tempo o nível se mantém em tôrno
da cota 138 metros.
Os níveis de água, observados na Barra da Velha Eugênia, durante o período de enchente, alcançaram a cota máxima de duzentos e seis metros, e no de estiagem, a mínima, a cota
203 m. Manteve-se durante a maior parte de tempo na cota
404,40 m. A oscilação de nível foi de 3,000 m, o que seria de
esperar, porque grande parte da enchente passa pelo rio propriamente dito e uma parte muito considerável passa pelos escoadouros.
Permanecendo o nível de água, no canyon, no local da usina,
durante a maior parte do tempo em tôrno da cota 138 m, tomá-la-emos para cota inicial da altura da queda. E teremos para altura bruta de queda, por ser 204,40 a cota em que o nível de montante se mantém igualmente durante a maior parte do tempo:
204,50 -

138

= 66,40.

A descarga mínima qo rio, como vimos, é o valor de 800 m3

conseqüentemente a potêp.cia bruta será:
9,8

X

800

X

66,40 =

5~8576

kw = 707983 hp.

Transcrevo as anális~s procedidas na Divisão de Geologia e
Mineralogia, do Departamento Nacional da Produção Mineral, pelo
petrógrafo Evaristo Pena Scirzzam, em três lâminas oriundas do
granito colhido na corre4eira de Itaparica e que é exatamente o
mesmo existente em PaulQ Afonso:
a) Alcalinocalcogranito porfiróide.
Exame microscópico:
Rocha de côr rósea, cpm algumas manchas escuras resultantes
da presença de biotita. Notam-se grandes cristais de microclina
rósea, muito mais desenvolvidos do que os de plagioclasio e quartzo.
A presença dêsses mtcrocristais de microclina mostram que o
presente alcaliscalcogranito é porfiroide.
Exame microscópico:
Microclina (em microcristais) oligoclásio, quartzo,· biotita,
apatita, zircônio e óxido de ferro. O plagioclásio acha-se parcial-
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mente alterado em sericita e caolita. A biotita encontra-se alterada em clarito.
b) Alcalicalcogranito (parcialmente alterado).
Rocha leucocrática de côr rósea e granulação média. A sua
constituição é a seguinte: quartzo, microclina, oligoclásio, biotita,
muscovita, apatita, clarita e óxido de ferro. O plagioclásio está
parcialmente alterado.
c) Alcalicalcogranito.
Rocha de tonalidade arroxeada e granulação média constituída dos seguintes elementos: microclina, quartzo, algirita, augita,
óxido de ferro, apatita e zirconita. A microclina, a albita e o quartzo figuram na rocha mais ou menos na mesma proporção.
A percentagem de algita-augita é de 150 % aproximadamente.
Diz o geólogo Caper Alves de Souza, em seu "Relatório" do
exame que a nosso pedido fêz das regiões de Itaparica:
"Trata-se, portanto, de um granito de textura variável, geralmente bem conservado, ora de granulação média, ora de textura
porfiróide, com cristais de feldspato de vários centímetros de comprimento. A sua composição é bastante uniforme sendo a variação
de textura devida a condições variáveis de consolidação num batolito de tão considerável dimensão.
Do ponto de vista de construção civil é um material ótimo
para fundações e para britas.
Do exposto, é fácil concluir que a constituição do terreno em
aprêço, permite construir com segurança tôdas as obras de derivação de águas e de utilização da energia hidráulica. O estudo
geológico desta região foi feito por Orvile Derby, como se contém
em seu trabalho: Contribuição para o estudo do Vale do São Francisco.

Logo que estejam terminadas as casas, no momento, em construção, próximas do aproveitamento de 5 . 000 kWh, a Divisão de
Fomento do Departamento Nacional da Produção Mineral iniciará o serviço de sondagem, com o propósito de resolver de vez, se
serão construídas galerias ou túneis com ou sem revestimento.
A usina foi projetada para a potência total relativa à descarga
mínima subordinada à condição de permitir um aproveitamento
progressivo, conforme os desenhos que apresento a V. Ex.ª.

-

240 -

De início serão instalados dois grupos geradores, alimentados
por um túnel, provido da respectiva chaminé de equilíbrio e casa
de válvulas de onde partirão duas tubulações que conduzirão água
às turbinas.
As turbinas serão de eixo vertical, tipo Francis, 120 rotações
por minuto, 76. 000 H. P., conjugadas a alternadores trifásicos de
50 ciclos, 50 polos, 13. 800 watts e 56. 000 kw de potência e COS =

= 0.9.

A predeterminação do tipo, velocidade, potência etc., das
turbinas, obedece rigorosamente às prescrições do Tennessee Valley Authority, no valor da corrente capacitiva da linha de transmissão e na exeqüibilidade da construção das galerias e das tubulações de carga.
A única tensão mais elevada existente na usina será a dos geradores. Tôda e qualquer transformação será feita no exterior
(out-door) em cujas proximidades ficarão situadas as respectivas
estações de transformações Swichyard. Com o duplo propósito de
se conseguir menor custo de construção e de aproveitar o máximo
a altura útil da queda, purante a maior parte do tempo, situamos
o nível de aspiração das turbinas na cota 1. 38 m e demos à usina
a disposição constante do projeto, procurando obter, graças ao
ótimo material de construção existente no local, o melhor efeito
arquitetônico.
A potência total da usina será de 448. 000 kW, ou 608. 000 HP.
contados no eixo das turbinas e que serão em número de oito.
Instalados os dois primeiros grupos geradores, os subseqüentes
serão montados em blocos conforme o projeto, sem impedir o funcionamento dos primeiros.
Na parte superior da usina, no deck, se encontram os escri-tórios, instalações sanitárias, hall, e sala de contrôle, todos providos de ar condicionado.
O gerador deverá resistir à corrente capacitiva da linha de
transmissão sem ficar cpmpletamente autoexcitado. Na ocasião da
encomenda da parte eletromecânica serão feitas as mesmas exi·
gências previstas nas especificações da Tennessee Valley Autho·
rity, por serem mais severas que as constantes das normas alemães: VDE e VDI, americanas e inglêsas.
Tanto as turbinas como os geradores são providos da mais
eficiente aparelhagem Cle proteção, instalações de Co 2 etc.
1
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O pêso do gerador, completo, será da ordem de 800 te o rotor
pesará 250 t. O pêso da turbina em ordem de marcha será de cêrca
de 600 t.
Nos vários subsolos da usina serão instaladas as aparelhagens
auxiliares: ar comprimido, purificação do óleo, água sob pressão,
refrigeração, instalações telefônicas, oficinas mecânicas e elétricas,
instalações sanitárias, purificação da água, instalações contra incêndio, de alarme, etc.
Tôdas as instalações de cabos, tubulação para condução de
água, ar, óleo, serão colocadas à vista, tornando fácil sua conservação e fiscalização.
A transformação da tensão dos geradores, de 13. 800 v para
220.000 que será a tensão de transmissão, será a céu aberto (out·door), assim como a necessária para os vários serviços auxiliares,
inclusive iluminação.
Os diagramas junto ao projeto mostram, claramente, o tipo
e disposição das estações de transformação.
A linha-tronco de transmissão partirá da usina até alcançar
a cidade de Caruarú, no Estado de Pernambuco e terá o comprimento de 280 km, transmitindo a potência de 112. 000 kW, sob
a tensão de 220 kv. Esta linha recebe a potência em Paulo Afonso
e a transmite diretamente a Caruaru, e funcionará tal como a linha de transmissão de Boulder Dam a Califórnia, com o fator de
potência quase igual à unidade.
Da cidade de Caruaru, no Estado de Pernambuco, partirão três
irradiações, com a tensão de 132 kv uma em direção de Recife,
outra em direção de João Pessoa e outra em direção de Maceió.
De cada uma destas irradiações partirão por sua vez irradiações secundárias com tensões de 66 e 44 kv, que servindo aos
vários municípios.
O princípio econômico observado foi o de tornar mínimo o
número de transformações.
Os mapas da região mostram claramente a disposição da rêde
de transmissão, abrangendo parte dos Estados de Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.
Da exposição feita, verifica-se que o projeto está completo, tendo sido estudado sob o ponto de vista própriamente técnico, quanto
econômico. Sôbre os mapas da região estão grafadas, delimitando
as zonas, a produção agrícola, pecuária, com os respectivos valores,
115 -
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a ocorrência de jazidas minerais, e também população por município e por Estado, as usinas hidro e termoelétricas, as estradas de
rodagem e de ferro, etc .
Vimos que as águas do Rio São Francisco se originam, principalmente, na parte superior de seu curso, e que em virtude de medições, observações, etc., feitas em período bastante longo, tornou-se conhecida a variação da descarga em função do tempo, isto é,
o regime do rio.
O perfil longitudinal do rio, como se vê, mostra que a declividade do rio de Pirapora até as proximidades de Joàzeiro é muito
pequena, aumenta em seguida até Itaparica e bruscamente em
Paulo Afonso, diminuindo até Piranhas, e prosseguindo suavemente até o oceano.
Na parte alta, a declividade é grande, bem assim a de seus
afluentes. Em Minas, devido à desmatação, os terrenos são demasiadamente erodidos. As grandes precipitações impelem rio abaixo formidáveis descargas sólidas, que se depositam no trecho de
menor declividade-Birapara a Joàzeiro. O rio perde profundidade
ganhando largura, formando ilhas, desbarrancando as margens,
agravando cada vez mais suas precárias condições de navegabilidade.
E o remédio, pan~ce-me, seria regularizar a descarga do rio,
construindo-se barragens de acumulação em seus afluentes, e providenciar a reflorest~ão onde possível, ou a restauração do solo,
a fim de evitar os efeitos da erosão.
A regularização ;nos afluentes, seria altamente promissora.
Como todos sabemos, esta região é rica em minérios, e a construção
destas barragens serviria para provocar o surto da indústria eletrometalúrgica, e concomitantemente, melhorando as condições de
navegabilidade, garantir-se-ia a navegação.
Regularizada a d~scarga, em seus afluentes, feito o levantamento topográfico e geológico, que por motivos de ordem financeira deve ser limitado aos trechos em que a navegação se faz
com dificuldade, pode:ç-se-á, com segurança, projetar as obras que
garantirão em qualquer tempo a franca navegabilidade do rio.
No trecho de maiores desníveis, compreendido entre Juàzeiro e
Itaparica, as condições são muito mais difíceis. Uma série de corredeiras impedem a m1.vegação. Há, apenas, meras sugestões como
a de construir umas tantas barragens de navegação com o pro-
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pósito de, por elevação do nível de água, tornar franca a navegabilidade, ou construir uma estrada de ferro eletrificada ligando Joàzeiro e Itaparica, quero dizer, ligando esta estrada à de Itaparica
hoje Petrolândia, a Piranhas. Enfim, a solução mais econômica,
depende de um estudo mais detalhado e de cuidadoso levantamento dêste trecho do rio.
Quanto a barragens no Rio Grande, em Boqueirão, devo dizer
que a descarga mínima é da ordem de 120 m 3 e a máxima observada não alcançou 1. 000 m 3 • A descarga máxima observada do
Rio São Francisco atingiu a 12. 400 m 3 e a mínima também observada, com a duração de três dias, é cêrca de sete vêzes maior que
aquela. A descarga média do Rio São Francisco é de 3. 000 m 3 e
a do Rio Grande não excederá 3. 000 mª. A influência do Rio Grande sôbre o São Francisco é de importância muito relativa. A barragem do Boqueirão é um problema de interêsse local, beneficia
própriamente o Rio São Francisco.
O Sr. Apolônio Sales - Permita uma objeção. Se a descarga
é de 1. 000 m3 por segundo, pode ser armazenada durante um

período de 3 a 4 meses, sem perder-se. A única coisa que beneficiará o problema é o estudo da bacia hidráulica, se fôr suficientemente grande para acumular água, mesmo sendo mínima a descarga.
O SR. CORREIA LEAL - Os valores das descargas, que acabo
de apresentar, mostram que a descarga do Rio Grande tem pequena influência na descarga do Rio São Francisco.
O Sr. Apolônio Sales - Mas se tem uma descarga de 1. 000
metros cúbicos e deixa correr a água sôbre o São Francisco, no
momento que isso acontece, a descarga aumenta. Se esta é de 800
e temos mais de 500 m 3 , teremos portanto, 1300 m 3 , o que dá mais
quilometragem na navegação do São Francisco e quase dobra a
capacidade de Paulo Afonso.
O SR. CORREIA LEAL -A duração da descarga máxima, inferior a 1.000 m3 do Rio Grande, isto é, a passagem da crista da
onda de cheia é de cêrca de 3 a 4 dias . Em seguida cai ràpidamente, mantendo-se durante um período, mais ou menos dilatado,
com o valor da descarga mínima. O valor de 800 m 3 da descarga
mínima do Rio São Francisco já está acrescido da descarga do
Rio Grande. E, durante todo o tempo, não se poderia derivar, caso
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a bacia hidráulica do Boqueirão no Rio Grande o permita, uma
descarga maior do que a descarga média. Em suma, organizados
os diagramas de acumulação, e feito o levantamento da bacia hidráulica, será fácil verificar que a barragem do Boqueirão é um
problema de interêsse local.
O Sr. Gregório Bezerra - Qual o ponto fundamental nos trabalhos do São Francisco que V. Ex.ª acha deva ser atacado imediatamente?
O SR. CORREIA LEAL - Aquêles que já estão estudados e
projetados, entre êles, o aproveitamento de Paulo Afonso, que beneficiará em grande parte o Vale do São Francisco, levando energia onde se tornar necessário, dentro dos limites de seu raio de
ação.
O Sr. Manoel Novais - Como opinião pessoal, não de engenheiro, mas de homem que conhece a região, acho que a solução
do problema do Médio São Francisco seria, a meu ver, o aproveitamento da Cachoeira do Sobradinho, construindo uma central elétrica, que se tornaria muito mais barata, fazendo-se a barragem,
atendendo-se ao probl:ema da navegação e por outro lado à criação de reservatório de compensação e, ao mesmo tempo, depósito
para a irrigação das margens baixas daquela região. Em terceiro
lugar, criar um foco de energia.
O SR. CORREIA ;LEAL - Não se poderá conceber o aproveitamento de Paulo Afoµso, somente para fornecer energia à região
sertaneja, que não teµi carga suficiente para mantê-lo. O maior
mercado de Paulo Afc>nso é justamente o litoral, zona mais densamente povoada, medianamente industrializada, e que não dispõe
de energia onde tôdas as usinas elétricas, em grande parte, estão
esgotadas.
O Sr. Manoel Novais - A produção de Paulo Afonso permite
transportar energia para J oàzeiro, mas as condições econômicas
da zona não favoreceµi a execução do plano. A Bahia não é sàmente interessada em Paulo Afonso, mas um dos grandes problemas para nós é nesse momento o do Médio São Francisco e também constitui problema nacional; o problema de Paulo Afonso
sendo um problema regional, atende particularmente ao Nordeste
brasileiro, mas temos a ver também, que é a navegação um fator
de transporte e comuµicação.
1
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E aí temos também o aspecto político de capital importância,
porque interessa sobretudo a Minas e Bahia, sendo via natural de
comunicação entre o Norte e o Sul e também o problema de energia do Médio São Francisco, por outros meios que não Paulo Afonso;
temos de cogitar sobretudo do problema da irrigação da região.
O SR. CORREIA LEAL - Sei que existe um projeto, digno
de todos os elogios, da construção de uma barragem de navegação
em Santana do Sobradinho, e sei, também, que, neste projeto, não
foi prevista a utilização da energia hidráulica desta corredeira.
Trata-se de uma queda de pequena a:i.tura, altura que sofre grande redução nas ocasiões das enchentes. De regra, o aproveitamento
de quedas de água de pequena altura é aproveitamento de custo
muito elevado. A solução do problema está na comparação de
custo da construção da usina, e no do transporte de energia de
Paulo Afonso.
O aproveitamento de Paulo Afonso é, também, de caráter nacional; interessa a cinco Estados, a cêrca de dez milhões de brasileiros, e pela sua situação particular, beneficiando grande parte
da Bacia do São Francisco, excede generosamente sua própria bacia, levando a todos os lares, dentro de sua área econômica de
fornecimento, os benefícios que a eletricidade distribui.
Por não interferir a construção da barragem em Sobradinho
no aproveitamento de Paulo Afonso, nada há que impeça, ao meu
ver, sejam desde já (concomitantemente) iniciadas estas obras.
O Sr. Manoel Novais - Examinando o assunto não podemos
pensar na aplicação da verba de uma só vez. Ela tem de ser aplicada
em vários serviços ao mesmo tempo, porque a obra projetada é para
sete anos, com a possibilidade até de fazer-se revisão nos planos e
reduzir o tempo de execução a 5 e mesmo 4 anos, dependendo de
aparelhagem. Foi por isto que sugeri ao Senhor Presidente da República, quando da entrevista que tivemos com Sua Excelência, o
revigoramento da primeira cota do crédito, a fim de não se perder.
E, agora, como encara o depoente o problema sanitário do São
Francisco em face da execução de um programa de obras?
O SR. CORREIA LEAL - É indispensável que tôdas as obras
de construção sejam de perto acompanhadas dos órgãos de saúde
pública.
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Com a comissão de engenharia, deve seguir, e em alguns casos preceder, uma comissão de médicos sanitaristas. Nas obras,
em execução, em Paulo Afonso, aproveitamento do Braço do Capuxu, ao iniciá-las, sem exceção sequer, todos os operários foram
vítimas da malária. Aproveito a ocasião para pôr em relêvo a colaboração prestada pelo Dr. Guida Aguirre, muito digno Diretor
do Setor do Serviço Nacional da Malária, com sede em Salvador,
e agradecer a relevante assistência que ainda nos presta.
Para terminar, direi a V. Ex.ª que a colonização do Vale do
São Francisco deve ser feita, por concentração, núcleos, à semelhança do que se está fazendo em Petrolândia, ou tomando, por
exemplo, os existentes nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná, devem ser criados, preferlvelmente próximo às
cidades, sendo dotados de hospital, escolas, abastecimentos de água,
esgôto, energia elétrica, estradas e assistência técnica.
A questão de irrigação é complexa. Exige, preliminarmente,
cuidadoso estudo do solo. Entretanto, deve ser imperativamente
feita, e sempre em coo~?eração com o Serviço Nacional de Malária.
Tenho terminado.
O SR. PRESIDENTE - Sou forçado a suspender a sessão.
Antes de terminar, desejo agradecer aos Srs. Deputados Correia
Leal e Schimmelpfeng, os valiosos dados que trouxeram, encarando um aspecto do pro~•lema que é muito importante, esclarecendo
pontos em que ainda E::stávamos em dúvida.
Aproveito ainda para pedir ao Dr. Correia Leal, que, ao rever
as provas taquigráficas desta palestra, inclua todos os dados e mais
esclarecimentos que ac:,har úteis e especialmente uma resposta para
a questão de estarem ou não prontos os projetos referentes às obras
do São Francisco, que para algumas pessoas, estão incompletas e
para outras não pode~n ser executadas.
(DCN, de 11-12-1946).

ATA DA 10. ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA,
REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 1946

Aos dois dias do mês de dezembro de mil novecentos e quãrenta e seis, reuniu-se extraordinàriamente, às 14 horas e 30 minutos, na Sala "Francisco de Paula Guimarães", a Comissão Especial do Plano do Aproveitamento da Bacia do São Francisco,
sob a presidência do Sr. Amando Fontes, com a presença dos
Srs. Manoel Novais, Gregório Bezerra, Heribaldo Vieira, Teódulo
de Albuquerque, Freitas Cavalcânti e Medeiros Neto.
Deixaram de comparecer os Srs. Aristides Mílton, Licurgo
Leite, Gercino de Pontes e Olinto da Fonseca.
Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Sr.
Presidente, na matéria do expediente, deu conhecimento de uma
carta recebida do Sr. Décio de Vasconcelos, Diretor da Divisão de
Águas e Energia Elétrica, do Estado de Minas Gerais, oferecendo
à Comissão alguns exemplares das últimas publicações levadas a
efeito por aquêle Serviço, referente ao aproveitamento hidrelétrico
da Bacia do Alto São Francisco.
Em virtude de estar o Sr. Aristides Milton exercendo o mandato de Deputado como suplente, e tendo em vista a suspensão
da suplência, o Sr. Presidente nomeou o Sr. Manoel Novais
para Relator-Geral da Comissão.
Foi aprovado, a seguir, por proposta do Sr. Gregório Bezerra, fôsse convidado para um depoimento perante a Comissão,
um técnico pertencente ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Em seguida, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Engenheiro Paulo Peltier de Queiroz, Chefe do 10.º Distrito do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, que iniciou detalhada exposição sôbre o problema em tela.
Ressaltou a necessidade do levantamento total aerofotogramétrico da Bacia do São Francisco.
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Indicou diversos serviços que se fazem necessários ao melhoramento da navegabilidade do rio e desenvolvimento da região ilustrando sua explanação com mapas, projetos de diques a serem
construídos para evitar inundações e diversas fotografias, que ofereceu à Comissão.
Respondeu a inúmeras indagações de todos os membros da
Comissão.
Reputou de primordial importância a instalação dos serviços
de assistência médica e sanitária para ser resolvido o problema do
São Francisco.
Ao terminar, o Sr. Presidente agradeceu ao Sr. Paulo Peltier de Queiroz o seu comparecimento e a valiosa contribuição que
representava o seu depoimento, encerrando a sessão às 17 horas
e 20 minutos.
·
E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Sr. Presidente.
(DCN, de 3-12-1946) .

1

DEPOIMENTO DO SR. PAULO PELTIER DE QUEIROZ
(Em 2 de dezembro de 1946)

O SR. PAULO PELTIER DE QUEIROZ - Sr. Presidente e
demais membros da Comissão, em primeiro lugar, meu agradecimento pelo convite que me foi feito para, perante esta Comissão,
depor no inquérito que ora aqui se realiza, sôbre um dos mais
importantes problemas da atualidade brasileira - o aproveitamento total das possibilidades econômicas do Rio São Francisco.
Ao ser chamado para depor, tendo em vista a condição especial desta Comissão, que é justamente a de elaborar a lei básica
do programa a ser obedecido durante a execução dos estudos, obras
e observações na Bacia do Rio São Francisco, achei conveniente,
então, não vir trazer aqui uma contribuição especializada e, sim,
cuidar dos problemas em seu conjunto, a fim de que possa o meu
depoimento servir de base à organização da lei que deverá regular a execução dêsses melhoramentos, tal como determina o
Art. 29, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
A Bacia do Rio São Francisco está naturalmente dividida em
três partes distintas, a saber:
a) O Alto São Francisco, compreendendo o curso do rio principal, desde suas nascentes, na Serra da Canastra, em Minas, até
a Cachoeira de Pirapora, bem como seus afluentes;
b) O Médio São Francisco, compreendendo o trecho que medeia entre as Cachoeiras de Pirapora e Paulo Afonso, inclusive os
afluentes, que são os principais de tôda a Bacia;
c) O Baixo São Francisco, compreendendo o trecho que
vai da Cachoeira de Paulo Afonso até sua foz, no Oceano Atlântico.
O Alto São Francisco e seus afluentes formam grande parte
da rêde hidráulica do Estado de Minas, possuindo o curso do rio
principal e os das bacias secundárias um grande número de saltos
e corredeiras, razão pela qual ainda não existe nêle tráfego organizado, podendo sua navegação rudimentar e interrompida ser
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considerada, pràticamente, como inexistente, na atualidade, mesmo
porque a falta de água, em quantidade suficiente, nas estiagens, não
permite o desenvolvimento da navegação com o curso do rio em
estado natural.
O Médio São Francisco. entre as Cachoeiras de Pirapora e Paulo
Afonso, com uma extensão total de cêrca de 1. 800 quilômetros,
corre, em sua maior parte, na direção de sul para norte, infletindo
depois para leste e é navegável até o início dos saltos que vão
formar a segunda cachoeira acima referida, possuindo grande número de afluentes também navegáveis, entre os quais se destacam
os rios: Grande, Corrente, Carinhanha, Verde, Paracatu e dás
Velhas.
O Baixo São Francisco, com uma extensão total de cêrca de
coo quilômetros, é navegável desde Piranhas, pôrto próximo a Paulo
Afonso, até o oceano, possuindo uma navegação organizada, composta de pequenas embarcações, vapôres, lanchas e iates, que fazem o tráfego de mercadorias e passageiros entre os diferentes
pontos fluviais.
No momento atual, 'é o Médio São Francisco o trecho do rio
que mais interessa ao desenvolvimento econômico do País, não
só pela sua grande exter+são navegável, bem como por ser o caminho interior que dispõe p Brasil para a sua ligação Norte-Sul, a
uma distância aproxim8fda de 500 quilômetros da costa, unindo
as pontas de trilhos da l~. F. Central do Brasil em Pirapora às da
V .F.F. Leste Brasileiro situadas em Joàzeiro e Petrolina.
Não deixa, também, de ter o Baixo São Francisco, uma gran·
de influência no desenvqlvimento da navegação e dos recursos interiores, servindo como elemento de ligação com o oceano para grandes faixas dos Estados qe Pernambuco, Bahia, Alagoas e Sergipe.
Tendo em vista as condições locais e necessidades regionais,
penso que para a fase inicial dos serviços deverão ter preferência
de execução no plano ~ ser estabelecido para o aproveitamento
total das possibilidades econômicas da Bacia do São Francisco, de
acôrdo com o que determina o Art. 29, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, os seguintes trabalhos:
1 - Levantamento ;aerofotogramétrico da bacia hidráulica do
Rio São Francisco e de seus afluentes, completando-se o mesmo,
posteriormente, com o levantamento total de tôda a bacia hidrográfica que representa quase um décimo da superfície do Brasil.
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Os levantamentos históricos do Rio São Francisco feitos por Halfeld e Liais não possuem elementos técnicos indispensáveis ao planejamento das obras. Em idêntica condição está o levantamento do trecho médio do rio e de alguns de seus afluentes, feito entre os anos de 1930 e 1943, pela extinta Comissão de Estudos e Obras da Rêde Fluvial Baiana, conforme comprovei, em documentada exposição ao Sr. Diretor-Geral do Departamento de Portos, em 27 de maio de 1944. Desde então, em virtude da exigüidade
de tempo, vem sendo feito o levantamento aerofotogramétrico do
Rio São Francisco e de seus afluentes, mediante contrato feito
com a "Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Limitada", que dispõe de
um ótimo aparelhamento, talvez o melhor da América do Sul. O
levantamento contratado desde 26 de setembro de 1944 compõe-se
de um mosaico aerofotográfico na escala de 1: 10. 000 e de uma
planta aerofotogramétrica na escala de 1: 5. 000. O serviço compreende uma série de operações, desde o vôo fotográfico até o desenho final das plantas, estando convenientemente estabelecidas as
condições a que devem satisfazer os aviões e as câmaras fotográficas, os tipos de filmes, o processo da revelação, os detalhes das
operações terrestres e a restituição em aparelhos especiais. Os vôos
são realizados a uma altura de 2.050 metros, garantindo a obtenção das fotografias na escala média de 1: 10. 000 e orientados em
faixas paralelas, tendo como eixo o leito do rio. O serviço terrestre
indispensável à determinação dos pontos de apoio para a restituição estereofotogramétrica compõe-se de uma triangulação geodésica de segunda ordem, de triangulações secundárias constituídas
por pontos de terceira ordem e interseções a ré, convenientemente
entrelaçadas à cadeia principal. Além dos trabalhos de triangulação, são feitos nivelamentos de precisão, poligonações e nivelamentos geométricos. O serviço de restituição é feito em aparelhos estereofotogramétricos, estando a precisão das plantas em harmonia
com as prescrições americanas adotadas pelo "The Coast an
Geodetic Survey", pelo "Tennessee Valley Authority" e pelo "Geological Survey". Foi adotado o "Conforme de Gauss" por sistema
de projeção e bem assim a divisão em fusos feita pelo Serviço
Geográfico do Exército, o que permite que, em qualquer tempo,
possa a carta do Rio São Francisco ser enquadrada no mapa geral
do País.
Justificação -
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2 - Levantamentos topo-hidrográficos e batimétricos complementares, indispensáveis aos estudos detalhados dos melhoramentos
hidráulicos.
Justificação - Os levantamentos topo-hidrográficos e batimétricos complementares serão feitos com o auxílio de aparelhos especiais, "ecobatímetros", e servirão para completar as cartas
areofotogramétricas do Rio São Francisco, de vez que ainda não
é possível a obtenção das cotas de profundidade por um processo
mais rápido e moderno. Para o levantamento batimétrico detalhado dos pontos críticos e portos fluviais, ou onde se tornarem necessários, serão feitas sondagens hidrográficas minuciosas pelos
processos usualmente empregados.
3 - Realizações de observações hidrográficas, hidrológicas,
hidrométricas, geológicas, meteorológicas e outras, capazes de esclarecer, cada vez mais, o regime do rio e a natureza de sua bacia.
Justificação - Torna-se necessário ampliar a rêde de postos
de observação atualmente existente na Bacia do Rio São Francisco
e de seus afluentes, maptida pela Divisão de Aguas do Ministério
da Agíricultura, a fim p.e que possam ser melhor apreciados, na
elaboração dos projetos (ias obras de melhoramentos, os dados relativos ao regime do rio e à natureza de sua bacia. Os postos atualmente existentes e em número insuficiente estão, na sua quase
totalidade, mal instalados e aparelhados, necessitando, mesmo, ter
ampliadas suas atribuiçpes, inclusive no que diz respeito às observações meteorológicas e 1~eológicas.

4 - Execução dos ~;erviços preliminares de limpeza das margens e desobstrução do leito principal do rio e de seus afluentes,
para facilidade da navegação.
Justificação - Os 13erviços de limpeza das margens do rio e
de seus afluentes são necessários em grandes extensões de seus
respectivos cursos. As grandes árvores, em virtude da erosão dos
barrancos, ao caírem no leito do rio, trabalham como verdadeiros
espigões, prejudicando a estabilidade do talvegue e quiçá do próprio canal de navegação. Por outro lado, os grandes troncos, carregados pelas enchentes, ao se depositarem no leito do rio, formam enormes coroas, ~:>rejudicando a navegação. Diante do exposto, torna-se necessá+io retirar dos barrancos, as árvores que
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estejam ameaçando de cair, fazendo-se a limpeza das margens em
benefício de sua própria fixação, ao tempo em que é imperioso
proceder a retirada dos troncos, desobstruindo os canais de navegação.
5 - Melhoramento das condições de navegabilidade do rio
principal e de seus afluentes, com a construção de obras fixas
nas corredeiras, rápidos e passagens difíceis, a fim de que seja
conseguido, em todo o percurso navegável, um canal franco de
150 metros de largura e de 2 metros de profundidade, em águas
mínimas.
Justificação - Em todo o Médio São Francisco e, também, no
trecho inferior do mesmo, são inúmeras as passagens difíceis, rápidos e corredeiras, sendo preciso melhorá-las, com a execução de
obras fixas, para ficar assegurada a continuidade de um canal
livre para a navegação, com as dimensões acima estipuladas. As
obras fixas poderão ser de diferentes tipos, tendo-se sempre em
vista a natureza do leito do rio, a fim de que não sejam aplicados tipos de obra em desacôrdo com a técnica fluvial. Nos trechos
onde o rio fôr de fundo móvel, o emprêgo de espigões, diques,
guia-correntes e outras obras transversais poderá, fàcilmente,
aprofundar, para a cota desejada, o canal de navegação, enquanto
que, nos trechos de fundo resistente como nas corredeiras, ter-se-á
de aplicar processo especial, abaixando o nível das águas mediante o
emprêgo de derrocamentos, ou elevando o nível das mesmas com
a construção de barragens munidas de eclusas, ou, ainda, se fôr
possível, desviando os canais de navegação, procedendo-se, para
tanto, aos indispensáveis desenvolvimentos. O 10.º Distrito de Portos, Rios e Canais vem estudando, neste momento, as passagens difíceis do Médio e do Baixo São Francisco, já estando elaborados
alguns projetos dessa natureza, entre os quais o das corredeiras
de Sobradinho, o maior óbice da navegação no trecho médio e onde
se verificam nada menos de 90% dos acidentes dos navios. As ditas
corredeiras ocupam uma extensão total de 9. 700 metros e os trabalhos destinados ao melhoramento de suas condições de navegabilidade, anteriormente levados a efeito pela extinta Comissão de
Estudos e Obras na Rêde Fluvial Baiana, entre os anos de 1930 e
1943, não deram resultados satisfatórios, em virtude de ter sido
aplicado para o melhoramento das mesmas um tipo de obra dcs-
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tinado aos rios de fundo móvel e não aos de fundo resistente, como.
é o caso. Os espigões ali construídos profusamente, não podendo
obrigar a corrente a escavar o leito resistente do rio, elevaram,
ainda mais, o nível das águas aumentando o seu tirante e o próprio desnível da lâmina, determinando maior velocidade da corrente, e assim prejudicando a navegação. Sendo de 4,40 metros a
diferença de nível das corredeiras, para uma extensão de 9. 700.
metros, os novos estudos ultimamente feitos, em 1944, vieram demonstrar não ser possível solucionar técnica e satisfatàriamente
o problema com o emprêgo do tipo de obra anteriormente em execução, próprio, como foi explicado, para os cursos de água de fundo·
móvel. E o novo projeto elaborado e já aprovado pelo Govêrno Federal veio demonstrar que, sàmente elevando o nível das águas.
nas corredeiras em aprêço, mediante a construção de uma barragem
munida da necessária eclusa, se poderia solucionar o assunto, sob o
ponto de vista técnico e econômico, de vez que o derrocamento do
canal ou o desvio dêste, dada a extensão do braço, são, económicamente, impraticáveisi A barragem projetada já no trecho de
jusante das corredeiras, na "Criminosa", vem resolver inteiramente
o problema, entregando ao ui;;o da navegação um canal franco com
2 metros de profundid~Lde, em águas mínimas.
6 - Realizações cte obras destinadas a evitar a erosão das
margens e o alargamento do leito do rio, que vêm se processando
continuamente, tendo como principal prejuízo a diminuição de
profundidade no canal de navegação.
Justificação - 11: m~cessário que em certos trechos de margens,.
tanto no rio principal, como nos seus afluentes, dada a pouca
consistência dos barrancos, sejam feitos revestimentos de margens,
mediante a aplicação dos processos mundialmente usados, a fim
de evitar que o leito do rio continue se alargando, em prejuízo da
profundidade do canal 1~ da própria navegação. A fixação das margens se impõe, dentro dos limites que foram estabelecidos para os
raios de curvatura respiectivos.
7 - Execução de obras de barragem e outras destinadas ao
armazenamento, nas qacias dos afluentes principais, das águas
das cheias, a fim de que, nas estiagens, seja alimentado, convenientemente, o curso principal do rio, facilitando o seu aproveitamento total.
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O leito do Rio São Francisco propriamente dito,
é muito largo e bastante baixas as suas terras marginais a ponto
de, nas enchentes normais, em muitos lugares, ser de muitos quilômetros a largura do seu leito maior. Dêste modo não é econômica, nem técnica, a construção de barragens no próprio leito do
rio principal, mesmo porque a elevação das águas aí viria submergir inteiramente as "vazantes", terras próprias para o desenvolvimento da agricultura. Assim, a construção das barragens
destinadas ao armazenamento das águas das cheias, deverá ser
feita nas bacias dos afluentes, em pontos escolhidos, onde êles
formam verdadeiros vales fechados para montante, imensos reservatórios de acumulação. Encontram-se nesta condição o Rio Grande
no "Boqueirão", o Rio Verde, em Guanambi, o Rio Paracatu e
outros.
Com a construção de semelhante sistema de barragens, seria
convenientemente aproveitado o imenso volume de água das cheias
anuais, facilitando a navegação, a irrigação e a produção de energia hidrelétrica.
8 - Execução de dragagens, como medida de emergência, para
facilitar a navegação, devendo êsse serviço, posteriormente, ser
realizado, apenas, como um processo auxiliar ao trabalho das obras
fixas e nunca como uma solução de ordem geral.
Justificação -

Justificação - A execução de dragagens nas passagens difíceis, principalmente nos bancos, deve ser feita com muita prudência e em condições tôdas especiais, pois essas passagens rasas
trabalham como verdadeiras barragens submersas que sustentam
grandes volumes de água a montante. O desaparecimento dessas
soleiras naturais teria, como conseqüência imediata, a diminuição
da profundidade do canal de navegação a montante, razão pela
qual só é conveniente dragar apenas o necessário para o estabele·
cimento da profundidade-limite estabelecida para o canal de navegação nas passagens difíceis. Muitos cursos de água que anteriormente permitiam uma navegação mais ou menos livre, após a
execução de dragagens em seus leitos, ficaram muito mais secos
que dantes. As próprias obras fixas, quando destinadas a produzir
a autodragagem nos trechos rasos, deverão ser construídas com
prudência, a fim de não ultrapassarem os limites da profundidade
desejada, no caso, 2 metros, em águas mínimas. No mais, as dra-

-

256 -

gagens só devem ser admitidas como processos auxiliares das obras
fixas correspondentes.
9 - Realização de obras destinadas ao aparelhamento dos
pequenos portos fluviais, com o fim de facilitar os serviços de
acesso e acostagem das embarcações, de carga, descarga e armazenamento das mercadorias, bem como da movimentação dos passageiros.
Os pequenos portos fluviais do Médio São Francisco se encontram desprovidos de qualquer melhoramento ou
aparelhamento, razão pela qual o 10.º Distrito de Portos, Rios e Canais, em 1944, cuidou de executar os estudos e elaborar os projetos
indispensáveis aos mesmos, sendo que a maioria dêles, neste momento, já se encontra em fase de construção. Idêntica providência
fói tomada pela repartição, relativamente aos portos do Baixo São
Francisco, sendo que os estudos necessários foram feitos no correr
do ano de 1945, estando em elaboração os projetos correspondentes.
De um modo geral, os ílequenos portos são-franciscanos necessitam
de cais, rampas, terrai;1lanos e armazéns, além de instalações capazes de facilitar a nayegação e os próprios serviços portuários.
Justificação -

10 - Execução de obras destinadas ao saneamento das localidades ribeirinhas e poftos fluviais, inclusive à sua proteção contra
as inundações e erosõei; das faixas marginais, bem como dos serviços de abastecimento de água e de rêdes de esgotos sanitários e
pluviais, em benefício çla salubridade regional.
Justificação - As cidades ribeirinhas e portos fluviais do São
Francisco estão, até hoje, desprovidos de saneamento urbano, sem
rêdes de abatecimento çle água e de esgotos, invadidos anualmente
pelas águas das cheias, sofrendo todos os efeitos da falta de higiene que, por fôrça d~ circunstâncias, ali se verificam. É necessário que êles sejam protegidos, convenientemente, contra os perigos
das inundações e das erosões das faixas marginais e tenham construídas suas rêdes de abastecimento de água e de esgotos sanitários
e pluviais.

11 - Execução de obras destinadas ao saneamento rural, com
a realização de dragag~ns e dissecamentos nas bacias principais e
secundárias.
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Justificação - É muito comum, no Rio São Francisco, a formação de ipueiras, lagoas formadas nas depressões dos barrancos,
ao longo das margens, e que extravasam na ocasião das enchentes,
conservando-se com água estagnada durante as estiagens. Muitas
vêzes uma sucessão de ipueiras, forma um verdadeiro e pequeno
pântano. A existência e proliferação de mosquitos (anófeles) nessas lagoas, dão em resultado a existência das febres palustres que
tanto mal produzem ao habitante da região. Torna-se portanto
necessário sanear êsses pântanos e drenar para o leito do rio essas
ipueiras, a fim de evitar a estagnação das águas.
12 - Ampliação, modernização e padronização do serviço fluvial de transporte, mediante ação orientadora e fiscalizadora do
Govêrno Federal junto às companhias de navegação que operam
no Rio São Francisco.
Justificação - O autor do presente depoimento já apresentou
ao Govêrno Federal, através da Direção-Geral do Departamento de
Portos, em 20 de setembro de 1945, o projeto para o desenvolvimento da navegação comercial do Rio São Francisco. O assunto
é de grande oportunidade, desde quando a criação, em futuro
próximo, de um parque industrial em Paulo Afonso, com o aproveitamento hidrelétrico da cachoeira, exige que as linhas de navegação do Médio e do Baixo São Francisco, sejam eficientes e
regulares, a fim de que possa transportar, para ali, respectivamente, do Brasil Central e da costa brasileira, as matérias-primas
a serem transformadas em produtos comerciais. Para atender ao
desenvolvimento da navegação, é necessário que sejam organizadas
novas emprêsas de navegação e ampliadas as existentes; modernizado e padronizado o material flutuante, o aparelhamento e as
instalações terrestres; empregado nôvo combustível, dada a escassez da lenha que já se verifica na região; criado um serviço de
radiocomunicação nas unidades fluviais; ampliada, em todos os
sentidos, a Escola Profissional de Pirapora; e organizado pelo Govêmo Federal, quanto antes, um regulamento para o tráfego fluvial, adaptado às condições próprias do meio onde vai ser aplicado
e dada a garantia, por êsse mesmo Govêrno, de que não será êle
concorrente ao tráfego comercial, garantindo a iniciativa particular e fiscalizando a ação das emprêsas de navegação, auxiliandoas mesmas com subvenções, quando necessário.
17 -

27 295
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13 - Realização de obras destinadas ao balizamento e sinalização, quando necessário, dos canais de navegação.
Justificação - Em muitos trechos do rio e de seus afluentes
navegáveis, principalmente em certas passagens difíceis e nas corredeiras, os navios, atualmente, nas estiagens, pela inexistência de
sinalização e balizamento adequados, não se arriscam a navegar
de noite. Assim, a realização dêsses melhoramentos se impõe, para
que possam ser conseguidas viagens noturnas regulares, reduzindo
o tempo de percurso entre os diferentes portos.
14 - Construção de instalações destinadas à montagem e
reparo das embarcações fluviais, inclusive estaleiros e diques.

Atualmente, os vapôres são montados e reparados, no Rio São Francisco, sôbre picadeiros, construídos nas próprias coroas do rio, sem nenhuma instalação adequada capaz de
garantir a estrutura da própria embarcação. É indispensável, portanto, a construção de estaleiros completos, com carreiras e oficinas, em alguns portos; a fim de que fique garantida a conservação
da rota fluvial. Torna-se, também, necessária a construção de diques secos e flutuantes para auxiliar o reparo das embarcações, a
exemplo do que existe nos rios navegáveis da Europa e da América
do Norte. As carreiras, de qualquer tipo, tanto para a construção
como para o reparo <ias embarcações, devem adaptar-se às condições das margens o:.nde vão ser instaladas e possuir elementos
que permitam, tanto nas maiores cheias, como nas mais rigorosas
estiagens, a suspensãc• dos navios sem maiores dificuldades.
15 - Realização de obras de irrigação para o beneficiamento
das terras marginais e desenvolvimento da agricultura regional.
Justificação -

Justificação - O aproveitamento intensivo das áreas das
"vazantes" para o desenvolvimento da agricultura, em grande trecho do vale do Rio São Francisco, exige a realização de obras
de irrigação para o beneficiamento das terras marginais. Entregando-se ao público novas zonas irrigadas, evitar-se-á que a população ribeirinha continue a se utilizar dos barrancos do rio para
o plantio dos cereais, o que produz o afrouxamento das terras
marginais, dando, em conseqüência, maior facilidade à erosão das
margens nas cheias. Sem a irrigação das terras, é imuraticável,
.
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em grande trecho da região são-franciscana, o desenvolvimento da
produção agrícola e mesmo a fixação do homem ao solo.
16 - Aproveitamento das quedas de água para a ampliação
do potencial hidrelétrico, em benefício do desenvolvimento industrial.
Justificação - Somente a produção de energia, a baixo custo
e em quantidade suficiente, poderá facilitar o desenvolvimento industrial do Vale do Rio São Francisco, mediante a criação de parques industriais nas proximidades das fontes produtoras de energia, para a transformação das matérias-primas. A produção de
energia mediante aproveitamento racional das quedas de água, virá
facilitar, igualmente, a iluminação das cidades e portos fluviais
além da distribuição de energia às diferentes atividades. Assim,
tôda barragem a ser construída, tôda a queda de água a ser aproveitada, deverá ter em vista a produção de energia em quantidade
suficiente, em benefício do próprio desenvolvimento do potencial
hidrelétrico da região. E a Cachoeira de Paulo Afonso ocupa, neste
particular, o lugar de maior destaque.
17 - Estabelecimento da colonização, em moldes racionais e
definitivos, com a instalação de colônias agropecuárias, de patronatos agrícolas e de núcleos de aprendizado técnico-profissional.
Justificação - Todos os melhoramentos a serem introduzidos
na bacia do Rio São Francisco têm, como finalidade principal,
facilitar o transporte e aumentar a produção da região. Nada, porém, será conseguido, em caráter definitivo, se não fôr feito o estabelecimento da colonização, em moldes racionais. A medida que
as terras forem sendo irrigadas e saneadas, o Govêrno Federal
terá necessidade de ir localizando nelas os colonos e instalando as
colônias agropecuárias, a fim de que o trabalhador nativo, procurando imitar o braço estrangeiro, vá-se fixando ao solo, sem
sentir. Do contrário, sem a assistência do poder público nada será
conseguido, mesmo porque a desapropriação das terras marginais
se impõe para poder ser aumentada a produção. A redistribuição
das terras, é, ali, uma necessidade imperiosa, devendo as áreas
beneficiadas ser entregues aos pequenos agricultores e colonos,
com a assistência técnica indispensável e a facilidade do crédito
agrícola. Ao lado das colônias agropecuárias deverão ser criados,
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também, os patronatos agrícolas, onde os filhos da regiao deverão ser internados para aprender a trabalhar e cultivar a terra
onde nasceram, a se defender do meio ambiente e a ter o rio como
seu grande amigo, que tudo lhes poderá dar, em vez de ser, como
presentemente, o seu maior inimigo que tudo lhes tira, até o seu
mais preciosos bem, a saúde. E, ainda, ao lado dos patronatos agrícolas, precisarão ser criados os núcleos de aprendizado técnico-profissional, de vez que para o desenvolvimento da região há
necessidade da existência de artífices e operários especializados e
habilitados às diferentes atividades, inclusive para a própria vida
do rio, a bordo das embarcações que dêle se servem.
18 - Reflorestamento das terras e exploração das riquezas
minerais, da fauna e da flora.
Justificação - Nas grandes faixas das caatingas são-franciscanas, mesmo dentro das áreas das "vazantes", o reflorestamento
das terras desnudadas se impõe, como uma necessidade imperiosa,
inclusive para a fixaç~o de um regime fluvial adequado para a
região. Por outro lado, o Govêrno Federal deverá facilitar, por
todos os meios a seu alcance, a exploração das riquezas regionais. Entre elas se destaca, por exemplo, a industrialização do
"surubi", o bacalhau nacional, devendo o poder público regulamentar sua pesca e a4xiliar a instalação de fábricas para o seu
aproveitamento, de vez que se trata de uma riqueza regional que,
por si só, poderá modificar o ambiente atual de um grande trecho do Médio São Francisco.

19 - Estabelecimento de postos de saúde nas localidades ribeirinhas e portos fluviais, para fazer face ao combate às endemias regionais.
Justificação - Os postos e centros de saúde existentes na região são-franciscana, ta,.nto estaduais, como municipais, são insuficientes para fazer face ao combate às endemais regionais, sendo
necessário que o Govêrno Federal coopere nesse particular, mandando instalar novos postos de saúde nas localidades ribeirinhas
e portos fluviais, devid;amente servidos de corpos de médicos e de
medicamentos apropriados. A construção de hospitais regionais
também se torna necessária, dado o grande número de moléstias
que aflige, presentemente, a população ribeirinha.
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20 - Estabelecimento dos meios indispensáveis ao desenvolvimento do transporte fluvial em correlação com as demais vias de
comunicação, no que se refere ao tráfego mútuo de passageiros e
mercadorias.
Justificação - Para tornar efetivo e regular o tráfego mútuo
de passageiros e mercadorias no Rio São Francisco, torna-se indispensável o estabelecimento de medidas destinadas a assegurar a
correlação entre os transportes regionais. As ferrovias e rodovias
que chegam, atualmente, às barrancas são-franciscanas, necessitam de estações fluviais capazes de facilitar o tráfego, devendo o
Govêrno Federal, ao projetar as obras e melhoramentos dos portos
fluviais, atender, sempre, às necessidades do tráfego mútuo.
Grande número dos problemas aqui ventilados já está sendo
executado pelas repartições federais competentes, dos Ministérios
da Viação e Agricultura, cabendo a maior parte dêles ao Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, podendo ser destacados
os seguintes:
1 - Levantamento aerofotogramétrico do trecho JoàzeiroPirapora, no rio principal, e do trecho Barra-Barreiras, no Rio
Grande.
2 - Levantamentos topohidrográficos, detalhados, com sondagens das corredeiras, rápidos e passagens difíceis, conhecidas
pelos nomes de Sobradinho, Crisma, Angico, Encaibro, Curralinho,
Limoeiro, Caroá, Boqueirão, Remansinho, Tapera, Medeiro, Cerquinha, Roncador, Cachoeirinha, Esperança, Manteiga, Raquel,
Duque, Pernambuco, Carolino, Pai Félix e outras localizadas no
Médio São Francisco, bem como, de todo o trecho compreendido
entre Bôca do Saco e Piranhas, no Baixo São Francisco.
3 - Execução dos serviços preliminares de limpeza de margens e desobstrução do leito do rio principal, no trecho compreendido entre Juàzeiro e Pirapora, bem como no leito do Rio Grande, entre Barra e Barreiras.
4 - Elaboração dos projetos e construção das obras fixas definitivas destinadas ao meihoramento das condições de navegabilidade das corredeiras de Sobradinho e Curralinho e do Portão
do Crisma, compondo-se a primeira de uma barragem, munida
de eclusa, de acôrdo com o projeto ultimamente aprovado pelo
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Govêrno Federal, pelo Decreto n. 0 21. 848, de 13-9-1946.
5 - Execução de dragagens nos bancos do trecho mineiro do
rio principal e dos canais de Casa Nova e Sobradinho, no trecho
baiano, utilizando-se, para tanto, as duas únicas dragas existentes
atualmente nos referidos serviços.
6 - Estudo, projeto e execução das obras e aparelhamento
dos portos fluviais de Joàzeiro, Petrolina, Casa Nova, Sento Sé,
Remanso, Pilão Arcado, Xique-Xique, Barra, Barreiras, São Francisco, São Romão, Morpará, Bom Jardim, Rio Branco, Lapa, Carinhanha, Manga, Januária e Pirapora, inclusive cais, rampas,
terraplenos e armazéns, de acôrdo com os projetos já aprovados,
para tanto, pelo Govêrno Federal, fazendo parte dos mesmos a
defesa das localidades respectivas contra os perigos das inundações e das erosões das faixas marginais.
7 - Elaboração do Plano Geral destinado à ampliação, modernização e padronização da navegação comercial do Rio São
Francisco, inclusive no que diz respeito ao desenvolvimento do
ensino técnico-profissi~mal, o qual já se encontra em estudo no
Ministério da Viação.
8 - Estudo e proj;eto para a construção de estaleiros fluviais,
nos Portos de Juàzeiro, Barra, Carinhanha, e Pirapora, sendo que
no primeiro menciona1io, o estaleiro localizado na Ilha do Fogo,
em frente aos Portos 4~e Juàzeiro e Petrolina, já se encontra em
fase inicial de construção, de acôrdo com o projeto aprovado, já
tendo sido decretada, para tanto, a desapropriação da referida
ilha, pelo Decreto n. 0 ~~l. 849, de 13-9-1946.
9 - Estudo e elaporação dos projetos indispensáveis ao melhoramento do canal ~e acesso ao Pôrto de Xique-Xique, à construção dos diques de contenção de Joàzeiro e da faixa fluvial necessária ao estabeleci111ento de um "ferry-boat" para ligação de
Propriá a Colégio.
10 - Estudo e elaboração dos projetos relativos à construção
e aparelhamento dos P/Ortos fluviais de Piranhas, Pão de Açúcar,
Belo Monte, Guaru, Traipu, São Braz, Colégio, Propriá, Penedo e
Piassabuçu, no Baixo S:ão Francisco, bem como de Curaçá, no Médio São Francisco.
Todos os serviços, ora em execução, foram iniciados no exercício de 1944, quanto ;assumi a direção dos trabalhos, tendo sido
feito, para tanto, pelo Departamento Nacional de Portos, Rios e
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Canais, um programa mínimo de realizações, que fôra aprovado
pelo Decreto n. 0 15. 441, de 2-5-1944, destinando-se particularmente
ao melhoramento das condições de navegabilidade, capacidade de
transporte, carga, descarga e armazenamento no Médio São Francisco.
Do programa em aprêço fazia parte a aquisição de aparelhamento de dragagem e execução dêsse serviço, bem como a execução
de limpeza de margens, estudos e levantamentos, construção de
cais, terraplenos e armazéns em diferentes portos, aqu:isição e
montagem de rebocadores e embarcações de reboque e instalação
de estaleiros fluviais.
Para permitir a realização dêsse programa mínimo, o Govêrno
Federal, por conta das obrigações de guerra, abriu um crédito especial de Cr$ 48. 500. 000,00 pelo Decreto-lei n. o 6. 643, de 29-6-1944,
cuja vigência foi ultimamente prorrogada pelo Decreto-lei n.º 9.855,
de 13 de setembro de 1946, para 31 de dezembro de 1948.
O programa inicial dos trabalhos aprovados pelo Decreto
n.º 15 .441, de 2-5-1944, sofreu, posteriormente, modificação, em
virtude de não ter sido possível, no período de guerra, a aquisição
do aparelhamento de dragagem e de ter desaparecido, já agora,
a necessidade da aquisição de rebocadores e embarcações de reboque, pelo Govêrno, em face do restabelecimento do tráfego marítimo, tendo as referidas modificações sido aprovadas pelo Decreto
n.º 21.850, de 13-9-1946.
Não obstante, desde 1930, o Govêrno Federal iniciou a execução de melhoramentos no Rio São Francisco, nas corredeiras
de Sobradinho, com a distribuição de verbas anuais, sem nenhum
resultado satisfatório, de vez que aos serviços em andamento, até
1943, faltava a orientação indispensável de um plano de conjunto
que, previamente estabelecido, tivesse seu programa baseado nas
necessidades locais.
Foi necessário, já ao expirar o exercício de 1943, que o Exército Brasileiro, no interêsse da defesa nacional, necessitando transportar pelo Rio São Francisco, do Sul para o Norte do Brasil, grandes quantidades de material e de pessoal, destinadas às regiões
militares do Nordeste, apelasse para o Govêrno Federal, para que
êste concordasse em modificar a situação dominante nos referidos
serviços, dando aos mesmos nova orientação técnica e estabelecen-
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do um plano inicial de trabalhos, cujo programa foi aprovado em
1944, como anteriormente já foi esclarecido.
Contudo, para que possa ser dado o necessário desenvolvimento aos trabalhos que ora se pretende planejar, é indispensável
que, ao lado da Comissão Parlamentar e por ela fiscalizada, trabalhe uma Comissão técnica, responsável pela execução dos estudos
e obras na referida bacia fluvial.
Semelhante comissão seria tecnicamente autônoma, embora
ficasse diretamente subordinada ao Ministério da Viação e Obras
Públicas, para os efeitos de ordem administrativa e financeira.
Muitas dificuldades existem para que possa ser conseguido
êsse "desiderato'', a começar pelo fato de muitos dos serviços acima programados pertencerem, atualmente, a diversos Ministérios
entre os quais os da Viação e Agricultura.
Para a constituição de semelhante comissão teriam que dela
fazer parte, inicialmente, os atuais órgãos regionais de serviço das
diferentes repartições federais, no momento encarregados da execução de es.tudos, obr~s e observações na bacia do referido rio,
inclusive os atuais Dist;ritos de Portos, Rios e Canais, águas, irrigação, saneamento, colonização e outros diretamente interessados no
desenvolvimento dos trabalhos fluviais, a juízo do Govêrno Federal.
Os referidos órgãos regionais de serviço, ao passarem a fazer
parte da Comissão já s~ludida, teriam que se transferir com o seu
pessoal, material, instrµmental, aparelhamento, instalações e bens
outros que atualmente possuem, além dos saldos das próprias
verbas orçamentárias e créditos especiais até agora abertos ou
distribuídos para os serviços de cada um dêles.
Do contrário, os serviços continuarão a ser executados sem
a indispensável unidade de direção técnica, não podendo, na realidade, ser realizado um plano de conjunto para o aproveitamento
total das possibilidades econômicas do Vale do mais brasileiro dos
rios, como tão bem o souberam tornar realidade os povos de outros países para os seus grandes vales, haja vista o exemplo norte-americano no aproveitamento do Vale do Tennessee, com a construção da exemplar unidade técnico-administrativa que é a TVA.
O Sr. Medeiros Neto - Ficamos todos impressionados e surpreendidos com o delÍ11Leamento de um programa de trabalho que
jamais presumíamos r<~alizado pelo Departamento de Portos, pois
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apesar de ser eu um estudioso do São Francisco, pensei que apenas houvesse esboços. Fica assim a Comissão ciente de que algo
já existe e que tudo isso poderá ser incorporado ao programa que
nos foi cometido para realização. Referindo-me, porém, particularmente ao Baixo São Francisco, desejaria saber se, realmente, em
relação às cidades marginais, dessa região, o Departamento está
inspirado nos mesmos propósitos?
O SR. PAULO PELTIER DE QUEIROZ - Sim. Nosso plano
para o melhoramento e aparelhamento dos portos fluviais se estende ao Baixo São Francisco, e já estão sendo estudados os projetos respectivos, que deverão ficar prontos até 31 de dezembro,
em relação aos portos a que já me referi no depoimento. Tudo isso
fará parte do relatório que estou elaborando e devo dizer que as
construções serão feitas, não por administração, mas por empreitada.
O Sr. Medeiros Neto - Nesse programa se inclui a remoção
das dunas que obstruem o estuário do São Francisco?
O SR. PAULO PELTIER DE QUEIROZ- Sim. Falei, de modo
geral, na fixação das margens, mas o problema da fixação das dunas
está incluído e só tem sido relegado por falta de recursos. Temos no
Brasil uma imensa área de dunas. a Departamento de Portos
dispõe, anualmente, de pequenos créditos para atender a êsse serviço. Por isso, a fixação das dunas vem sendo concentrada nas
áreas onde a situação é mais premente. Penso que na parte referente à fixação das margens do São Francisco, pode ser incluída
a questão da fixação das dunas.
O Sr. Gregório Bezerra - V. Ex.a se referiu ao "surubi". Qual
será a melhor maneira para a exploração industrial do "surubi"?
O SR. PAULO PELTIER DE QUEIROZ - O Govêrno tem na
legislação em vigor todos os elementos para isso. O Ministério da
Agricultura dispõe de um Departamento e de todos os meios para
regulamentar a pesca fluvial. Também se poderá pensar na criação
de cooperativas. A indústria da pesca no São Francisco é, atualmente, inexistente, mas é fácil de aproveitamento. O difícil seria
a regulamentação, mas essa pode ser feita pelo Govêrno.
O Sr. Medeiros Neto - E a questão das tapagens?
O SR. PAULO PELTIER DE QUEIROZ - Parece-me que isso
já está proibido. O assunto deve ficar afeto à regulamentação da
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pesca, estabelecendo-se o tipo de malha das rêdes e proibindo-se o
sistema de tapagens.
O Sr. Gregório Bezerra - E a respeito das desapropriações?
O SR. PAULO PELTIER DE QUEIROZ - É preciso notar aqui
a grandeza do Plano Geral do São Francisco e que deve ser encarado
no seu todo. Evidentemente, quanto às desapropriações, o Govêrno
deve escolher antes as áreas que pretende colonizar e efetuar, em
seguida, a desapropriação das mesmas, saneando-se, irrigando-se,
dividindo as terras pelos colonos e pequenos agricultores, facili·
tando-lhes o crédito agrícola, tal como se fêz no Tennessee.
O Sr. Gregório Bezerra - Não acha V. Ex.ª conveniente não
ser permitido a elevação do preço das terras que deverão ser
desapropriadas, desde o momento em que se dê início aos melhoramentos?

o SR.

PAULO PELTIER DE QUEIROZ - De pleno acôrdo. Na
legislação sôbre desapropriações, o assunto pode ficar perfeitamente resolvido, determinando-se que, num prazo especificado, o proprietário que não tiver cultivado sua terra, receba o preço do seu
respectivo valor, na data da desapropriação. Assim não fica retirado
ao proprietário o direito e aproveitamento das terras até a data em
que o Govêrno necessitar delas.
O Sr. Manoel Novais - Em sua exposição, V. S.ª se referiu
à barragem do Sobradipho, obra já projetada e em fase de con~
trução inicial. Tive então ocasião de perguntar a V. S.ª se essa
obra não prejudicaria c:ie futuro a elevação da quota atual e se
construída nas condiçõe~s atuais, também haveria impedimento de
se instalar nela uma central elétrica.
O SR. PAULO PEL,TIER DE QUEIROZ - Essa barragem, ao
ser projetada, já foi estudada quanto à questão de elevação da
altura atual. Êsse limite é justamente o da altura máxima das águas
da enchente, porque du;rante a cheia ela fica submersa, o que prejudica a navegação.
O Sr. Manoel Novais - Estará em condições de ser executada
imediatamente essa ob:ra, atendendo de maneira capital o problema da navegação nas corredeiras e resolvendo definitivamente
o problema de "Sobradinho"?
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O SR. PAULO PELTIER DE QUEIROZ - Sim, e com a utilização dos recursos atuais, podendo em seguida ser ampliada até a
quota máxima dos barrancos laterais .
O Sr. Manoel Novais - ~sse problema é muito importante
para nós, pois êsse detalhe, na altura em que se acha "Sobradinho", não só resolverá o maior obstáculo à navegação do Médio
São Francisco, de maneira definitiva e por um preço barato que,
no orçamento de V. S.ª é de Cr$ 6.600.000,00 - como também
resolverá o problema da irrigação e de um eventual aproveitamento
hidrelétrico.
O Sr. Correia Leal - Qual a altura da queda utilizável?
O SR. PAULO PELTIER DE QUEIROZ - De cinco metros.
O Sr. Manoel Novais - Isso nos possibilitará o encaminhamento de um projeto para a instalação de uma central elétrica,
resolvendo o problema da região, inclusive da industrialização,
dependendo apenas da capacidade da barragem e da voltagem que
possa fornecer.
O SR. PAULO PELTIER DE QUEIROZ - Inclusive para auxiliar a eletrificação da V. F. F. Leste Brasileiro.
O Sr. Gregório Bezerra - Com essa barragem e a usina
hidrelétrica que o Sr. Manoel Novais preconiza para a eletrificação
da região, essa fôrça é suficiente, ou por outra, é suficiente para
beneficiar?
O SR. PAULO PELTIER DE QUEIROZ - A referida Estrada
de Ferro pode beneficiar-se da central elétrica que é um complemento do aproveitamento das disponibilidades do Rio Paraguaçu,
em cujo vale está instalado o Parque Industrial da Bahia. O aproveitamento hidrelétrico da Cachoeira de Paulo Afonso não interessa,
neste momento, ao desenvolvimento do Parque Industrial da Bahia,
porque o Estado em aprêço dispõe da energia do Rio Paraguaçu e
do gás de Aratu.
O Sr. Manoel Novais - As sobras do crédito de 48 milhões e
500 mil cruzeiros darão para a conclusão de tôdas as obras já
projetadas por V. S.ª, inclusive a barragem - eclusa de Sobradinho?
O SR. PAULO PELTIER DE QUEIROZ - Tirando-se a parte
que diz respeito ao aparelhamento e aquisição de material flutuan-
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desde já, o aproveitamento de Paulo Afonso. Assim, quando estiver
ultimado o aproveitamento parcelado de tôdas as bacias secundárias, estará também ultimado, por conseqüência, o aproveitamento total de tôda a Bacia do São Francisco. Na primeira fase
dos trabalhos, os serviços poderiam ser distribuídos do seguinte
modo: 1. 0 - já em execução nos trechos médio e baixo do rio
principal, com o aparelhamento dos portos, construção da barragem-eclusa do Sobradinho, melhoramento das passagens difíceis, saneamento das faixas laterais, construção de estradas e de
linhas telegráficas, aparelhamento da frota fluvial, instalação de
postos de saúde e de hospitais regionais, etc.; 2.º - início dos
trabalhos para o aproveitamento hidrelétrico da Cachoeira de
Paulo Afonso, cujos estudos e projetos já estão concluídos; 3.º execução dos trabalhos preliminares para o aproveitamento total
da bacia secundária do Rio Grande, inclusive no que diz respeito
à construção da grande barragem do "Boqueirão".
O Sr. Manoel Novais - Mas o detalhe é o seguinte: já estando
em estudos adiantados e tendo a faculdade de projetar, em espaço
de tempo relativamente pequeno, havendo disponibilidades financeiras, poderiam começar as obras?
O SR. PAULO PELTIER DE QUEIROZ - Sim. O aproveitamento de Paulo Afonso já está estudado e projetado, só falta construir. Ao mesmo tempo é preciso solucionar o problema do melhoramento das condições de navegabilidade do Médio e do Baixo
'São Francisco, porque isso é necessário ao aproveitamento de Paulo
Afonso, na criação do seu parque industrial, e, finalmente, a execução, desde já, do Plano Geral de aproveitamento do Vale do Rio
Grande, com a construção da barragem do "Boqueirão", logo os
estudos estejam terminados.
O Sr. Manoel Novais - Foi por isso que perguntei se havia
impedimento de construir a barragem no futuro e também quanto
à questão da central elétrica. Pergunto: isso pode ser executado
com as disponibilidades atuais do 10.0 Distrito de Portos?
O SR. PAULO PELTIER DE QUEIROZ - O 10.º Distrito de
Portos tem suprimento para trabalhar nas obras já iniciadas, independente do nôvo crédito constante do orçamento de 1947. Todos
sabemos as dificuldades que existem em efetuar construções no
interior do Brasil, distante dos centros industriais, não só pela
dificuldade da aquisição de materiais como da própria mão-de-obra.
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A Comissão tem de encarar o problema do aproveitamento total das
possibilidades econômicas, tal como determina o Art. 29 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. E, tecnicamente, não
podemos dizer algo, com acêrto, sôbre o aproveitamento total dessas possibilidades, se não tivermos estudos detalhados a respeito.
O Sr. Manoel Novais - Outro esclarecimento. O Diretor da
Central do Brasil aqui estêve advogando melhoramentos para a
sua Estrada. Acha que devemos encarar o problema da construção de estradas de acesso do São Francisco ao mar?
O SR. PAULO PELTIER DE QUEIROZ - O item de 20.º do
meu depoimento se refere justamente a êsse assunto. Não é possível
cuidar do aumento da produção do Vale do São Francisco, sem deixarmos resolvido o problema dos transportes regionais. Se, atualmente, às vêzes, já se perde a pouca produção do Vale por falta de
transporte, o que dizer quando vier a colonização e se der o aumento da produção? Por onde se escoará ela? É preciso cuidar, portanto, das estradas que, partindo dos centros consumidores, vão ter às
barrancas do São Fra~cisco, para poder ser dado escoamento racional à produção. As pstradas devem procurar os portos fluviais,
onde serão .construída~ as instalações indispensáveis aos serviços
do tráfego mútuo das mercadorias e passageiros.
O Sr. Manoel Novais - E como encara V. S.ª o problema
sanitário da região?
O SR. PAULO PELTIER DE QUEIROZ- Sob dois aspectos: o
problema sanitário das localidades ribeirinhas e o problema das
zonas rurais. Temos d~ atacar êsses pontos que não foram resolvidos, saneando as cidades e drenando as zonas rurais, principalmente nas áreas das ipueiras, onde ficam estagnadas as águas nas
estiagens e onde proliferam os mosquitos, causadores dos surtos
maláricos, que tanto mal produzem ao habitante da região. Cêrca
de 30% dos operários ~os serviços ali em andamento são atacados
pela malária e não poqem trabalhar. Os postos de saúde não dão
vazão ao combate às endemias e isso é da maior importância, sem o
que a construção, em futuro próximo, de grandes obras, será prejudicada.
O Sr. Manoel Novq,is - E que diz V. s.a sôbre a instalação
dos núcleos agropecuários, como o organizado pelo Sr. Apolônio
Sales em Petrolândia?
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O SR. PAULO PELTIER DE QUEIROZ - Penso que, resolvido
o problema da colonização, êsses núcleos devem acompanhar seu
desenvolvimento, fazendo-se o saneamento das faixas necessárias
à irrigação. Sem o saneamento e irrigação das áreas a colonizar,
êsses núcleos poderão fracassar.

o SR. PRESIDENTE - Terminada a exposição e o debate,
agradeço ao Sr. Paulo Peltier de Queiroz a utilíssima lição que nos
ministrou com seus valiosos ensinamentos, pela colaboração que
nos prestou e que muito nos guiará na realização do Plano do São
Francisco.
(DCN, de 12-12-1946)

ATA DA 11. ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA,
REALIZADA EM 9 DE DEZEMBRO DE 1946

Aos nove dias do mês de dezembro de mil novecentos e quarenta e seis, reuniu-se, extraordinàriamente, na sala Francisco de
Paula Guimarães, às 15 horas, a Comissão Especial do Plano do
Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob a presidência do
Sr. Amando Fontes, com a presença dos Srs. Manoel Novais, Medeiros Neto, Teódulo de Albuquerque, Gregório Bezerra, Heribaldo
Vieira e Freitas Cavalcânti. Deixaram de comparecer os Srs.
José Maria Alkmim, Gercino de Pontes e Licurgo Leite.
Depois de lida e aprovada a ata da sessão, o Sr. Presidente
concedeu a palavra ao Sr. Rafael Xavier, do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, especialmente convidado para depor
perante a Comissão.
O Sr. Rafael Xavier iniciou minuciosa exposição sôbre a Bacia
do São Francisco, relativamente aos recursos humanos e econômicos, coeficientes dos sexos, estatísticas da região e população
urbana e rural.
·
- Examinou o fenômeno demográfico, em face do último recensamento do Brasil e a população por grupos de idade, segundo
os municípios da Bacia do São Francisco.
Ilustrou sua exposição, que foi devidamente taquigrafada, com
esquemas, estatísticas, quadros demonstrativos e trabalhos organizados pela Fundação Getúlio Vargas.
Ao terminar, o Sr. Presidente agradeceu ao Sr. Rafael Xavier
a valiosa contribuição que representava o seu depoimento.
O Sr. Presidente, após, declarou que na próxima reunião da
Comissão, a realizar-se na sexta-feira, 13 do corrente, deverão os
Relatores do Alto e Baixo São Francisco, apresentar os respectivos
relatórios, habilitando, dêsse modo, o Relator-Geral, a elaborar o
trabalho de conjunto, o que será consubstanciado em um relatório
geral.
18 -
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Em seguida, foi aprovado, por unanimidade, fôsse consignado
em ata um voto de louvor ao taquígrafo Samuel Teitel, designado
para prestar serviços à Comissão, bem como ao Secretário.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a
sessão às 16 horas e 15 minutos.
E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Sr.
Presidente.
(DCN, de 10-12-1946)

DEPOIMENTO DO SR. RAFAEL XAVIER
(Ein 9 de deze1Dbro de 1946)

O SR. RAFAEL XAVIER - Senhor Presidente, primeiramente agradeço a honra do convite que me permite a oportunidade
de trazer a esta Comissão Parlamentar a contribuição do IBGE.
Naturalmente, essa contribuição é numérica, mesmo porque os
aspectos técnicos do problema do São Francisco já foram evidentemente discutidos pelos entendidos e especialistas no assunto.
Nossa contribuição será mais uma demonstração dos recursos
humanos e econômicos da região são-franciscana.
Para tanto, o Instituto terá de elaborar trabalho de muito
maior fôlego, e, embora ainda não haja um esquema sistemático
e uma predeterminação do território compreendido pela região
são-franciscana, elaboramos, de acôrdo r.om o melhores informes
e estudos feitos pelo próprio Instituto, na sua ala geográfica, o
seguinte esquema abrangendo as regiões do São Francisco, para
nela se comportarem os municípios e Estados que compreendem
essas regiões.
Assim, temos a bacia superior, a média, subdividida em média
superior e média inferior, a região do plateau e das quedas e a
inferior.
Determinado êsse esquema, passamos a verificar quais os
municípios compreendidos nas diversas regiões.
Feito isso, procedemos aos levantamentos. É trabalho penoso,
longo, difícil de ser estabelecido sem um critério especial. Por isso
recorremos a várias fontes autorizadas dentro de pequeno espaço
de tempo mediando entre o convite ao Instituto e a determinação
a mim feita para trazer êsses elementos no dia de hoje.
O trabalho, portanto, é incompleto; aqui trago, apenas, uma
amostra do que se poderá fazer em relação aos dados importantes
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para um estudo definitivo das condições demográficas, econômicas
e mesmo sociais do São Francisco, como base certamente para as
investigações, não só da Comissão como da organização técnica
que advirá dêsses estudos primitivamente aqui feitos.
Essa amostra nos dá, primeiro, a composição da população,
pelos seus grupos de idades, que vão de zero a 9 anos e até 100
e mais anos.
No quadro principal temos a determinação dos grupos de
idades por sexo e vamos verificar o fenômeno interessantíssimo no
São Francisco - aliás natural em tôdas as regiões onde há migrações - a população masculina nas idades produtivas da região,
isto é, a que vai de 18 a 60 anos, está decrescendo violentamente
pela emigração. Não se trata de falta de crescimento vegetativo,
cujo índice, no São Francisco, é regular, porém de êxodo dos elementos válidos à procura de trabalho em regiões mais ricas.
O Sr. Medeiros Neto - Dou meu testemunho quanto ao Baixo
São Francisco, em que o êxodo de moços nas idades oscilando
entre 18 e 25 anos é' quase de 80 % em direção ao Sul.
O SR. RAFAEL ;KAVIER - Isso, aliás, acontece em tôdas as
zonas empobrecidas do interior, fenômeno que se agrava nas regiões
do Brasil, de forma já alarmante.
Notamos, ainda, que o maior coeficiente de mulheres sôbre
homens, no São Francisco, nessas idades, ultrapassa fortemente
os limites demográficos naturais. No crescimento das populações
jovens nota-se que essa população intermediária, isto é, a população econômica diminui; é um fenômeno demográfico que naturalmente tem de ser 13ncarado para a defesa da região, pela fixação
do elemento humano, em conseqüência do aproveitamento e valorização do Vale do São Francisco.
O baixo rendimento econômico em certas regiões do São
Francisco prova que a sua população desamparada, doente, precisa
ser protegida, assim como melhoradas suas condições de vida. tlsse
problema, de u'a massa que representa 3 mil habitantes é, assiro,
de natureza nacion~l e não simples caso regional.
Os estudos foram feitos segundo as diversas bacias e, dentro
destas, pelos diversos municípios. Serão apresentados à Comissão,
se forem julgados '4.teis, em quadros estatísticos abrangendo os
aspectos mais importantes, de forma a permitir um amplo conhe-
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cimento da compos1çao e atividades da massa populacional que
habita a região em aprêço.
O segundo estudo, como simples amostra, para verificar a
importância do problema, é o da população de fato, por sexo, mas
sem grupos de idade. Vemos que a percentagem de mulheres sôbre
homens é significativa; temos 1. 598. 000 homens para 1. 683. 000
mulheres. Nas idades menores, há certo equilíbrio. Nas idades
intermediárias o desequilíbrio é muito profundo. É preciso salientar que nesse cálculo estão incluídas cidades importantes abrangidas na Bacia total, como Belo Horizonte, pois, como sabemos,
a bacia superior é a de maior densidade demográfica e econômica
na região. A análise detalhada dos quadros que apresento permite
estudar o assunto sob vários aspectos.
O terceiro quadro refere-se a pessoas de cinco anos e mais,
segundo a alfabetização pelos municípios das bacias do São Francisco. ~le é elucidativo do baixo nível cultural da população do
São Francisco e, conseqüentemente, da precária situação em que
vive grande percentagem da população nacional. Os quadros que
estão projetados no Serviço Nacional de Recenseamento e que
serão enviados à Comissão Parlamentar oferecem dados de alta
importância para o estudo de Vossas Excelências.
O resumo do quadro n.º 3, nos dá o seguinte resultado sôbre
a alfabetização: o total da população de 5 anos e mais de tôda a
Bacia é de 2. 754. 390 pessoas; dêsse total. 793. 953, apenas, sabem
ler, contra 1. 960 .437 de analfabetos; ou 28,8 % de alfabetizados
contra 71,2 % de analfabetos!
Na população da Bacia superior, a percentagem de alfabetizados é sensivelmente superior à das demais regiões, 43,8% na
Bacia média, 13,3% na região do platô, 19,7% na região das quedas
e 20,9 % na Bacia inferior.
Nos estudos que iremos apresentar, serão excluídos alguns
dados referentes às cidades como Belo Horizonte e outras, para
fixar o que chamamos - o elemento rural da região. Já os estudos
sôbre as populações urbanas e rurais da região estão sendo elaborados.
Obedecendo à mesma ordem de demonstração, apresentamos
outros quadros relativos às atividades principais da população do
São Francisco de mais de 10 anos, trabalhando: 1 - na agricultura, pecuária e silvicultura; 2 - na indústria extrativa; 3 -
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nas indústrias de transformação; 4 - no comércio de mercadorias;
5 - comércio de valôres; 6 - nos transportes e comunicações;
7 - na administração pública; 8 - na defesa nacional; 9 - nas
profissões liberais; 10 - nos serviços e atividades sociais; 11 nas atividades domésticas e escolares; 12 - as pessoas de condições inativa&
Para os diversos grupos, temos na Bacia do São Francisco o
total de 2. 288. 913 pessoas.
Na agricultura, a percentagem é de 36,4% de pessoas que a
essa atividade se dedicam, bem como à pecuária; 1,2% às indústrias extrativas; 3,2% às de transformação; 1,5% ao comércio de
mercadorias; 0,1 % ao comércio de valôres; 1 % aos transportes e
comunicações; 0,9% à administração pública; 0,5% na defesa
nacional; 0,3% nas profissões liberais; 2,5% nas atividades sociais.
:ti:sses são os chamados grupos de atividade econômica. O grupo
de atividades domésticas e escolares, representa 39,8% da população. As condições inativas, aposentados, reformados, jubilados,
doentes, todo elemenpo, afastado de qualquer atividade econômica,
representam 12,7% qa população total encontrada para a Bacia.
Comparando-se i3- população ativa do São Francisco com os
dados gerais do País, temos os seguintes resultados: na agricultura e pecuária, 36,4% para o São Francisco e 32,6% para o Brasil; nas indústrias extrativas temos 1,2% contra 1,3%, nas de
transformação, 3,1 % contra 4,8%; no comércio de mercadorias
1,5% contra 2,6%; np comércio de valôres 0,1% contra 0,2%; nos
transportes e comunfcações, 1 % contra 1,6%; na defesa nacional,
inclusive polícias civ~s, militares etc., 0,5% contra 0,6%; nas profissõe$ liberais, 0,3% contra 0,4%; nos serviços e atividades sociais,
2,5% contra 3,1 % ; nas atividades domésticas e escolares, 39,8%
contra 41 % e finalmente, nos inativos, encontram-se mais 2%
na região do São Frsi.ncisco que no total do Brasil.
Pelos resultados gerais que apresento e comento podem Vossas
Excelências ter uma idéia da valia da contribuição do IBGE à
Comissão Parlamentar não só nos campos demográficos, econômicos e sociais, como no geográfico, onde há manancial excelente
para um estudo aprqfundado da grande região brasileira.
Sôbre a Bacia do São Francisco os trabalhos elaborados pelo
professor Jorge Zarur, em colaboração corn técnicos norte-ameri-
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~anos e o Conselho Nacional de Geografia, representam o ma.is
valioso documentário sôbre a Bacia Média do São Francisco.
Infelizmente, êsses estudos ainda estão em prova final de
revisão e somente dentro de mais 15 dias estarão prontos, quando,
então, serão presentes à Comissão. Estou autorizado a pôr à disposição de Vossas Excelências os serviços técnicos e especializados
do IBGE para a elaboração dos inquéritos julgados necessários.
Para tanto tôdas as medidas serão tomadas não só nos setores
estatísticos e geográficos, como nos censitários. Achei, também,
interessante trazer a contribuição de duas entidades que estudaram o São Francisco; a Sociedade dos Amigos de Alb~rto Tôrres,
que foi a precursora dos estudos sôbre o grande rio nacional, e
a Fundação Getúlio Vargas.
O dossier que entrego a Vossas Excelências, contém os anteprojetos e esquema para ordenação dos trabalhos que se tinha em
mira elaborar.
O esquema foi organizado inicialmente pela Sociedade. Nêle
se enfeixaram as grandes regiões, as regiões, as sub-regiões, as
zonas e, finalmente, os municípios.
Foi, assim, elaborado um plano para o estudo do São Francisco, obedecendo-se a um método racional, evitando-se por essa
forma que os estudos fôssem improvisados ao sabor de cada um.
Um grupo de técnicos, homens de reconhecida capacidade,
passaria a reunir dados e elementos dentro de suas especializações
segundo as normas estabelecidas no esquema que vos entrego,
como subsídio à futura organização técnica que, certamente, será
criada para cumprimento das determinações das Disposições
Constitucionais Transitórias.
·J!:le é o mais detalhado possível e dá pelo menos um sistema
geral e um método de trabalho para execução de um programa
objetivo de pesquisas em tôrno de problema tão vasto e complexo,
que necessit21, para seu êxito, de elucidação definitiva de todos
os aspectos duvidosos ou ainda não devidamente esclarecidos.

o SR. PRESIDENTE -

Termina assim a série de depoimentos
que vimos, há cêrca de um mês, fazendo nesta Comissão, já em
número de 12, em reuniões quase diárias.
Quero assinalar a cooperação que nos foi dada pelo Secretário
desta Comissão, o Sr. Paulo Rocha, que com grande capacidade
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redigiu nossas atas que nunca mereceram a mais leve modificação; também o trabalho do taquígrafo, o Sr. Samuel Teitel, que,
num esfôrço extraordinário pois trabalhou isoladamente e com a
responsabilidade única do apanhamento, revelou eficiência no
serviço, cuja perfeição temos visto.
Desejo, assim, que fique consignado em ata um voto de louvor
ao referido taquígrafo a respeito do qual neste momento dirijo
oficio ao Sr. Primeiro Secretário da Casa, bem como ao Sr. Secretário, que merecerá idêntica comunicação, elogiando, assim, o trabalho dos dois funcionários, com os quais a Comissão sem dúvida
está de acôrdo .
Nada mais havendo a tratar, agradeço ao Dr. Rafael Xavier
a notável contribuição que nos trouxe, que nos será de grande
valia na solução do problema objeto desta Comissão e encerro a
sessão.
(DON, de 12-12-1946)

PROJETO DA COMISSAO ESPECIAL
DO PLANO DO APROVEITAMENTO DA BACIA DO SÃO
FRANCISCO, QUE CRIA A COMISSÃO DO VALE DO SÃO
FRANCISCO

CAMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO N.º 262-1946-47

(CONVOCAÇÃO)
(Em 17 de dezembro de 1946)

Cria a Comissão do Vale do São Francisco e dá outras providências. (Da Comissão do Plano de Aproveitamento da Bacia do
São Francisco).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º Fica constituída a Comissão do Vale do São
Francisco, dirigida por uma diretoria de três membros, brasileiros
natos, nomeados pelo Presidente da República, e a êle diretamente
subordinada.
a) O Presidente da República designará no ato da nomeação
o presidente da Comissão e fixará o mandato de seus membros
nas seguintes condições:
Um diretor terá mandato de dois anos;
Um de quatro;
Um de seis.
b) No caso de vaga de qualquer dos diretores, o seu substituto completará o mandato de modo que a renovação dos membros da diretoria jamais se realize de uma só vez.
c) Completado o período administrativo da primeira designação, os mandatos passarão a ser de seis anos para todos os
membros da diretoria.

282 -

d) Considera-se quorum suficiente para as deliberações da
diretoria a presença de pelo menos dois membros.
e) Cada um dos diretores receberá como salário a quantia
de Cr$ 15. 000,00 mensais e não poderá exercer nenhuma outra
função pública ou particular, dedicando-se inteiramente aos
deveres do seu cargo.
f) Não poderá ainda o diretor participar de interêsse financeiro de qualquer companhia ou emprêsa, correlata com os objetivos da Comissão.
g) Todos os membros da diretoria devem ser pessoas que
professem absoluta confiança na exeqüibilidade do programa e
nos propósitos dêste decreto.
Art. 2. 0 Incumbe à Comissão do Vale do São Francisco:
a) Organizar e submeter à aprovação do Congresso Nacional o Plano Geral de Aproveitamento do Vale do São Francisco,
visando a regularização do seu curso, distribuição melhor de suas
águas, utilização do ~eu potencial hidrelétrico, fomento da Indústria e da Agricultura pela irrigação, modernização dos seus transportes, desenvolvime~1to da imigração e colonização, amparo à
saúde e educação, bem como exploração da sua riqueza mineral
em benefício da população existente e dos brasileiros que para ali
possam ser encaminhados.
b) Executar o referido Plano, depois de aprovado pelo Congresso Nacional, cab~ndo-lhe então a distribuição dos créditos e
verbas por êste votados, e passando a seu cargo os serviços a essa
data existentes.
Parágrafo único - Enquanto não fôr aprovado pelo Congresso Nacional o Pl;mo a que se refere o item a dêste artigo, a
Comissão propor-lhe-;á os programas anuais de trabalho que serão
executados através dos órgãos administrativos federais, por intermédio dos respectivos Ministérios, salvo as obras já definitivamente projetadas e aprovadas.
Art. 3.º A execução do Plano de Aproveitamento do São
Francisco será realiz~da pela Comissão diretamente ou por intermédio de autarquias e companhias cuja organização autorizar,
ficando entendido q\fe mesmo nesse caso, permanecerão estas sob
sua fiscalização e contrôle, inclusive as organizações já existentes.
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Art. 4.º A Comissão poderá admitir os funcionários e contratar os técnicos necessários à organização e execução dos serviços
que lhe incumbam, fixando-lhes os respectivos vencimentos e
regulando as relações decorrentes dêsses atos pelos dispositivos da
legislação sôbre o trabalho.
Art. 5. 0 A Comissão do Vale do São Francisco terá personalidade jurídica, podendo, portanto, praticar todos os atos civis e
jurídicos necessários ao bom desempenho de sua função.
Art. 6. 0 A Comissão do Vale do São Francisco poderá adquirir bens, propor ao Govêrno a desapropriação de terras, e exercer
o direito de domínio da Bacia do São Francisco, de acôrdo com
o Plano de Obras.
Art. 7. 0 A Comissão terá podêres para requisitar funcionários
federais necessários aos serviços para execução do Plano.
Art. 8. 0 A Comissão do Vale do São Francisco terá ainda o
encargo de reajustar e encaminhar para novos domicílios as
populações que forem deslocadas por efeito das construções, barragens, aquisições de áreas de proteção, estradas ou outros motivos decorrentes do Plano Geral a executar.
Art. 9.º A Comissão poderá colaborar com as associações
rurais existentes ou que se venham a criar para mais rápida
introdução de técnica na agricultura e na pecuária.
Art. 10. Para efetivação do Plano da Comissão do Vale do
São Francisco, o Govêrno fará à mesma as concessões de exploração das quedas de água situadas no rio principal e afluentes,
na forma determinada pelo Código de Minas e Aguas.
Art. 11. A Comissão do Vale do São Francisco manterá
escrituração detalhada de tôdas as suas operações e terá sua sede
na Capital Federal.
Art. 12 . Como recursos necessários à realização do seu
Plano, a Comissão do Vale do São Francisco poderá, com prévia
autorização do Congresso, emitir obrigações garantidas pelas obras
realizadas, terras beneficiadas, pelos recursos previstos na Constituição ou por outros créditos que lhe forem atribuídos.
Parágrafo único - O serviço destas emissões não poderá
exceder das verbas anualmente distribuídas no orçamento por
fôrça do dispositivo constitucional ou por motivo de crédito que
sejam outorgados pelo Congresso.
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Art. 13. A Comissão do Vale do São Francisco fará anualmente a sua prestação de contas ao Congresso Nacional, por
intermédio do Tribunal de Contas.
Parágrafo único - Como órgão permanente de fiscalização
das atividades da Comissão do Vale do São Francisco, a Comissão
especial da Câmara dos Deputados designará três dos seus membros, aos quais incumbe velar pela fiel execução desta lei.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões - Manoel Novais, Relator-Geral. - Te6dulo

Albuquerque. - Eunápio de Queiroz. - Leandro Maciel. gório Bezerra, com restrições. - Freitas Cavalcânti.
(DCN, de 4-1-1947)

Gre-l

CAMARA DOS DEPUTADOS

Em 13-12-46, na 5.ª reunião ordinária da Comissão Especial
do Aprove·itamento da Bacia do São Francisco, o Sr. Manoel
Novais apresentou o esbôço para a distribuição da verba a ser
aplicada no Vale do São Francisco, em 1947. (DCN de 14-12-46).
Em 17-12, na 12.ª reunião extraordinária da Comissão, o
Projeto de verbas já referido, apresentado pelo Sr. Manoel Novais,
foi aprovado, tomando, ao imprimir, o n.º 244/46. (DCN de
18-12-1946).
Em 18-12-46 a Comissão Executiva da Câmara dos Deputados
opinou no sentido de ser o Projeto submetido à deliberação do
plenário. (DCN de 21-12-1946).
Em 19-12-46 a Comissão de Finanças aprovou o parecer ao
Projeto n.o 244/46.(DCN de 21-12-46).
Em 23-12, depois de anunciada e encerrada a 3.ª discussão,
ficou adiada a votação.
Submetido a votos a 27-12, o Projeto n.º 244/46 foi aprovado
e remetido a 2-1-47 ao Senado Federal.
Relatado pelo Sr. Dorival Cruz, e sendo aprovado o Projeto
em 31-1-47, que se transformou na Lei n.º 23 de 15-2-47.

ATA DA 5. ª REUNIA.O ORDINARIA,
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 1946

Aos treze dias do mês de dezembro de mil novecentos e quarenta e seis, reuniu-se, em sessão ordinária, na Sala Bueno
Brandão, às 15 horas, a Comissão Especial do Plano do Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob a presidência do Sr.
Amando Fontes, com a presença dos Srs. Manoel Novais, Teódulo
de Albuquerque, Medeiros Neto, Eunápio de Queiroz, Gregório
Bezerra, Licurgo Leite e Freitas Cavalcânti. Deixaram de comparecer os Srs. José Maria Alkmim, Gercino de Pontes e Heribaldo
Vieira.
Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Sr.
Presidente concedeu a palavra ao Sr. Manoel Novais, que apresentou o esbôço para a distribuição da verba do São Francisco,
baseado nos depoimentos dos técnicos ouvidos pela Comissão e
atendendo a um conjunto de problemas de acôrdo com as necessidades de cada um. O Sr. Manoel Novais leu, também, o esbôço
do projeto de lei sôbre a organização da Comissão do São Francisco, que ficará encarregada do aproveitamento total das possibilidades econômicas do Rio São Francisco e seus afluentes, de
acôrdo com o preceito constitucional. O esbôço foi larga e fartamente discutido, sendo abordados todos os itens, que ficarão com
redação definitiva a ser feita pelo Sr. Relator-Geral e publicados
posteriormente.
Foi resolvido, finalmente, que serão fornecidas cópias dos
esboços apresentados, para serem discutidos e aprovados numa
reunião extraordinária a ser realizada têrça-feira, 17 do corrente,
às 14 horas.
Antes de ser encerrada a sessão, o Sr. Amando Fontes, por
necessitar ausentar-se, passou a presidência ao Sr. Gregório
19 -
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Bezerra, que, às 17 horas e 40 minutos, deu por terminada a
reunião.
E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Sr.
Presidente.
(DCN, de 14-12-1946)

ATA DA 12.ª REUNIAO EXTRAORDINARIA,
REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 1946

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e quarenta e seis, reuniu-se, em sessão extraordinária,, na
Sala Sabino Barroso, às 15 horas e 30 minutos, a Comissão Especial do Plano do Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob
a presidência do Sr. José Maria Alkmim, Vice-Presidente, no
impedimento do Presidente, Sr. Amando Fontes, com a presença
dos Srs. Manoel Novais, Medeiros Neto, Teódulo de Albuquerque,
Licurgo Leite e Eunápio de Queiroz.
Deixaram de comparecer os Srs. Heribaldo Vieira, Gercino de
Pontes, Freitas Cavalcânti e Gregório Bezerra.
Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Sr.
Presidente concedeu a palavra ao Sr. Manoel Novais, RelatorGeral, que apresentou o projeto da distribuição da verba destinada
ao aproveitamento das possibilidades econômicas do São Francisco
e seus afluentes, para 1947. Discutida, foi aprovada com pequena
alteração na parte relativa ao Estado de Minas Gerais, ficando
consignada a rubrica para Estudos e Obras Hidrelétricas do Cachoeirão de Jequitaí, com Cr$ 2. 000. 000,00, importância essa
deduzida de outras rubricas.
Foi, finalmente, aprovado o seguinte projeto de distribuição:
Considerando que o Art. 29 do Ato Constitucional das Disposições Transitórias tem sua vigência contada da data da
Promulgação Constitucional;
Considerando que, em cumprimento do citado dispositivo, foi
consignada no Orçamento da República, a verba global de ..... .
Cr$ 101. 000. 000,00;
Considerando que urge a adoção de providências legislativas
visando regular sua aplicação no exercício de 1947;
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º - A verba consignada no Orçamento da República
para o exercício de 1947 e destinada a atender ao disposto no
Art. 29 do Ato Constitucional das Disposições Transitórias, fica
distribuída com a seguinte discriminação:
1-

2345678 -

9-

10 11 -

Custeio da Comissão de Planejamento do São Francisco a ser criada e estudos que esta autorizar para
elaboração do Plano ............................. .
Construção da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso
Construção da Usina Hidl'lelétrica do Fêcho do Funil,
no Rio Paraopeba ................................ .
Projeto e início. de construção da barragem do
Boqueirão, no Rio Grande ....................... .
Aquisição de material de dragagem e execução dêsse
serviço, no Médio e Baixo São Francisco ....... .
Estudos e obras hidrelétricas do Cachoeirão do
J1equitai .......................................... .
Prosseguimento dl:> levantamento aerofotogramétrico
da Bacia hidráuliça do São Francisco e afluentes ...
Construção das s~guintes rodovias de acesso ao São
Francisco:
a - Januária a ;Montes Claros .................. .
b - Brumado a Lapa ........................... .
c - Ipirá a Xiq\le-Xique ........................ .
d - Paulo Afon59 a Glória e Petrolândia ......... .
e - Remanso a São Raimundo Nonato ........... .
Construção das li:µhas te~egráficas de Extrema a São
Romão e São Francisco, Lapa a Riacho e Santana a
Guanambi, de Cqndeúba a Tremedal, de Itatinga a
Itaúna, de Morpará a Brotas, de Jardinópolis a Oliveira dos BrejinJ:tos, de Xique-Xique a Santo Inácio
e Irecê, de Geremoabo a Glória 1e Petrolândia e
instalação da Dir~toria Regional dos Correios e Telégrafos de Juàzeiro, Cotegipe e Jupaguá, Carinhanha
e Côcos .......................................... .
Hospitais Regionais, de Pirapora, Januária, Lapa,
Barra, Santa Maria da Vitória, Pão die Açúcar,
Propriá e Petroli;na ............................... .
Profilaxia da malária ............................. .

Cr$

8 . 000. 000,00
30 . 000 . 000,00
9 . 000. 000,00
10 . 000 . 000,00
10 . 000. 000,00
2 . 000. 000,00
6 . 000. 000,00

2 . 000. 000,00
3 . 000. 000,00
3 . 000. 000,00
1. 000. 000,00
1. 000. 000,00

3 . 000. 000,00
7 . 000. 000,00
6. 000. 000,00

Parágrafo único - Estas verbas serão requisitadas e aplicadas pelos Ministérios cujos Departamentos realiZem serviços no

-293 -

Vale do São Francisco, até que seja criado o órgão responsável
pela integral execução do Art. 29 do Ato Constitucional das Disposições Transitórias, ficando esta discriminação como programa
de trabalhos para 1947.
Em seguida, o Sr. Manoel Novais, apresentou um projeto para
a criação da Comissão encarregada de traçar e executar o plano
de Aproveitamento do São Francisco.
Por proposta do Sr. Manoel Novais, foi designado relator do
projeto o Sr. José Maria Alkmim, Vice-Presidente.
As 16 horas e 55 minutos, nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a sessão, sendo marcada uma reunião para sexta-feira,
20 do corrente, às 13 horas e 30 minutos.
E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Sr.
Presidente.
(DCN, de 18-12-1946)

COMISSÃO EXECUTIVA
(Pronunciamento sôbre o Projeto n. 0 244/46)

A Comissão Executiva, cumprindo o disposto no Art. 167 do
Regimento Interno, opina no sentido de que seja julgado objeto
de deliberação o projeto apresentado pelos Srs. Manoel Novais e
outros, dispondo sôbre a distribuição de verba destinada a atender
ao disposto no Art. 29 do Ato Constitucional das Disposições
Transitórias.
Em 18 de dezembro de 1946. -

Montenegro -

Rui Almeida.

Honório Monteiro -

Lauro

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS SOBRE O PROJETO
DE DISTRIBUIÇA.O DE VERBAS PARA 1947
N. 0 244-A -

1946

(CONVOCAÇÃO)
Regula a aplicação, no exercício de 1947, da verba destinada
a atender ao disposto no Art. 29, do Ato das Disposições Transitórias, tendo parecer favorável da Comissão de Finanças.
(Finanças 197).
1. Considerando que o projeto em aprêço foi apresentado
pelo Relator-Geral da Comissão do Plano do Aproveitamento da
Bacia do São Francisco e subscrito pelos membros da mesma
Comissão, que já o aprovou, sem divergência;
2. Considerando que desta Comissão fazem parte Deputados
de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, o que
vale dizer de todos os Estados interessados na Bacia do Rio São
Francisco;
3. Considerando que esta Comissão, no sentido de obter
melhores esclarecimentos, convocou técnicos especializados, tanto
particulares como oficiais, que se manifestaram a respeito dos
problemas referentes àquela região;
4. Considerando que, sem a aprovação dêste projeto, não
poderemos iniciar em 1947 as obras do São Francisco, consoante
o disposto no artigo 29 do Ato Constitucional das Disposições
Transitórias,
Sou de parecer que seja aprovada a discriminação da verba
destinada ao aproveitamento da Bacia do São Francisco, de acôrdo
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com o parecer da Comissão Especial do Plano do Aproveitamento
da Bacia do São Francisco.
Sala Carlos Peixoto Filho, em 19 de dezembro de 1946. Souza Costa, Presidente. - Israel Pinheiro, Relator. - Carlos

Marighela. - A. Cordeiro de Miranda. - Horácio Láfer. - Alberto
Fraga. - Segadas Viana. - Amaral Peixoto. - Orlando Brasil.

(DCN, de 21-12-1946)

SESSÃO, EM 20 DE DEZEMBRO DE 1946

O SR. SOUZA LEAO projeto, que é o seguinte:

(1.º Secretário) procede à leitura do

N.º 244/A - 1946 - Regula
cício de 1947, da verba destinada
no Art. 29 do Ato das Disposições
sitórias, tendo parecer favorável da

a aplicação, no exera atender ao disposto
Constitucionais TranComissão de Finanças.

Não houve oradores. A discussão foi encerrada e anunciada
a votação.
O projeto foi aprovado.
O SR. PRESIDENTE - O projeto passa à segunda discussão.
O SR. MANOEL NOVAIS (Pela ordem) - Sr. Presidente,
informo a V. Ex.ª que o Projeto n. 0 244-A é subscrito por sete
membros da Comissão Especial do Plano do Aproveitamento da
Bacia do São Francisco. Parece-me, portanto, que o mesmo deve
estar em segunda e não em primeira discussão. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE - Realmente, do impresso consta "sala
das sessões", em vez de "sala das Comissões". Trata-se, porém,
de fato, de 2.ª discussão. O projeto, conseqüentemente, passa à
terceira discussão.

(DCN, de 21-12-1946)

..............................................................
. . . . . . .. . ...... . . . ... . . . .......... . ... ... . . . . ... .. . .. . . . . .. . .

SESSÃO, EM 23 DE DEZEMBRO DE 1946

................................................. .......... .
'

ORDEM DO DIA
Terceira discussão do Projeto n.o 244/46, regulando
a aplicação, no exercício de 1947, de verba destinada a
atender ao disposto no Art. 29 do Ato àas Disposições
Constitucionais Transitória.s; tendo parecer favorável da
Comissão àe Finanças (em virtude de urgência).

Encerrada a discussão, ficando adiada a votação.

SESSÃO, EM 27 DE DEZEMBRO DE 1946

.............................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
ORDEM DO DIA
Votação do Projeto n.º 244/46, regulando a aplicação,
no exercício de 1947, da verba destinada a atender ao
disposto no Art. 29 do Ato daS' Disposições Constitucionais
Transitórias; tendo parecer favorável da Comissão de
Finanças. (Terceira discussão - em virtude de urgência).

O Projeto é aprovado.
(Pela ordem) - Achando-se
O SR. MANOEL NOVAIS sôbre a mesa, peço a V. Ex.ª submeter a votos a redação final do
Projeto n. 0 244, de 1944.
É lida e sem observações aprovada a seguinte Redação Final:
PROJETO N.0 244/46

Regula a aplicação, no exercício de 1947, da verba destinada
a atender ao disposto no Art. 29 do Ato Constitucional das Disposições Transitórias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. o - A verba consignada no Orçamento da República
para o exercício de 1947 e destinada a atender ao disposto no
Art. 29 do Ato Constitucional das Disposições Transitórias, fica
distribuída na seguinte discriminação:
1 - Custeio da Comissão de Planejamento do São Francisco a ser criada e estudos que esta autorizar para
elaboração do Plano ............................ .
2 - Construção da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso
3 - Construção da Usina Hid11elétrica do Fêcho do Funil,
no Rio Paraopeba ................................ .

Cr$

8. 000. 000,00
30. 000. 000,00
9. 000 . 000,00

45678-

9-

10 -

11 -

304-

Projeto e início de construção da barragem do
Boqueirão, no Rio Grande ....................... .
Aquisição de material de dragagem e execução dêsse
serviço, no Médio e Baixo São Francisco .......... .
Estudos e obras hidrelétricas do Cachoeirão do
J1equitaí ...................................... · ... .
Prosseguimento do levantamento aerofotogramétrico
da Bacia hidráulica do São Francisco e afluentes ...
Construção das seguintes rodovias de acesso ao São
Francisco:
a - Januária a Montes Claros .................. .
b - Brumado a Lapa ........................... .
c - Ipirá a Xique-Xique ........................ .
d - Paulo Afonso a Glória e Petrolândia ......... .
e - Remanso a São Raimundo Nonato ........... .
Construção das linhas tel:egráficas de Extrema a São
Romão e São Francisco, Lapa a Riacho e Santana a
Guanambi, de Condeúba a Tremedal, de Itatinga a
Itaúna, de Morpará a Brotas, de Jardinópolis a Oliveira dos Brejinhos, de Xique-Xique a Si;into Inácio
e Irecê, de Geremoabo a Glória 1e· Petrolândia e
instalação da Dir~toria Regional dos Correios e Telégrafos de Juàzeiro, Cotegipe e Jupaguá, Carinhanha
e Côcos .......................................... .
Hospitais Regionais, de Pirapora, Januária, Lapa,
Barra, Santa M1uia da Vitória, Pão de· Açúcar,
Propriá e Petroli:p.a ............................... .
Profilaxia da m~qária ............................. .

10. 000. 000,00
10 . 000. 000,00
2 . 000. 000,00
6 . 000. 000,00

ººº.

2.
000,00
3 . 000. 000,00
3 .000.000,00
1. 000.000,00
1. 000. 000,00

3. 000. 000,00
7 . 000. 000,00
6. 000. 000,00

Parágrafo únicq - Estas verbas serão requisitadas e aplicadas pelos Ministérios cujos Departamentos realizem serviços no
Vale do São Francisco, até que seja criado o órgão responsável
pela integral execuç~o do Art. 29 do Ato Constitucional das Disposições Transitórias, ficando esta discriminação como programa de
trabalhos para 1947.
Sala das Sessões, em 2 de janeiro de 1947. - Lameira Bittencourt, Presidente em exercício. - Eurico de Souza Leão. Lauro Montenegro.

(DCN, de 10-1-1947)

SENADO FEDERAL

20 -

27 295

COMISSÃO DE FINANÇAS

Parecer n.0 18, de 1947
Da Comissão de Finanças, sôbre a Proposição n.o 1,
de 1947.
(Relator: Sr. Durval Cruz)
O Art. 29 do Ato Constitucional das Disposições Transitórias
dispõe:
"O Govêrno Federal fica obrigado, dentro do prazo
de vinte dias, a contar da data da promulgação desta
Constituição, a traçar e executar um plano de aproveitamento total das possibilidades econômicas do Rio São
Francisco e seus afluentes, no qual aplicará anualmente
quantia não inferior a um por cento de suas rendas
tributárias".
Em face da obrigação estabelecida pelo Art. 29, a Câmara
dos Deputados criou a Comissão Especial do Plano do Aproveitamento da Bacia do São Francisco, composta de onze Deputados
escolhidos entre os representantes dos Estados interessados.
Ainda em obediência ao mesmo Art. 29, o orçamento para o
ano corrente reservou a verba de Cr$ 101.000.000,00.
A Comissão de Planejamento ouviu as pessoas mais autorizadas a respeito dos problemas do Vale do São Francisco Apolônio Sales - Geraldo Rocha - Maurício Joppert - Adozindo
de Oliveira - Agenor Miranda - Clóvis Côrtes - Mário Pinotti
- Correia Leal - Renato Feio e Rafael Xavier. Todos expuseram
sôbre o magno problema suas idéias, seus pontos de vista.
De todo êste trabalho, surgiu a proposição da Câmara dos
Deputados n. 0 244-1946, regulando a aplicação, no exercício

-
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de 1947, da verba destinada a atender ao disposto no Art. 29 do
Ato Constitucional das Disposições Transitórias.
A referida proposição recebeu o parecer favorável da Comissão
d6 Finanças da Câmara dos Deputados.
Remetido a esta Casa, foi distribuída à Comissão de Finanças,
sendo indicado relator nosso eminente colega, Senador Hamilton
Nogueira, que opinou pelo adiamento da discussão da proposição,
achando que assunto da importância do presente deveria ter curso
mais lento.
Pedimos vista do parecer do Relator e agora submetemos a
esta ilustre Comissão nosso voto, fundado nas razões que se seguem.
Trata-se de verba destinada a aplicação no Vale do São Francisco. A proposição, para êsse fim, foi elaborada por representantes dos Estados diretamente interessados, sem discordância,
sem votos em separado. É de presumir-se que as sugestões que o
projeto encerra sejam as mais adequadas, as mais convenientes
à região beneficiada nesta fase final.
Repetir o Setj.ado as mesmas providências adotadas pela
Câmara dos Deputildos, ouvindo técnicos, não conduziria a soluções diferentes.
Ainda mais: estando prestes a encerrar-se a presente convocação, seria retardar. a aplicação da verba orçamentária, prejudicando o andamento dos diversos serviços, adiar a proposição em
debate.
Sem considerar perfeito o trabalho da Câmara, mas, pelo
coatrário, achando-o incompleto e insuficiente sob certos aspectos
e exagerado quanto a outros, porém, pesando a inconveniência de
qual.quer retardamiento, somos de opinião que deve ser aprovada
a proposição da Câmara dos Deputados.
Nesse sentido ~ o nosso voto.
Sala das Comi&sões, em 30 de janeiro de 1947. - Ivo d' Aquino,
Presidente. - Duroal Cruz, Relator. - Ferreira de Sousa. - Ismar
de Góis Monteiro. -

Levindo Coelho. -

Vespasiano Martins.

VOTO EM SEPARADO
O projeto de lei que regula a aplicação, no exercício de 1947,
da verba destinada a atender o disposto no Art. 29 do Ato Cons-
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titucional das Disposições Transitórias, projeto aprovado na
Câmara dos Deputados, deve merecer um estudo minucioso, tal
a sua importância para a economia nacional.
Da leitura do referido projeto-lei, verifica-se uma antecipação
da discriminação das verbas destinadas aos diferentes setores das
obras do São Francisco, antes da elaboração de um Plano Geral
dos trabalhos que devem ser realizados. Assim é que ao item I,
que se refere à verba destinada ao custeio da Comissão de Planejamento do São Francisco, seguem-se diversos itens, com discriminação de verbas para diversas obras, como se o plano já
existisse.
Tenho para mim que só depois de instalada a Comissão de
Planejamento e depois de estudos por ela feitos é que se poderia
fazer uma distribuição de verbas.
Em face dessa discordância assinalada, e levando-se em conta
a importância do projeto-lei a ser discutido e votado, entendo
deve-se transferir a sua discussão e votação para o próximo mês
de março, quando o Senado estiver completo. Seria uma grave
responsabilidade para o Senado aprovar apressadamente um
projeto-lei de tal relevância, no fim de uma convocação extraordinária e com a presença de poucos Senadores.
Como poderíamos discutir em tão pouco tempo assunto de tal
porte, se a própria Câmara dos Deputados, somente depois de
acurados estudos, levou o Projeto ao Plenário?
Nestas condições, penso que deve ser transferida a discussão
do projeto-lei em questão.
Sala das Comissões, em 24 de janeiro de 1947. - Hamilton
Nogueira.

SESSÃO, EM 31 DE JANEIRO DE 1947

.............................................................
...... .... . ................................................ .
"

ORDEM DO DIA
Votação, em discussão única, da Proposição n.º 1,
de 1947, que regula a aplicação, no exercício de 1947,
da verba destinada a atender ao disposto no Art. 29 do
Ato Constitucional das Disposições Transitórias. (Com
parecer favorável n.º 18, da Comissão de Finanças e voto
em separado do Sr. Hamilton Nogueira).
O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam a Propo..
sição n. 0 1 queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovada e vai à sanção a seguinte
PROPOSIÇÃO N.º 1/1947 (*)

O SR. CARLOS PRESTES - Peço a palavra para uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador.
O SR. CARLOS PRESTES (Para uma declaração de voto) Sr. Presidente, desejo declarar ao Senado que acompanho o
voto em separado do nobre Senador Hamilton Nogueira, contrário
à proposição.
O SR. PRESIDENTE - A declaração de V. Ex.a constará da

ata.

.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<*)

Publicado à página .....

LEI N. 0 23 -

DE 15 DE FEVEREIRO DE 1947

Regula a aplicação da verba consignada no Orçamento da
República para o exercício de 1947, destinada a atender ao disposto no Art. 29 do Ato Constitucional das Disposições Transitórias.

o Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1.o - A verba consignada no Orçamento da República
para o exercício de 1947 e destinada a atender ao disposto no
Art. 29 do Ato Constitucional das Disposições Transitórias, fica
distribuída na seguinte discriminação:
Cr$
1-

2345678-

Custeio da Comissão de Planejamento do São Francisco a ser criada e estudos que esta autorizar para
elaboração do plano .............................. .
Construção da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso
Construção da Usina Hidr:elétrica do Fêcho do Funil,
no Rio Paraopeba ................................ .
Projeto e início de construção da barragem do
Boqueirão, no Rio Grande ....................... .
Aquisição de material de dragagem e execução dêsse
serviço, no médio e baixo São Francisco ......... .
Estudos e obras hidrelétricas do Cachoeirão do
J1equitai .......................................... .
Prosseguimento do levantamento aerofotogramétrico
da Bacia hidráulica do São Francisco e afluentes ...
Construção das seguintes rodovias de acesso ao São
Francisco:
a - Januâria a Montes Claros .................. .
b - Brumado a Lapa ........................... .
c - Ipirá a Xique-Xique ........................ .
d - Paulo Afonso a Glória e Petrolândia ......... .
e - Remanso a São Raimundo Nonato ........... .

8 . 000. 000,00
30. 000. 000,00
9 . 000. 000,00
10. 000. 000,00
10. 000. 000,00
2 . 000. 000,00
6. 000. 000,00
2 . 000. 000,00
3 . 000. 000,00
3 . 000. 000,00
1. 000. 000,00
1. 000. 000,00

-
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9-

Construção das linhas tel:egráficas de Extrema a São
Romão e São Francisco, Lapa a Riacho e Santana a
Guanambi, de Condeúba a Tremedal, de Itatinga a
Itaúna, de Morpará a Brotas, de Jardinópolis a Oliveira dos Brejinhos, de Xique-Xique a Santo Inácio
e Irecê, de Geremoabo a Glória 1e Petrolândia e
instalação da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de Juàzeiro, Cotegipe e Jupaguá, Carinhanha
e Côcos .......................................... .
10 - Hospitais Regionais, de Pirapora, Januária, Lapa,
Barra, Santa Maria da Vitória, Pão d:e· Açúcar,
Propriá e Petrolina ............................... .
11 - Profilaxia da malária ............................. .

3.000.000,00

7. 000. 000,00
6. 000. 000,00

Parãgrafo único - Estas verbas serão requisitadas e aplicadas pelos Ministérios cujos Departamentos realizem serviços no
Vale do São Francisco, até que seja criado o órgão responsãvel
pela integral execução do Art. 29 do Ato Constitucional das Dis·
posições Transitórias, ficando esta discriminação como programa
de trabalhos para 1947.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 1947, 126.0 da Independência
e 59.º da República. _,...Eurico G. Dutra. - Clóvis Pestana. 1

Corr8a e Castro. -

Daniel de Carvalho. -

(DO, de 21-2-1947)

Clemente Mariani.

COMISSÃO ESPECIAL·
DO
PLANO DE APROVEITAMENTO
DA
BACIA DO SÃO FRANCISCO

Ao' mesmo passo que a Comissão Especial do Plano do Aproveitamento do São Francisco prosseguia em suas reuniões semanais, iniciava-se a tramitação ordinária do Projeto n. 0 669-47,
eriando a Comissão do Vale do São Francisco.
Depois de receber pareceres e emendas nas Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças, o Projeto n.º 669-47 entrou
em pauta nos dias 11, 12 e 13-9-1947. (DCN de 9-9-47; DCN de
12 a 16-9-47).
Em 6-11-1947 a Comissão de Constituição e Justiça ofereceu
parecer às emendas apresentadas durante a discussão inicial.
Com a aprovação, em 12-11-1947, do requerimento de urgência
em favor do Projeto n.o 669-47, começou na mesma data a dis·CUssão suplementar; a 14-11-1947 o Projeto entrou em discussão
final, que se prolongou até 27-11-1947. Depois de nova discussão
suplementar em 5 e 6-12-1947, na sessão desta data o Projeto foi
.aprovado e anunciado o seu encaminhamento ao Senado Federal.
(DON, de 13, 15, 18, 19, 20 e 28-11-1947; DCN, de 6 e 7-12-1947) .

ATA DA 1.ª REUNIÃO ORDINARIA,
REALIZADA EM 1'7 DE ABRIL DE 1947

Aos dezessete dias do mês de abril de mil novecentos e quarenta e sete, reuniu-se, em sessão ordinária, na Sala Bueno
Brandão, às 15 horas, a Comissão Especial do Plano do Aproveitamento da Bacia do São Francisco sob a presidência do Sr.
Amando Fontes, com a presença dos Srs. Manoel Novais,
Gercino de Pontes, Olinto Fonseca, Licurgo Leite, Leandro Maciel,
Gregório Bezerra, Teódulo de Albuquerque e Medeiros Neto.
Deixaram de comparecer os Srs. Eunápio de Queiroz e
Freitas Cavalcânti.
Depois de lida e aprovada a ata da última sessão do ano
próximo passado, o Sr. Presidente esclareceu que, de acôrdo com
o Regimento, a direção da Comissão não deveria sofrer modificações, porém, em virtude de haver chegado ao seu conhecimento
que êsse assunto fôra aventado por alguns colegas, solicitava a
manifestação dos membros da Comissão sôbre a matéria.
O Sr. Olinto Fonseca disse que, na sua opinião, era o Regimento muito claro, com respeito à presidência das Comissões Especiais acrescendo a circunstância de que a tradição da Casa era
a renovação e que, por isso, sugeria, em obediência à letra da
lei e à tradição, a continuação do Deputado Amando Fontes na
Presidência.
O Sr. Gercino de Pontes declarou que era de tôda conveniência fôsse mantido o Sr. Amando Fontes na presidência da
Comissão, pois sua atuação à frente dos trabalhos tinha sido
meritória e eficiente.
O Sr. Teódulo de Albuquerque declarou não ser claro o Regimento, mas estava de acôrdo com a continuação do Presidente
anterior.
Depois de se manifestarem todos os demais membros, foi
resolvido, finalmente, por unanimidade, a recondução dos Srs.
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Amando Fontes e José Maria Alkmim, nos respectivos cargos,
tendo o Sr. Presidente agradecido, indicando o Sr. Manoel Novais
para Relator-Geral.
O Sr. Manoel Novais, a seguir, fêz um histórico dos trabalhos
desenvolvidos até esta data. Reportou-se aos dois Projetos apresentados pela Comissão ao Plenário da Câmara. O primeiro relativo
à discriminação de verbas relativas ao ano de 1947, a serem aplicadas na região são-franciscana, já transformado em lei; o segundo,
referente à criação da Comissão Executiva do São Francisco,
encontrava-se na Comissão de Finanças e Orçamento, aguardando
parecer. Esclareceu, ainda, que em audiência com o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, S. Ex.ª concordara com
todos os planos apresentados.
Por proposta do Sr. Presidente, foi aprovado o seguinte:
l.º Elaboração pelo Sr. Relator-Geral do anteprojeto de distribuição das verbas destinadas ao São Francisco, relativas ao ano
de 1948, a fim de ser o assunto debatido no seio da Comissão.
2.º Mandar pu~fücar pela Imprensa Nacional, em um só
volume, todos os depqimentos prestados perante a Comissão, juntamente com o Relató;rio Geral, tendo o Sr. Manoel Novais sugerido
que fôssem incluídos no aludido volume todos os discursos pronunciados na Assembléia Constituinte e na Câmara dos Deputados sôbre o problema do São Francisco, o que foi aprovado.
Foi distribuído ap Sr. Manoel Novais, o memorial enviado à
Comissão pela CompE~nhia de Cobre Caraíba Sociedade Anônima.
Por último, foi resolvido que as reuniões da Comissão serão
realizadas às sextas-feiras, às 15 horas.
E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Sr.
Presidente.
(DCN, de 23-4-1947)

ATA DA 2. ª REUNIA.O ORDINARIA,
REALIZADA EM 2 DE MAIO DE 1947

Aos dois dias do mês de maio de mil novecentos e quarenta
e sete, reuniu-se, em sessão ordinária, no Salão Nobre do Palácio
Tiradentes, às 15 horas, a Comissão do Plano do Aproveitamento
da Bacia do São Francisco, sob a presidência do Sr. Amando
Fontes, com a presença dos Srs. Manoel Novais, Teódulo de
Albuquerque, Gregório Bezerra, Gercino de Pontes, Leandro Maciel, Eunápio de Queiroz, Licurgo Leite, Medeiros Neto e Freitas
Cavalcânti.
Deixou de comparecer o Sr. Olinto Fonseca.
Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Sr.
Presidente deu conhecimento aos seus colegas do ofício recebido
do Presidente do Diretório Central do Conselho Nacional de Geografia e Estatística, datado de 4 de fevereiro do corrente ano,
apresentando congratulações por motivo da decisão desta Comissão, no sentido de serem escolhidos técnicos para os estudos
especializados sôbre a valorização do Vale do São Francisco.
O Sr. Presidente teceu, depois, comentários em tôrno da
entrevista que concedeu à imprensa carioca, onde foram abordados em linhas gerais os problemas do São Francisco.
O Sr. Presidente a seguir, comunicou ter tido entendimentos
com o Sr. Ministro da Agricultura a propósito de providências
a serem adotadas em relação à aplicação de verbas destacadas
para o São Francisco e, principalmente, à verba destinada ao
aproveitamento hidrelétrico da Cachoeira de Paulo Afonso.
Pôsto o problema em discussão, foi resolvido unânimemente,
e depois de se manifestarem longamente sôbre o assunto todos os
presentes, que a Comissão, em dia a ser marcado, fôsse ao Sr.
Presidente da República solicitar a execução dos Decretos-leis
ns. 8. 031 e 8. 032 de 1945, que organizam a Companhia
21 -
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Hidrelétrica do São Francisco e abre crédito para o seu financiamento.
Em seguida, o Sr. Manoel Novais, Relator-Geral, comunicou
que o Sr. Presidente da República fará uma viagem à região do
Vale do São Francisco, onde visitará diversos pontos.
Continuando com a palavra, o Sr. Manoel Novais apresentou
as primeiras discriminações sôbre as verbas destinadas ao São
Francisco para o ano de 1948, sendo resolvido que, terminado seu
trabalho, seria o mesmo distribuído a todos os membros para a
competente discussão.
O Sr. Manoel Novais comunicou também, à Comissão que o
Sr. Presidente da República, atendendo a sugestões que fêz a Sua
Excelência no sentido de iniciar imediatamente as obras do Vale
do São Francisco, autorizou-o a procurar os Srs. Ministros da
Viação e Educação para que êstes requisitassem logo as verbas
correspondentes aos itens 5, 7, 8, 9, 10 e 11, da Lei n.º 23, de 1947.
O Sr. Manoel Novais adiantou que os Ministros citados já
tomaram as devidas 'providências, podendo assegurar que, graças
ao decidido apoio do' Presidente Eurico Dutra, dentro em pouco
iniciaremos a tarefi3- do aproveitamento econômico do São
Francisco.
Compareceu à reunião o Sr. Senador Apolônio Sales.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a
sessão às 17 horas e 10 minutos.
E, para constar, f!U, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Sr.
Presidente.
(DCN, de 8-5-1947)

ATA DA 3. ª REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 9 DE MAIO DE 1947

Aos nove dias do mês de maio de mil novecentos e quarenta
e sete, reuniu-se, no Salão Nobre do Palácio Tiradentes, às 15
horas a Comissão Especial do Plano do Aproveitamento da Bacia
do São Francisco, sob a presidência do Sr. Amando Fontes, com
a presença dos Srs. Manoel Novais, Leandro Maciel, Gregório
Bezerra, Gercino de Pontes, Medeiros Neto, Eunápio de Queiroz,
Freitas Cavalcânti, Teódulo de Albuquerque e Licurgo Leite.
Deixou de comparecer o Sr. Olinto Fonseca.
Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, foram
trncadas idéias sôbre a visita feita por todos os membros da Comissão ao Sr. Presidente da República, sendo abordados diversos
pontos relacionados com problema do São Francisco, ficando entendido que o aproveitamento de Paulo Afonso é a pedra angular
de todo o desenvolvimento daquela região.
A seguir, estando presente o Sr. Deputado Luiz Viana, o
Sr. Presidente concedeu-lhe a palavra.
O Sr. Luiz Viana declarou que, embora estando ausente,
acompanhara atentamente os trabalhos da Comissão e que, aproximando-se a época da distribuição de quotas de 1948 para o São
Francisco, comparecia perante a Comissão para oferecer algumas
sugestões.
Na sua opinião se fazia mister uma lei, no sentido de que os
créditos destacados para o São Francisco fôssem de prazo mais
longo, evitando-se a inconveniência de créditos anuais, o que traria
a contingência da realização de obras de afogadilho, para se evitar
que as verbas caíssem em exercícios findos. Citava como exemplo
as obras de Sobradinho, onde houvera contra-indicação nas obras
já realizadas, demonstrando, à evidência, que são necessários estudos acurados para que as obras não malogrem.
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Em relação a Boqueirão, não há estudos que atendam ao
problema, existindo divergências quanto ao aproveitamento da
barragem local, tendo, em aparte, o Deputado Teódulo de Albuquerque declarado que não havia projetos, porém existiam estudos
quanto a Boqueirão, e a Comissão Parlamentar havia chegado à
conclusão de que, de acôrdo com os técnicos ouvidos, era possível
atacar as obras de Boqueirão, independentemente do planejamento
geral.
O São Francisco - continuou o Sr. Luiz Viana - só poderá
ser trabalhado e estudado como um todo, não se devendo separar
os problemas das diferentes barragens.
Era necessário uma legislação que permitisse colocar as verbas
a salvo de utilização apressada.
No seu entender, as obras deviam dividir-se em dois grupos:
1) As que não interferissem com o Plano Geral;
2) As que podiam ser realizadas de imediato, estando compreendidas nestas últimas - Saúde e Transporte.
No que diz resp~ito a transporte, sugeria a construção da uma
estrada de Barreira~ a Natividade, em Goiás, atingindo quase o
Tocantins, ensejando, dessarte, a ligação de duas grandes bacias
nacionais.
O Sr. Luiz Viana, prosseguindo, teceu algumas considerações
sôbre o problema da navegação.
A Comissão, através entendimentos com os órgãos competentes, poderia amparar o desenvolvimento da navegação, reservando verbas para auxiliar à mesma.
Saúde e Saneamento era outro ponto importante a ser resolvido, aproveitando a ocasião para sugerir a construção de hospitais
em Carinhanha, Xique-Xique e Paratinga, denominada anteriormente Rio Branco, uma das mais antigas cidades da região.
Por fim, declaroµ que o seu interêsse pela região é que o levara
a apresentar algumas sugestões.
O Sr. President~ agradeceu ao Deputado Luiz Viana e concedeu a palavra ao Deputado Manoel Novais, Relator-Geral da
Comissão, que a soU.citou para prestar alguns esclarecimentos ao
Sr. Luiz Viana.
O Sr. Manoel Novais disse que o regime de créditos especiais
de mais de dois ano~ não era possível, ressaltando o fato da verba
1
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do São Francisco ser destacada anualmente como 1% da renda
Federal, não se podendo, dêsse modo, fugir à escravização do limite
de tempo, já tendo o assunto sido discutido na Comissão por
sugestão sua, a fim de evitar a caducidade dos créditos orçamentários.
Como prova, leu, para conhecimento da Comissão, a minuta
de um artigo a ser apresentado sob a forma de emenda ao Projeto
n.º 262-46, no qual prevê não só o revigoramento dos créditos
orçamentários não gastos até o fim do exercício, como o registro
automático de créditos orçamentários destinados ao São Francisco.
Com relação a Sobradinho, confirmou o Deputado Manoel
Novais que os espigões construídos pela antiga Comissão do São
Francisco de nada valeram ou antes agravaram o problema da
navegabilidade do rio nas corredeiras, mas que o 10.º Distrito do
Departamento de Portos, Rios e Canais, sediado na Bahia, já
estudara o problema, sendo o mesmo encarado de forma prática
e tecnicamente segura pelo Engenheiro Paulo Peltier de Queiroz,
pessoa das mais autorizadas no assunto.
Sobradinho, além do mais, dispõe de verba própria assegurada
pelo decreto, com que o Sr. Presidente da República, a pedido seu,
revigorou o crédito de Cr$ 48. 500. 000,00, aberto em 1944 para as
obras do São Francisco. Acrescentou, ainda, o Deputado Manoel
Novais que a barragem projetada a jusante do portão conhecido
pelo nome de Criminosa, teve a sua concorrência aprovada pelo
Departamento de Portos. O início da construção foi, todavia, retardado de 60 a 90 dias, a pedido seu, a fim de que fôsse estudada a
possibilidade de ampliação e adaptação do projeto para instalação
e uma Central elétrica, para servir a Juàzeiro, Petrolina, Sento
Sé e Casa Nova e, também, a pedido do Engenheiro Luiz Vieira,
que justificou a necessidade de aumento da eclusa.
Sôbre Boqueirão, adiantou que está sendo estudado e em
curso o levantamento aerofotogramétrico, indispensável a qualquer
projeto.
Quanto aos transportes e saúde, o Deputado Manoel Novais
declarou que a ligação de Barreiras e Natividade só podería ser
considerada depois de executadas as ligações de Salvador a XiqueXique e Ilhéus a Lapa, previstas na Lei n. 0 23, estradas que
garantirão o escoamento de tôda a produção do Médio São Francisco juntamente com a Central do Brasil e a Leste Brasileiro.
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Reportou-se, em seguida, à situação das emprêsas de navegação do São Francisco, dizendo ser o assunto objeto de estudos da
Comissão, adiantando, para conhecimento do Deputado Luiz
Viana, que em seu relatório sôbre as atividades da Comissão
Parlamentar, a ser publicado, existe um capítulo reservado a êste
problema, onde examina a posição exata das quatro Companhias
de navegação existentes no Médio e Baixo São Francisco.
Referiu-se ao dilema em que se deparam os estudiosos do
problema, ora inclinados a adaptar a frota fluvial às condições
atuais do rio, ora a esperar a melhoria das condições de navegabilidade do rio para, então, reequipá-las.
Para concluir o comentário sôbre o problema de navegação,
o Deputado Manoel Novais disse estar estudando a possibilidade
de propor na distribuição global da verba do São Francisco para
1948 o aumento das subvenções às emprêsas oficiais que exploram
os transportes fluviais.
Em seguida, o Deputado Manoel Novais abordou o problema
dos hospitais de Carin:qanha e Rio Branco, declarando ser intenção
da Comissão Parlamentar dotar tôdas as cidades do São Francisco de hospitais prqprios, mas que tudo tem de ser feito por
etapas. Adiantou que na proposta para 1948, que está redigindo
com autorização da Comissão, incluirá verba para conclusão e
instalação dos oito hospitais relacionados na Lei n. 0 23 e, no caso
de haver recursos para novos, o primeiro que lembraria, na Bahia,
st:ria de Xique-Xique, ponto terminal da rodovia de Salvador, e
baseado nos mesmos argumentos que prevaleceram para a escolha
de Lapa, Barra e Santa Maria, asseverando, por fim, que Carinhanha, Remanso, Paratinga, etc., brevemente terão também seus
hospitais.
Por último, o Sr. Medeiros Neto abordou alguns problemas do
Estado de Alagoas, tendo o Sr. Presidente esclarecido que a distribuição de verbas para o ano de 1948 será posta em discussão após
ser apresentada pelo Sr. Relator-Geral.
Às 17 horas e 15 minutos, o Sr. Presidente encerrou a
sessão.
E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Sr.
Presidente.
(DCN, de 15-5-19417)

ATA DA 4. ª REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 1947

Aos dezesseis dias do mês de maio de mil novecentos e quarenta e sete, reuniu-se, em sessão ordinária, no Salão Nobre do
Palácio Tiradentes, às 15 horas e 25 minutos, a Comissão Especial
do Plano do Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob a
presidência do Sr. Amando Fontes, com a presença dos Srs.
Manoel Novais, Teódulo de Albuquerque, Gregório Bezerra, Gercino
de Pontes e Licurgo Leite.
Deixaram de comparecer os Srs. Medeiros Neto, Leandro
Maciel, Freitas Cavalcânti, Eunápio de Queiroz e José Maria
Alkmim.

Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Deputado Manoel Novais comunicou que, juntamente com o Deputado
Teódulo de Albuquerque, estivera com o Sr. Presidente da República, tendo S. Ex.ª declarado que já dera instruções ao Sr. Ministro da Agricultura no sentido de pôr em execução os Decretos·leis ns. 8. 031 e 8. 032, sôbre a organização da Companhia Hidrelétrica do São Francisco .
O Sr. Amando Fontes comunicou que o Sr. Daniel de Carvalho
lhe afirmara estar o aproveitamento de Paulo Afonso dentro de
seu programa no Ministério da Agricultura.
A seguir, foram discutidos alguns pontos da distribuição de
verbas para o São Francisco em 1948, relativos a hospitais, postos
agropecuários, campos de irrigação, navegabilidade e dragagem do
São Francisco, etc.
O Sr. Manoel Novais declarou que pretende apresentar seu
relatório-geral na próxima sessão, para apreciação da Comissão.
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As 16 horas e 45 minutos o Sr. Presidente encerrou a

sessão.

E, para constar, eu Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Sr.
Presidente.
(DCN, c'Jr

ATA DA 5. ª REUNIAO ORDINARIA,
REALIZADA EM 6 DE JUNHO DE 1947

Aos seis dias do mês de junho de mil novecentos e quarenta
e sete, reuniu-se em sessão ordinária, no Salão Nobre do Palácio
Tiradentes, às 15 horas e 10 minutos, a Comissão Especial do
Plano do Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob a presidência do Sr. Amando Fontes, com a presença dos Srs. Manoel
Novais, José Maria Alkmim, Leandro Maciel, Gregório Bezerra,
Gercino de Pontes, Freitas Cavalcânti, Teódulo de Albuquerque e
Medeiros Neto.
Deixaram de comparecer os Srs. Licurgo Leite e Eunápio de
Queiroz.
Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Sr.
Presidente declarou que, de acôrdo com a resolução da Comissão,
para dar andamento ao Decreto-lei n.º 8. 031, de 1945, que criou
a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, seria necessário apresentar um projeto de lei, autorizando o Govêrno a usar de verba
discriminada no Art. 1.º, n.º 2, da Lei n.º 23, de 1947 (Construção da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso) para aquisição de
ações da mencionada Companhia. O Sr. Presidente, a seguir, leu
o projeto de sua autoria, acompanhado da respectiva justificação,
o que foi aprovado.
Em seguida, o Sr. Medeiros Neto apresentou à Comissão a
Dr.ª Amaral Campos, zoologista, alta funcio:aária do Departamento
de Zoologia do Estado de São Paulo, possuidora de cursos especializados na Europa e autora de diversos trabalhos sôbre classificação de peixes. O Sr. Medeiros Neto declarou que a Dr.ª Amaral
Campos comparecera para prestar valioso depoimento que ofereceria como subsídio ao aproveitamento do Vale do São Francisco.
Foi resolvido realizar-se uma sessão extraordinária, na próxima
têrça-feira, dia 10 do corrente, às 16 horas, para o fim acima
referido.
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O Deputado José Maria Alkmim, a seguir, declarou que, por
sugestão dos técnicos do Departamento de Aguas e Energia Elétrica do Estado de Minas Gerais, encaminhava à consideração da
Comissão uma proposta no sentido de que o Govêrno da União
entrasse em entendimentos com o Estado de Minas na parte relativa à aplicação de verbas destinadas à construção de usinas do
Vale do São Francisco (Lei n.º 23), pois o citado Departamento
já iniciara estudos e obras preliminares para as usinas do Fêcho
do Funil, no Rio Paraopeba, e Cachoeira Jequitaí, sendo necessários recursos federais para o prosseguimento dos trabalhos. O
Deputado José Maria Alkmim acrescentou que o Departamento de
Aguas e Energia Elétrica do Estado de Minas era, por lei, órgão
auxiliar da administração federal, não havendo, por conseguinte
inconveniente em empregar as verbas da Lei n. 0 23.
O Sr. José Maria Alkmim estranhou que até hoje o Serviço
Nacional da Malária não tivesse fornecido à zona mineira verba
para aquisição de material e combate à malária, pois a Lei n.º 23,
de 1947, reserva para o ~ão Francisco a importância de seis milhões
de cruzeiros (Cr$ 6.000.000,00).
O Sr. Manoel Novais esclareceu que ao Serviço de Malária
não fôra ainda distribµída a verba da Lei n. 0 23, razão por que
não tinham sido aumentados os recursos.
Por último, o Sr. ~?residente designou a reunião do dia 27 do
corrente, a fim de que o Sr. Américo Giannetti, Secretário da
Agricultura do Estado de Minas Gerais, faça uma exposição sôbre
os problemas do São F'rancisco.
As 17 horas e 10 minutos, o Sr. Presidente encerrou a
sessão.
E, para constar, e-q, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Sr.
Presidente.

(DCN, de 13-6-194'1)

ATA DA 1.ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 1947

Aos dezessete dias do mês de junho de mil novecentos e quarenta e sete, reuniu-se, em sessão extraordinária, no Salão Nobre
do Palácio Tiradentes, às 16 horas, a Comissão Especial do Plano
do Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob a presidência
do Sr. Amando Fontes, com a presença dos Srs. José Maria
Alkmim, Manoel Novais, Gercino de Pontes, Medeiros Neto, Leandro Maciel, Teódulo de Albuquerque, Licurgo Leite e Eunápio de
Queiroz.
Deixaram de comparecer os Srs. Freitas Cavalcânti e Gregório
Bezerra.
Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Sr.
Presidente declarou que a reunião fôra convocada para serem
apreciados os resultados da viagem feita ao São Francisco pelos
membros da Comissão, como convidados do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República.
Como conseqüência, foi deliberado apresentar ao Plenário da
Câmara o projeto de lei, autorizando o Poder Executivo a empregar
na aquisição de ações da Companhia Hidrelétrica do São Francisco a importância de Cr$ 30. 000. 000,00 (trinta milhões de
cruzeiros), constantes do Art. 1.0 , n. 0 2, da Lei n. 0 23, de 15-2-1043.
O referido projeto vai transcrito ao pé desta ata.
A seguir, por proposta do Sr. Teódulo de Albuquerque, foi
aprovado que a Comissão fizesse uma visita ao Sr. Presidente da
República a fim de agradecer a S. Ex.ª o convite aos membros
da Comissão para a viagem ao Vale do São Francisco.
O Sr. José Maria Alkmim sugeriu que fôsse solicitado ao
Sr. Presidente da República empreendesse S. Ex.ª uma visita à
região mineira do São Francisco, o que foi aprovado.
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As 17 horas e 25 minutos, o Sr. Presidente encerrou a
sessão.
E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Sr.
Presidente.
(DCN, de 19-6-l!l"''"

ATA DA 6. ª REUNIÃO ORDINARIA,
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 1947

Aos vinte dias do mês de junho de 1947, reuniu-se, em sessão
ordinária no Salão Nobre do Palácio Tiradentes, às 15 horas, a
Comissão Especial do Plano de Aproveitamento da Bacia do São
Francisco, sob a presidência do Sr. Amando Fontes, com a presença dos Srs. Manoel Novais, Eunápio de Queiroz, Leandro
Maciel, Licurgo Leite, Gregório Bezerra, Freitas Cavalcânti e
Teódulo de Albuquerque.
Deixaram de comparecer os Srs. Medeiros Neto, José Maria
Alkmim e Gercino de Pontes.
Lida, foi aprovada a ata da última reunião, após ser retificado
o engano de ter sido dada presença ao Sr. Medeiros Neto, atualmente ausente do Rio de Janeiro.
O Sr. Presidente, a seguir, deu conhecimento haver recebido
do Sr. Jaime Santa Rosa, químico industrial, um avulso intitulado
"Possibilidades de indústrias químicas no Nordeste com Energia
de Paulo Afonso", que servirá como subsídio ao Plano de Aproveitamento Econômico do Vale São-franciscano.
A seguir, foi longamente discutido o esbôço da discriminação
de verbas para o São Francisco, em 1948, (Art. 29 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias), apresentado pelo Deputado Manoel Novais, Relator-Geral, tendo sido resolvido, finalmente, convocar-se uma reunião extraordinária, para segunda-feira, dia 23 do corrente, às 10 horas, a fim de ser definitivamente
discutida a referida discriminação.
As 17 horas e 10 minutos, o Sr. Presidente encerrou a sessão.
E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Sr.
Presidente.
(PCN, de 24-6-1947)

ATA DA 2. ª REUNIAO EXTRAORDINARIA,
REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 1947

Aos vinte e três dias do mês de junho de 1947, reuniu-se, em
sessão extraordinária, na Sala Carlos Peixoto Filho, às 10 horas
e 30 minutos, a Comissão Especial do Plano do Aproveitamento
da Bacia do São Francisco, sob a presidência do Sr. Amando
Fontes, com a presença dos Srs. Manoel Novais, Eunápio de
Queiroz, Licurgo Leite, Freitas Cavalcânti, Gregório Bezerra e
Leandro Maciel.
Deixaram de comparecer os Srs. Gercino de Pontes, Medeiros
Neto, José Maria Alkmim e Teódulo de Albuquerque.
Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Sr.
Presidente declarou que a reunião tinha sido convocada especialmente para discussão da discriminação da quota de 1 % prevista
no Art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
relativa ao ano de 1947, e que, nessa conformidade, dava início
aos debates.
Com a palavra o Deputado Freitas Cavalcânti propõe que,
ressalvados os problemas de base, de interêsse geral, a exemplo
do aproveitamento da energia da Cachoeira de Paulo Afonso, fôsse
discutida a discriminação de recursos para o exercício de 1948,
tendo em vista os interêsses de cada Estado da Bacia do São
Francisco.
A seguir, propõe que se incluam, quanto ao Estado de Alagoas,
as seguintes obras, que considera da maior urgência para as
populações daquele Estado:
a) Estudos e execução das obras de regularização e saneamento dos canais dos Rios Boacica e Itiúba, que f armam vales
da maior importância para as atividades agrícolas da região;
b) Construção de um hospital regional na Cidade de Igreja
Nova, sede de município considerado o maior centro produtor de
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arroz do Baixo São Francisco e zona da mais alta incidência de
malária na margem alagoana;
c) Cais de atracação, saneamento e defesa da Cidade de
Penedo contra as inundações, de acôrdo com os estudos e projetos
do 10.0 Distrito do Departamento Nacional de Portos, Rios e
Canais.
Por último, propõe o representante alagoano que a Comissão
fixe um mínimo de sessenta (60) leitos para os Hospitais Regionais
a serem construídos pelo Ministério da Educação, por conta dos
recursos previstos no Art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
O Deputado Amando Fontes, Presidente, sugeriu que fôsse
concedida uma dotação de Cr$ 1. 200. 000,00 (um milhão e duzentos mil cruzeiros), para ligação das Cidades de Pôrto da Fôlha,
Gararu e Parapitinga ao sistema rodoviário do Estado de Sergipe.
Apoiou o Deputado Freitas Cavalcânti no pleiteamento da importância de Cr$ 2. 000. 000,00 (dois milhões de cruzeiros), para
abertura de canais de escoamento de lagoas, situadas nas margens
alagoana e sergipan1:1- do São Francisco.
Manifestou-se de acôrdo com a localização de um hospital
regional em Pôrto da Fôlha.
Postas·.em discu~:;são, foram as propostas aprovadas, sendo
que o item e da proposta Freitas Cavalcânti foi incluído na emenda ao Orçamento - Ministério da Viação - Verba IV.
Em seguida, o Sr. Manoel Novais, Relator-Geral, apresentou
a seguinte discriminação, que foi aprovada e será apresentada ao
Plenário da Câmara.
1

ElVfENDA AO ORÇAMENTO
Rio São Francisco

Verba IV - Criar um título especial para distribuição da
quota de 1 % previstfJ, no Art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e redigi-lo do seguinte modo:
·a)
.b)

Custeio da Comissãp do Vale do São Francisco a ser
criada e estudos que esta autorizar ................ .
Para atender ao cpmpromisso do Govêrno Federal,
estipulado no Decreto-lei n.o 8.031, de 3-10-1945 ...

Cr$
6. 000. 000,00
30. 000. 000,00

e)
d)
e)
fl

g)

h)

il

j)

k)
!)

ro)
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Prosseguimento das obras da usina hidrelétrica do
Fêcho do Funil, no Rio Paraopeba ................. .
Construção da barragem do Boqueirão, no Rio Grande
Prosseguimento do levantamento aerofotogramétrico
do São Francisco e afluentes ...................... .
Prosseguimento das obras da barragem de Sobradinho
Auxílio às emprêsas oficiais de navegação do Médio
São Francisco para aquisição de novas unidades:
Navegação Mineira ............................ .
Viação Baiana do São Francisco ............... .
Construção das seguintes rodovias de acesso ao São
Francisco:
Januária - Montes Claros .................... .
Brumado - Lapa ............................. .
Ipirá - Morro do Chapéu - Xique-Xique .... .
Paulo Afonso - Glória - Petrolândia ......... .
Remanso - São Raimundo Nonato ............. .
Petrolândia - Floresta - Jatinã .............. .
Maceió - Paulo Afonso ....................... .
Rodovias ligando Gararu, Pôrto da Fôlha e Parapitinga ao sistema rodoviário de Sergipe ....... .
Profilaxia da malária .............................. .
Conclusão dos Hospitais Regionais de Pirapora, Januária, Lapa, Barra, Santa Maria da Vitória, Petrolina, Pão de Açúcar, Propriá e Hospital Eurico Dutra,
da Fundação Antônio Geraldo, de Barreiras ....... .
Construção dos Hospitais Rlegionais de São Francisco,
Xique-Xique, Remanso, Petrolândia, Pôrto da Fôlha
e Igreja Nova ..................................... .
Para campos de irrigação em Januária, Pirapora,
Paratinga e Salitre ............................... .
Estudos e execução das obras de regularização e
saneamento dos canais dos Rios ltiúba e Boacica, em
Alagoas, 1e dos Rios Betume e Propriá, em Sergipe

12. 000. 000,00
4. 000. 000,00
6. 000. 000,00
5. 000. 000,00

3 . 000 . 000,00
3. 000. 000,00
2. 000. 000,00
3. 000. 000,00
3. 000. 000,00
1. 000. 000,00
1. 000. 000,00
1. 600. 000,00
1 . 200. 000,00
1. 200. 000,00
8. 000. 000,00

6. 000. 000,00

6. 000. 000,00
4. 000. 000,00

2. 000. 000,00

Justificação

O Senado Federal fêz a discriminação da quota Constitucional
da Amazônia para 1947, através de emenda orçamentária. A
Comissão Especial do São Francisco fê-lo, entretanto, em projeto
de lei especial.
Para maior simplificação da questão a Comissão Especial do
São Francisco, adotou em relação à Proposta Orçamentária de
1948, o critério anteriormente seguido pelo Senado no caso da
Amazônia.
22 -

27 295
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As dotações constantes desta emenda objetivam a continui-

dade das obras atacadas por conta da Lei n. 0 23 e visam igualmente atender aos principais problemas são-franciscanos, excetuados aquêles cujos serviços correm pelo crédito revigorado em
setembro de 1946.
A dotação de 6 milhões para as emprêsas oficiais de navegação
fluvial já houvera sido objeto de uma emenda orçamentária de
Cr$ 4.000.000,00 de autoria do Deputado Juraci Magalhães e
subscrita pelas bancadas mineira e baiana.
As 12 horas e 50 minutos o Sr. Presidente encerrou a sessão.
E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr.
Presidente.
(DON,. de 2-7-1947)

ATA DA 7.ª REUNIÃO ORDINARIA,
REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 1947

Aos dezoito dias do mês de julho de 1947, reuniu-se, em
sessão ordinária, no Salão Nobre do Palácio Tiradentes, às 15
horas e 20 minutos, a Comissão Especial do Plano do Aproveit-amenta da Bacia do São Francisco, sob a presidência do Sr.
Amando Fontes, com a presença dos Srs. José Maria Alkmim,
Manoel Novais, Medeiros Neto, Gregório Bezerra, Eunápio de
Queiroz, Teódulo de Albuquerque e Gercino de Pontes.
Deixaram de comparecer os Srs. Leandro Maciel, Licurgo
Leite e Freitas Cavalcânti.
Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Sr.
Presidente, na matéria do expediente, deu conhecimento aos demais membros haver recebido do Presidente da Companhia
Brasileira de Engenharia uma carta oferecendo seus serviços técnicos para os trabalhos a serem realizados no aproveitamento do
Vale são-franciscano.
Por proposta do Sr. Eunápio de Queiroz, foi aprovada a
requisição do Sr. Hildon Rocha, arquivologista classe I, do Ministério da Viação e Obras Públicas, para prestar serviços junto a
esta Comissão.
A seguir, o Sr. José Maria Alkmim abordou a questão do aproveitamento hidrelétrico do Cachoeirão do Jequitaí, no Estado
de Minas, dizendo que, a exemplo do que se fêz no ano passado,
seria conveniente fôsse concedida para o aproveitamento do aludido
Cachoeirão uma verba para prosseguimento dos trabalhos no corrente ano, concluindo por apresentar à emenda n.º 105, que discrimina as verbas para o São Francisco em 1948, a seguinte
modificação ao item e:
Prosseguimento das obras da usina hidrelétrica do Fêcho do
Funil, no Rio Paraopeba - Cr$ 9. 000. 000,00;
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Idem, idem, da usina hidrelétrica do Cachoeirão do Jequitaí
Cr$ 3. 000. 000,00.
O Sr. Manoel Novais, Relator-Geral, opinou favoràvelmente,
sendo a proposta aprovada unânimemente.
O Sr. Medeiros Neto, em seguida, propôs a modificação do
item h da citada emenda, na parte relativa à construção da rodovia
Maceió-Paulo Afonso - Cr$ 1.200.000,00 do seguinte modo:

-

Cachoeira de Paulo Afonso-Mata Grande - Cr$ 1.200.000,00.
Após ser ouvido o Sr. Manoel Novais, Relator-Geral, foi a
proposta aprovada por unanimidade.
O Sr. Teódulo de Albuquerque propôs que seja pedido o

revigoramento da verba destinada à construção da barragem do
Boqueirão, no Estado da Bahia, em 1947, e o desdobramento da
mesma verba em 1948, sendo Cr$ 2. 000. 000,00 para a estrada de
rodagem de Sítio do Mato a Barreiras e Cr$ 2. 000. 000,00 para
prosseguimento dos trabalhos. O Sr. Manoel Novais pediu adiamento, a fim de ter entendimentos com o Exmo. Sr. Presidente
da República, o que foi aprovado.
O Sr. Gregório Bezerra indaga como será feita a fiscalização
da Companhia Hidrelétrica do São Francisco e da Comissão executiva, encarregada de executar todos os planos relativos ao
aproveitamento do Vale do São Francisco.
O Sr. Manoel Novais, Relator-Geral, esclarece que, pelo
projeto criando a Comissão de Planejamento do São Francisco,
esta controlará a Companhia Hidrelétrica e, por sua vez, será
fiscalizada por uma Comissão de três membros designados pela
Comissão Parlamentfl,r.
As 17 horas e 5 minutos, o Sr. Presidente encerrou a sessão.
E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr.
Presidente.
1

(DCN, de 24-7-1947)

ATA DA 8. ª REUNIÃO ORDINARIA
REALIZADA EM 1 DE AGOSTO DE 1947

No dia 1.º do mês de agôsto de 1947, reuniu-se, no Salão Nobre
do Palácio Tiradentes, às 15 horas, a Comissão Especial do Plano do
Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob a presidência do
Sr. Amando Fontes, com a presença dos Srs. Manoel Novais,
Relator-Geral, Gercino de Pontes, Gregório Bezerra, Freitas
Cavalcânti, Eunápio de Queiroz, Teódulo de Albuquerque e Licurgo
Leite.
Deixaram de comparecer os Srs. José Maria Alkmim e
Leandro Maciel.
Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Deputado Manoel Novais, Relator-Geral, apresentou o seguinte projeto,
que após discussão, foi unânimemente aprovado:
PROJETO
Ficam revigoradas para o exercício de 1948, tôdas as
verbas constantes da Lei n. 0 23, de 15 de fevereiro de
1947, que não forem gastas até 31 de dezembro de 1947.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º Ficam revigoradas para o exerc1c10 de 1948, tôdas
as verbas discriminadas na Lei n.º 23, de 15-2-1947, que não forem
gastas até o fim do presente exercício.
Art. 2. 0

Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

A Lei n.º 23 regula a distribuição da quota constitucional do
São Francisco, estabelecido pelo Art. 29 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. Tratando-se de recursos para apli-
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é justo e evidente que não percamos qualquer de suas parcelas.
A Lei n.º 23 foi sancionada em fevereiro dêste ano. Ninguém
ignora a demora que sofrem tôdas as verbas, desde a sanção de
uma lei orçamentária ou não, até a sua aplicação, em conseqüência do Registro no Tribunal de Contas e outras providências
administrativas. Por isso mesmo, só agora as verbas de obras do
São Francisco começam a tomar o seu destino, o que torna impossível gastá-las até 31 de dezembro do ano corrente.
É imperioso, pois, que peçamos o revigoramento para o exercício de 1948, das verbas que não forem gastas até o fim do
exercício de sua vigência.
O São Francisco tem o prazo de 20 anos para execução de
seu plano de aproveitamento e, dada a importância nacional do
empreendimento, não podemos perder um ceitil das dotações que
constitucionalmente lhe cabem.
Sala das Comissões, em 1.º de agôsto de 1947. - Amando
Fontes, Presidente. __...!_ Manoel Novais, Relator-Geral. - Freitas
Cavalcânti. - Gregório Bezerra. - Gercino de Pontes. - Eunápio
de Queiroz. - Teódu~o de Albuquerque. - Licurgo Leite. - Medeiros Neto.

As 15 horas e 50 iminutos, o Sr. Presidente encerrou a sessão.
E, para constar, eu Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr.
Presidente.
(DCN, de 5-8-19417)

ATA DA 9. ª REUNIÃO ORDINARIA,
REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 1947

Aos vinte e nove dias do mês de agôsto de mil novecentos e
quarenta e sete, reuniu-se, em sessão ordinária, no Salão Nobre
do Palácio Tiradentes, às 15 horas, a Comissão Especial do Plano
de Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob a presidência
do Sr. Amando Fontes, com a presença dos Srs. Manoel Novais,
Relator-Geral, Teódulo de Albuquerque, Medeiros Neto, Eunápio
de Queiroz, Freitas Cavalcânti, Luiz Garcia, Gregório Bezerra e
Licurgo Leite. Deixaram de comparecer os Srs. José Maria Alkmim
e Gercino de Pontes.
Depois de aprovada a ata da sessão anterior, foi lida, na matéria do expediente, uma carta do Diretor da revista O Observador
Econômico e Financeiro, que enviou 11 exemplares daquela revista, correspondentes ao mês de julho de 1947.
A seguir, o Sr. Presidente comunicou que, em reunião havida
no Palácio do Catete, presidida pelo Sr. Presidente da República,
com a participação dos Srs. Ministros da Agricultura e da Fazenda, do Senador Apolônio Sales, e à qual compareceu, foi resolvido executar o Decreto-lei n. 0 8.032, de outubro de 1945, que
trata da organização da Companhia Hidrelétrica do São
Francisco.
Foi longamente debatido o problema do aproveitamento da
Cachoeira de Paulo Afonso, tendo sido deliberado que o financiamento da subscrição a que está obrigado o Govêrno no referido
decreto, seja feito pela quota do Art. 29 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
O Sr. Manoel Novais, Relator-Geral, declarou que, na sua
opinião, a Comissão deveria reservar anualmente uma quota para
Paulo Afonso, esclarecendo, todavia, que assim fôsse feito até que
o Govêrno completasse os Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões
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de cruzeiros) resultantes dos compromissos contraídos por fôrça
do Decreto-lei n.0 8 .031, de 1945.
Solicitou que se fizesse constar em ata o seu voto de resguardo
das populações ribeirinhas, para que a Companhia Hidrelétrica
do São Francisco lhes fornecesse, na ocasião própria, energia por
preços especiais.
O Sr. Eunápio de Queiroz sugeriu que das verbas reservadas
para as obras contra as sêcas fôssem retirados recursos para atender a Paulo Afonso em razão do entrelaçamento dos problemas e
interêsses.
O Sr. Manoel Novais, novamente com a palavra, declarou que,
tendo sido convidado para participar de uma reunião no Palácio
do Catete, iria defender o ponto de vista de dar continuidade ao
que foi previsto na Lei n.º 23, de 1947, que representa um plano
inicial de ação, ou seja, um programa mínimo de trabalho.
As 17 horas e 10 minutos, o Sr. Presidente encerrou a sessão.
E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de fida e aprovada, será assinada pelo Sr.
Presidente.
1

(DCN, de

23-10-19~7)
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Mas que aproveita dêle o engenho humano, o zêlo da
nossa administração, a ciência dos nossos governos? Quase
menos do que nada. Quase que só os defeitos das suas
virtudes, quase que só as inconveniências da sua grandeza,
quase que só o avêsso das suas utilidades: as devastações
das suas enchentes, as doenças das margens alagadas, os
desastres da sua triste navegação.
Só uma das suas cachoeiras, a de Paulo Afonso, acreditam muitos, que bastaria "para dar luz e energia elétrica
a tôda a América do Sul"; e não há nenhuma das cidades
sertanejas, que tenha energia ou luz elétrica. Navegável,
em, pelo menos, doze dos seus afluentes e subafluentes, só
em dois dos primeiros se tem navegado na Bahia. Talhado
para animar nas suas margens tôda uma civilização, e, com
a mais ampla navegação, desenvolver dali para ali um comércio incalculável, mal respira e circula pela miserável
linha de transportes, cuja decadência, cuja miséria, cuja
esterilidade ides yer, se me escutardes".
Não é que de longe o interêsse nacional não haja indicado ao
labor construtivo dos governos a grandiosa tarefa que neste momento se inaugura, ma~; é que, sempre que se trata de realizações
materiais, é de hábito nosso nunca nos preocuparmos a fundo
com as que mais ingentemente se apresentam como interessantes
e inadiáveis à vida e à prosperidade do Brasil.
Do fenômeno esporádico das nossas cogitações sôbre tantos
empreendimentos sérios, ainda insolutos, nasceu, sem dúvida, a
lenda da nossa incapaicidade executiva, de poder criar alguma
coisa para a grandeza d13- pátria, operar pela vontade e pelo esfôrço
as transformações radicais que de todos os lados estão a solicitar
as responsabilidades morais que assumimos para com o povo para
com a democracia.
Não basta só tentar fazer, mas em verdade realizar coisas
necessárias e úteis, construir tanto contemporâneamente, como
para a aurora de amaq.hã, converter esperanças em fatos consumados.
É natural que um programa de metamorfose administrativa
dependa principalmente da deflação do mercado do dinheiro,
ipso facto do saneamento da moeda.

Na situação grave em que o regime ditatorial lançou o Brasil,
há uma complexidade de causas a influir para confusão e êrro
que intencionalmente se quer fazer predominar quanto ao julga:nento dos espíritos imparciais e desinteressados, de relação à
tarefa das grandes repartições impostas pela realidade à administração atual. Não se pode trilhar um caminho junçado de cruzes
e cacos de vidro, senão prudentemente, fazendo apêlo à moderação,
a um ponderado critério e à energia tresdobrada.
Ao Govêrno constitucional que sucedeu à ditadura as circunstâncias mais vexatórias indicaram uma navegação tormentosa,
porque o mareador não se pode afoitar a uma série de escolhos
sem estar atento à agulha magnética que dirige a derrota e dá
segurança ao rumo.
Resta àqueles que de boa mente almejarem cooperar na salvação da República, moldarem a sua crítica na grandeza dos
obstár.ulos a vencer, em vez da impaciência das paixões e dos
desabrimentos da injustiça. De boa árvore não há esperar frutos
precoces ou prematuros.
Com inspiração feliz, o Govêrno tem revelado o irrestível
empenho do aproveitamento dos inexauríveis mananciais de riqueza
jacentes no vale do rio imenso, principalmente nas desmedidas
reservas oferecidas por suas vastas planícies às atividades rurais
e à multiplicidade de empregos postos à disposição da inteligência
e eficiência do homem, no intuito de prover ao evidente desequilíbrio econômico da nação por uma distribuição mais adequada de
aparelhos econômicos pelas zonas que o circulam. Tem-se, muitas
vêzes, dito que a civilização e o progresso de um povo encontra
justa medida no desenvolvimento social mais avançado dos indivíduos que vivem num determinado meio. Em qualquer parte do
mundo um habitat geográfico não se modifica, corrige e progride,
senão pelo influxo do trabalho realizador e inteligente. O certo
é que novos horizontes se ampliam e crescem para os cimos do
progresso da comunhão brasileira, dos plainos ondulados das terras
franciscanas precintadas de alongadas serranias, em cujos espaços
se perderam, tantas vêzes, os anelos de uma aspiração em que os
podêres públicos oriundos da Constituição de 46 assentaram a
base da política progressista e normalizadora a que estão dando
intransigente cumprimento.
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Bem que reconheçamos ser nenhuma a nossa competência
para ventilar tecnicamente, fora do terreno puramente constitucional e jurídico, a matéria de que se ocupam as aludidas proposições da Comissão Especial e a da de Finanças, quer parecer-nos
que o trabalho da primeira dessas especialidades se move mais
ajustadamente dentro da esfera legislativa reservada à formação
em aprêço, evidência que julgamos, sem outro auxílio que o do
senso comum, oferecer coordenação mais intuitiva. Longe do
Relator o mais leve intento de subestimar a excelência daquilo que
a experiência da Comissão de Finanças terá pensado construir na
reforma que empreendem no conjunto das providências consubstanciadas no meritório trabalho da Comissão Especial.
Ao contrário, colocando-nos entre uma e outra produção,
tendo à mão, portanto, matéria-prima já assimilada, foi nosso
desígnio procurar condensá-la num sucedâneo definitivo que,
adotado favoràvelmente no seu complexo, isto é, nas suas grandes
linhas e elementos subsidiários e integrantes, resultaria como
uma cooperação amai~ ao êxito do gigantesco problema em foco.
Delineada, assim, :.:t esfera de contribuição do Relator desta
Comissão de Constituição e Justiça ao planejamento do Vale do
São Francisco, e, aincla, convictos de que dessa incumbência
cumpre que nos desoqriguemos dentro do que couber à nossa
insuficiência na tarefa :imposta à nossa boa vontade, lamentamos,
todavia, que para essa responsabilidade não houvesse sido indicado
outro nome melhorme!]lte abalizado.
Certamente o mais transcendente alcance do vasto plano a
ser levado a efeito no Vale do São Francisco é o que diz respeito
à utilização do mananicial hidráulico, que tem na Cachoeira de
Paulo Afonso sua mais expressiva potestade pela exploração racional, em larga escala, da hulha branca, iniciativa que desde
épocas longínquas des~fia nessas regiões os arrojados impulsos
que ora vão elevar à culminante altura a prosperidade do Brasil.
Somos, bem o sabemos todos, um País copioso em minas de
carvão de pedra, notad11mente em Santa Catarina, Paraná e Rio
Grande do Sul, onde a produção dêsse minério ganhou de certo
tempo a esta parte alguma intensidade, após modificada a legislação respectiva, de rni6 até aqui.
Mal aparelhados, no entanto, os portos de saida e ainda
precárias as condições de extração, só tenramente tem melhorado
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o produto, que está ainda a uma distância sensível das exigências
do consumo.
Operado o desbravamento das terras circumpostas à magnificante bacia; assegurada a regularização das suas águas sagradas;
construídos os seus reservatórios; fundados os seus núcleos de
colonização; aradas, fertilizadas, plantadas as planuras exuberantes; abertos os canais circulatórios no caule das terras irrigáveis; enxutas as áreas insalubres; substituídos os obsoletos sistemas
de pesca por outros mais aperfeiçoados; encaminhadas as práticas da silvicultura às profundezas das matas e ordenados o corte
e cuidados da mesma; drenada a imigração; alargado o povoamento; implantada a saúde; resolvidos os problemas educacionais,
sobrepujando e dominando todo êsse esplendor de milagre, se
ostentará o gênio da democracia impulsionadora a reger o hino
da nacionalidade redimida através da fragorosa orquestração da
majestosa Cachoeira.
É sobretudo do emprêgo in loco da hulha branca que se adunam perspectivas alviçareiras de possibilidades incalculáveis para
as indústrias mecânicas e rurais.
Em verdade, o êxito da colossal emprêsa está na fôrça ·que do
possante potencial irradiará em várias direções e ângulos da formidável bacia, a dar movimento e vida a amplificações mais
interessantes e rendosas do trabalho.
As indústrias fundamentais como a eletromecânica e a eletroquímica receberão, por seu turno, da energia hidráulica, um concurso cada vez mais ascendente.
De outro lado, cessará, em grande parte, o temor de que por
carência de braços venha a faltar amanhã o solo e, por outro
lado, as oficinas e fábricas se estiolem abandonadas e inertes.
Assim, só então, poderemos pensar em realidade na industrialização metalúrgica e química que tão eminente papel desempenha hoje em dia na organização social e econômica da grande
indústria moderna. Utilizando o azôto atmosférico, teremos senhoriado a alta distância que nos separa da produção dos nitratos
para enriquecimento dos terrenos empobrecidos.
Abrir-se-á tôda uma era de indefinidos augúrios ao florescimento da produção de fertilizantes agrícolas, permitindo a fundação de usinas apropriadas à fabricação de adubos azotados e
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outros ingredientes reclamados, tanto pela indústria agrícola,
como pela indústria bélica.
É tempo de darmos por findas essas considerações preambulares. Da acurada reflexão a que nos entregamos sôbre a integração
do Plano do Vale do São Francisco na economia nacional consoante o projeto da Comissão Especial e do substitutivo da Comissão
de Finanças, resultou em o nosso espírito a convicção da necessidade de um terceiro esbôço de lei, calcado sôbre êsses relevantes
estudos, por maneira a revestir maior desenvolvimento à sistematização prática.
Se não fôr êsse nôvo trabalho adotado, nem por isso daremos
por malbaratado o tempo que ao mesmo dedicamos.
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, agôsto de 1947.

-

Graccho Cardoso.

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Art. 1.º É constit:uída como pessoa jurídica de natureza
autárquica, a Comissão do Vale do São Francisco, sob jurisdição
imediata do Presidente da República.
Art. 2. 0 A Comiss.ão do Vale do São Francisco terá a sua
sede e f ôro na Capital Federal.
Sua diretoria compor-se-á de um Diretor-Presidente e de mais
dois Diretores, todos de nomeação do Presidente da República, com
aprovação do Senado Feçleral, obedecendo os prazos dos respectivos
mandatos ao indicado no artigo seguinte.
Art. 3. 0 O prazo dos mandatos será de dois, quatro e seis
anos, respectivamente, para cada um dos Diretores.
a) No caso de vaga de qualquer dos Diretores, o substituto
completará o prazo re;;pectivo, de modo que a renovação dos
membros da diretoria j::imais se dê em conjunto.
b) Uma vez extinto o período administrativo da primeira
nomeação, o prazo dos mandatos passará a ser de seis anos para
todos os membros da diretoria.
e) Considera-se qu,:orum suficiente para as deliberações da
diretoria a presença de, pelo menos, dois membros.
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Art. 4.º
Cada diretor receberá a título de remuneraçãc
mensal, a quantia de Cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros), sendo
-lhes vedado exercer qualquer outra função de caráter público ou
particular.
Parágrafo único - Não poderão, ainda, os Diretores participar de interêsses financeiros em outra companhia, emprêsa ou
propriedade organizada com objetivos idênticos aos da Comissão,
ou que se dedique à exploração de atividades agrícola, pecuária ou
industrial, na região.
Art. 5.o A escolha do Presidente, quanto à nomeação dos
membros da diretoria, deverá recair em pessoas de reconhecida
idoneidade técnica, moral e administra tiva.
Art. 6.º Tôdas as nomeações para a Comissão do Vale do
São Francisco serão exclusivamente feitas a título de comissionamento, contrato ou interinidade.
Parágrafo único - Os funcionários da Comissão não poderão
perceber maior salário que o atribuído aos membros da diretoria.
Art. 7.º Cumprirá à Comissão do Vale do São Francisco, na
execução dos estudos, serviços e obras:
I - Organizar e submeter à aprovação do Congresso Nacional, mediante mensagem do Presidente da República, o Plano
Geral de Aproveitamento do Vale do São Francisco, compreendendo
a regularização do seu curso e distribuição melhor de suas águas;
estradas de ferro de penetração; estradas de ferro afluentes da
estrada principal; estradas de rodagem e outras vias de comunicação entre os diversos setores de superfície; utilização do potencial hidrelétrico da Cachoeira de Paulo Afonso; incremento da
indústria e da agricultura pela irrigação; modernização e ampliação dos transportes; desenvolvimento da colonização pela imigração e, sobretudo, pelo elemento nacional; amparo às famílias,
educação e saúde; exploração das riquezas do subsolo; exploração
da pesca, em benefício da população existente e dos que para ali
possam ser encaminhados.
II - Executar o referido Plano, logo que aprovado pelo
Congresso Nacional, distribuir os créditos e verbas por êste votados
e investir-se na direção-geral dos serviços, passando ao seu patri-
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mônio e responsabilidade direta todos os imóveis e as obrigações
de terceiros que se integrarem no seu ativo.
III - Enquanto não fôr aprovado o Plano-Geral exarado no
item 1.º dêste artigo, a Comissão submeterá à apreciação do Congresso Nacional os anteprojetos anuais de trabalhos, que serão por
ela executados.
IV - Antes de levados a efeito os planos, estudos e orçamentos das obras ou serviços aludidos no programa constante do
item I dêsse artigo, serão submetidos à apreciação do Presidente
da República, a cuja autoridade compete ordenar a execução dos
mesmos e fixar a importância respectiva a dispender.
V - A Comissão será lícito realizar qualquer das obras
projetadas e orçadas por administração direta, ou contrato, ficando entendido que, ainda nesse caso, lhe cabem a fiscalização,
contrôle e responsabilidade das mesmas.
VI - A Comissão poderá, também, realizar serviços de utili'
dade pública, por in~ermédio
de emprêsas nacionais organizadas
expressamente para êsse fim.
VII - Em qualciuer tempo, o Presidente da República poderá
determinar uma inspeção geral de tôdas as obras ou serviços em
andamento, por técnicos de sua imediata confiança, correndo as
despesas dessa inspeção por conta das verbas atribuídas à
Comissão.
VIII - A Comi~:são do Vale do São Francisco poderá adquirir
bens e propor ao Govêrno a desapropriação de terras sôbre as
quais exercerá domh1io direto, de acôrdo com o plano de obras.
Art. 8.o A Comissão terá podêres para requisitar ao Govêrno
ou a qualquer das autarquias, funcionários ou técnicos necessários aos diferentes serviços.
§ l.º A ComiSisão terá, ainda, o encargo de reajustar e
encaminhar para novos domicílios as populações que forem deslo·
cadas por efeito de construções, inundações, aquisições de áreas
de proteção, construção de estradas ou outros motivos decorrentes
do Plano-Geral a executar.
§ 2.º A Comissão poderá também colaborar com as associa·
ções rurais existentes, ou as que se venham a criar, para mais

-

353 -

rápida e eficiente introdução na agricultura e na pecuária de
novos processos.
Art. 9.º Para efetivação do Plano da Comissão do Vale do
São Francisco, o Govêrno fará à mesma as concessões de exploração das quedas de água situadas no rio principal e afluentes, na
forma determinada pelo Código de Minas e Aguas.
Art. 10. Para prosseguir na execução do seu Plano, a Comissão poderá, além de dotações orçamentárias, donativos pessoais e coletivos, instituir cooperativas de produção e consumo, e.
bem assim, utilizar-se do fundo de venda de energia elétrica,
adubos e ingredientes destinados à agricultura, por ela produzidos
ou fabricados.
Art. 11. O Presidente da República, sempre que julgar
necessário, providenciará junto ao Congresso Nacional para imprimir maior amplitude ao aproveitamento dos recursos naturais
do São Francisco, para melhorar as condições econômicas e sociais
da região, determinar pesquisas científicas ou outras, bem como
para organizar plano e executar os trabalhos dentro das dotações
orçamentárias que pelo Legislativo tiverem sido previstas.
Art. 12.

A Comissão é autorizada a:

a) fazer instalações para fixação de azôto atmosférico, produção de ácido fosfórico, potassa e mais ingredientes destinados
à fabricação de fertilizantes necessários ao incremento agrícola;
b) produzir energia elétrica e vender a excedente, produzir
é vender explosivos ou seus componentes azotados à requisição da
autoridade militar competente;
c) construir linhas transmissoras para fornecimento de
energia elétrica às pessoas jurídicas de direito público ou privado
e, bem as::.im, às pessoas físicas que a solicitarem, podendo, para
tal fim, fazer contratos, dos quais deverá constar cláusula estipulando a faculdade de rescisão por parte da Comissão com aviso
prévio;
d) estabelecer e manter laboratórios e campos experimentais
destinados à requisição da autoridade militar de uso agrícola
como militar; nesta última hipótese, em concordância com o
Estado-Maior do Exército.
23 -

27 295
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Art. 13. As indústrias, entre as quais terão prioridade as
relacionadas com a fabricação de adubos, gozarão do benefício de
redução de preços sôbre a tarifa comum de energia elétrica e de
preferência sôbre os simples fornecimentos de luz às populações.
Art. 14. A Comissão fica obrigada à prestação, ao Congresso
Nacional, até o dia 30 de abril de cada ano, das contas, que serão.
previamente examinadas pelo Tribunal de Contas. Deverá, também, apresentar ao mesmo Congresso, no prazo acima referido,
um relatório concernente às atividades exercidas durante o ano
anterior, o qual será encaminhado em mensagem do Sr. Presidente
da República.
Parágrafo único. - Se as contas referidas neste artigo não
forem prestadas no prazo fixado, o Tribunal de Contas comunicará
o fato ao Congresso que constituirá uma Comissão Especial para
tomar as contas em atraso.
Art. 15. O Tribunal de Contas poderá inspecionar por funcionário seu, a qualquer tempo, o serviço de contabilidade e operações financeiras da Comissão do Vale do São Francisco que,
findas as investigações, apresentará relatório circunstanciado, em
várias vias, sendo umi3- destas enviada ao Presidente da República
e outra publicada no Diário Oficial. A despesa com essa inspeção
será por conta da Comissão.
Parágrafo único. - O Tribunal de Contas, realizada a inspeção, deverá denunciar imediatamente ao Presidente da República as falhas e abusos porventura verificados.
Art. 16. Dentro de noventa dias, após a sua constituição, a
Comissão organizará o Estatuto pelo qual se deverá reger.
Art. 17. Ao firp. de cada ano civil reverterá a favor do
Tesouro Nacional o lucro líquido apurado, após deduzidas as amortizações e os fundos jµlgados necessários pela diretoria, na conformidade das disposições estatutárias.
Art. 18. Esta lei entrará em vigor na data da publicação.
Art. 19. Revog~m-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões1 em agôsto de 1947. - Agamemnon Magalhães, Presidente. - Graccho Cardoso, Relator. - Afonso Arinos.

- Flores da Cunha. - Carlos Valdemar Rolemberg. - Lameiral
Bittencourt. - Adroaldo Costa. - Gilberto Valente. - Vieira de
Melo. - Eduardo D14vivier.
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'.RELATÓRIO

A Constituição, no ato das Disposições Transitórias (Art. 29),
obriga o Govêrno Federal, dentro do prazo de 20 anos, a traçar e
explorar um plano de aproveitamento total das possibilidades
econômicas do Rio São Francisco, e determina que deverá ser
aplicada quantia não inferior a 1% das rendas tributárias.
A fim de cumprir o dispositivo Constitucional, foi organizada
uma Comissão Especial, que vem trabalhando eficientemente no
estudo e planejamento dos melhoramentos necessários.
De acôrdo com o parecer apresentado por essa Comissão, foi
incluída no orçamento e distribuída ao Ministério da Fazenda a
importância de Cr$ 101. 000. 000,00 para o corrente exercício.
Apresenta agora a Comissão um projeto de lei, criando um
órgão executivo especializado para planejar e executar os melhoramentos necessários.
A criação de um órgão especializado se justifica por se tratar
de uma obra de desbravamento em região que se estende por mais.
de 2. 000 quilômetros no interior do País.
Tais serviços, não somente devem ser prévia e cuidadosamente
planejados por um único órgão que determine a seqüência a que
deva obedecer a execução dos melhoramentos, como também deverão êsses melhoramentos ser executados por um único órgão,
consideradas as dificuldades de tôda ordem, que exigirão providências comuns e imediatas, a fim de que não se prolonguem
indefinidamente suas construções.
Basta considerar que as construções de açudes para irrigação,
de estradas, de campos de sementes, de núcleos coloniais, de hospitais, de escolas, de postos de saúde e de energia elétrica são de
tal natureza interdependentes, que seria altamente prejudicial se
não obedecessem a uma origem.
Distribuir para cada Ministério a realização dos serviços próprios, seria prejudicar, retardar e encarecer a execução do serviço.
O projeto, apresentado pela Comissão, merece ser aprovado
em suas linhas gerais, devendo, no entanto, sofrer modificações
de modo a atingir o mesmo objetivo sem quebra da sistemática
e da delimitação dos podêres. Em outros pontos, o projeto desce
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a detalhes em dispositivos, que devem ser de regulamento e não
de lei.
Para melhor compreensão dos textos, passarei a examinar,
juntamente com o Projeto apresentado, o substitutivo, em que
procurarei sanar os inconvenientes apontados.
Art. l.º O Art. l.º do projeto corresponde aos Arts. l.º e 2.0
do substitutivo. Modificou-se a redação, suprimiram-se a letra B,
a letra C e a letra D por serem assunto de regulamento; a letra G,
também suprimida por ser demais vaga e não estar dentro do
critério imperativo das leis.
Art. 2. 0 O Art. 2.º do projeto foi mantido e corresponde ao
Art. 3.º do substitutivo.
Art. 3.° Foi dada uma redação mais sintética. Corresponde
ao Art. 4. 0 do substitutivo e Parágrafo único do Art. 4.º.
Art. 4.º O Art. 4.º e seu parágrafo foram suprimidos por se
tratar de assunto de regulamento.
1

Art. 5.º :G:ste

art~go

foi, também, suprimido.

Art. 6.o Com a fedação dada ao Art. 1.º e com a prévia
autorização do Presideµte da República, a CVSF poderá tomar as
medidas e praticar os atos a que se referem êstes artigos.
Art. 7.º Suprimido. São dispositivos que já constam da legislação geral com maiores detalhes.
Art. 8.º Foi inclu.ído na letra B do Art. 3.º.
Art. 9.º Suprimid,o. Foge ao critério imperativo, a que deve
obedecer a lei.
Art. 10.

Foi reproduzido no Art. 5.º do substitutivo.

Art. 11. Uma parte foi suprimida por se tratar de assunto
de regulamento e a outra foi incluída no Art. 1.º do substitutivo.
Art. 12. Está reproduzido no Art. 6.º do substitutivo.
Art. 13 . Suprimi.do . As tomadas de contas a que se refere
devem ser análogas à.s que couberem a entidades semelhantes.
No substitutivo acrescentou-se mais o Art. 7.º, fixando o prazo
para regulamentação da CVSF e o Art. 8.º, a fim de atender às
.normas da Administra,ção Pública.
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SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE FINANÇAS
Cria a Comissão do Vale do São Francisco:
Art. 1.° Fica criada a Comissão do Vale do São Francisco,
CVSF, com sede na Capital Federal e diretamente subordinada
ao Presidente da República.
Art. 2.º A CVSF será dirigida por um Diretor-Presidente, com
a cooperação de dois (2) Diretores.
Compete ao Presidente da República a nomeação e
fixação dos mandatos dos Diretores, que vão de dois a cinco anos.
§ 1.0

§ 2.0 O Diretor-Presidente e os Diretores perceberão cada
um Cr$ 15. 000,00 (quinze mil cruzeiros) por mês.
§ a.o Os Diretores não poderão participar de interêsses
financeiros de qualquer Companhia ou Emprêsa correlata, com
os objetivos da Comissão.

Art. 3. 0 Incumbe à Comissão do Vale do São Francisco.
a) Organizar e submeter à aprovação do Congresso Nacional
o Plano-Geral de Aproveitamento do Vale do São Francisco, visando
a regularização do seu curso, distribuição melhor de suas águas,
utilização do seu potencial hidrelétrico, fomento da indústria e da
agricultura pela irrigação, modernização dos seus transportes,
desenvolvimento da imigração e colonização, amparo à saúde e
à educação bem como exploração de sua riqueza mineral em benefício da população existente e dos brasileiros que para ali
possam ser encaminhados.
b) Reajustar e encaminhar para novos domicílios as populações que forem deslocadas por efeito dos melhoramentos.
c) Executar o referido Plano, depois de aprovado pelo Congresso Nacional, cabendo-lhe então a distribuição dos créditos e
verbas por êste votados e passando a seu cargo os serviços a essa
data existentes.
Parágrafo único. - Enquanto não fôr aprovado pelo Congresso Nacional o Plano a que se refere o item a dêste artigo, a
Comissão propor-lhe-á os programas anuais de trabalho, que serão
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executados através dos órgãos administrativos federais, por intermédio dos respectivos Ministérios, salvo as obras já definitivamente
projetadas e aprovadas.
Art. 4. 0 A execução do Plano de Aproveitamento do São
Francisco será realizada diretamente pela CVSF ou por intermédio
de outras entidades, cabendo, neste caso, à CVSF a responsabilidade
da execução.
Parágrafo único. - As entidades já existentes com a mesma
finalidade passarão a ser orientadas e fiscalizadas pela CVSF.
Art. 5.º Para efetivação do Plano da Comissão do Vale do
São Francisco, o Govêrno fará à mesma as concessões de exploração das quedas de água situadas no rio principal e afluentes, na
forma determinada pelo Código de Minas e Aguas.
Art. 6.o Como recursos necessários à realização do seu plano,
a Comissão do Vale do São Francisco poderá com prévia autorização do Congresso, emitir obrigações garantidas pelas obras realizadas, terras benefiQiadas, pelos recursos previstos na Constituição, ou por outros créditos que lhe forem atribuídos.
Parágrafo único. ,_ O serviço destas emissões não poderá
exceder das verbas anualmente distribuídas no orçamento, por
fôrça do dispositivo constitucional, ou por motivo de créditos que
sejam outorgados pelq Congresso.
1

Art. 7.0 Dentro lie noventa dias, a partir do início do seu
funcionamento, a CVSF organizará para aprovação do Presidente
da República, o seu Regulamento.
Art. 8.º Todos os atos concernentes à CVSF e assinados pelo
Presidente da República, serão referendados pelo Ministro da Justiça e Negócios Intertores, quando dependentes da competência
do Departamento, e p~los titulares de outros Ministérios, quando
tratarem de atribuiçãp comum.
Art. 9.º Revogam-se as disposições em contrário.
Sala Antônio Carlos, em 13 de maio de 1947. -

Pinheiro, Relator.

Israel

A Comissão de Ii'inanças opina para que seja aprovado o
seguinte substitutivo:
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Art. 1. 0 É constituída a Comissão do Vale do São Francisco,
que gozará de autonomia administrativa e ficará imediatamente
subordinada ao Presidente da República.
Art. 2.0 A Comissão do Vale do São Francisco terá sua superintendência na Capital da República e duas diretorias de Obras:
a) Uma no Estado de Minas Gerais para atender aos trabalhos do Alto São Francisco;
b) Uma no Estado da Bahia para atender aos trabalhos do
Médio e Baixo São Francisco.
Art. 3. 0 Sua Diretoria compor-se-á de um Diretor Superintendente e de mais dois Diretores, todos de nomeação do Presidente da República, escolhidos entre pessoas de reconhecida
idoneidade técnica, moral e administrativa e demissíveis ad nutum.
Art. 4.° Cada Diretor receberá a título de remuneração
mensal a quantia de Cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros), sendo-lhe vedado exercer qualquer outra função de caráter público e
participar de interêsses financeiros em companhia ou emprêsa
organizada, com objetivos idênticos aos da Comissão.
Art. 5. 0 Tôdas as nomeações para a Comissão do Vale do
São Francisco serão exclusivamente feitas a título de comissionamento ou contrato.
Art. 6. 0 Incumbe à Comissão do Vale do São Francisco:
a - Organizar e submeter à aprovação do Congresso Nacional o Plano-Geral de Aproveitamento do Vale do São Francisco,
visando a regularização do seu curso, distribuição melhor de suas
águas, utilização de seu potencial hidrelétrico, fomento da indústria e da agricultura pela irrigação, modernização de seus transportes, desenvolvimento da imigração e colonização, amparo às
familias, educação e saúde, bem como exploração de sua riqueza
mineral e da pesca em benefício da população e dos que para ali
possam ser encaminhados.
b - Reajustar e encaminhar para novos domicílios as populações que forem deslocadas por efeito dos melhoramentos.
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c - Executar o referido Plano. depois de aprovado pelo Congresso Nacional, cabendo-lhe então a distribuição de créditos e
verbas por êste votados e passando a seu cargo os serviços a essa
data existentes.
Parágrafo único. - Enquanto não fôr aprovado pelo Congresso Nacional o plano a que se refere o item a dêste artigo, a
Comissão propor-lhe-á os programas anuais de trabalho, que serão
executados através dos órgãos administrativos federais, por intermédio dos respectivos Ministérios, salvo as obras já definitivamente
projetadas e aprovadas.
Art. 7.º A execução do Plano de Aproveitamento do São
Francisco será realizada diretamente pela CVSF, ou por intermédio de outras entidades, cabendo, neste caso, à CVSF a responsabilidade da execução.
Parágrafo único. - As entidades já existentes com a mesma
finalidade passarão a ser orientadas e fiscalizadas pela CVSF.
Art. 8.º A Comis~ão terá podêres para requisitar ao Govêrno
ou a qualquer das autarrquias, funcionários ou técnicos necessários
aos diferentes serviços.
Parágrafo único. -. A Comissão poderá também colaborar
com as associações rufais existentes, ou as que se venham criar
para mais rápida e eficiente introdução na agricultura e na
pecuária de novos processos.
Art. 9. 0 Para efetivação do Plano da Comissão do Vale do
São Francisco, o Govêrno fará à mesma as concessões de exploração das quedas de água situadas no rio principal e afluentes, na
forma determinada pelo Código de Minas e Aguas.
Art. 10 . Como recursos necessários à facilidade de execução
do Plano Geral, a CVSF, com prévia autorização do Congresso,
poderá realizar operaçpes de crédito, garantidas pela quota constitucional e rendas extraordinárias.

Art. 11. O Presidente da República, sempre que julgar necessário, providenciará junto ao Congresso Nacional para imprimir
maior amplitude ao aproveitamento dos recursos naturais do São
Francisco, para melhorar as condições econômicas e sociais da
região, determinar pesquisas científicas ou outras, bem como para
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organizar planos e executar os trabalhos dentro das dotações
orçamentárias que pelo Legislativo tiverem sido previstas.
Art. 12. Dentro de noventa dias, após a sua constituição,
a Comissão organizará o Estatuto pelo qual se deverá reger.
Art. 13.

Esta lei entrará em vigor na data da publicação.

Art. 14.

Revogam-se as disposições em contrário.

Sala Antônio Carlos, 29 de agôsto de 1947. - Souza Costa,
Presidente. - Israel Pinheiro, Relator. - Deoclécio Duarte. Gercino de Pontes, na ausência do Deputado Barbosa Lima Sobrinho. - João Cleofas, com restrições. Não estando presente à sessão de ontem, convocada extraordinàriamente, em que foi votado
o projeto cuja redação final é apresentada na sessão de hoje, darei
em plenário as razões da minha divergência. Fernando Nóbrega,
vencido em parte. Dava uma sede única, em Salvador, Estado da
Bahia. Aos Diretores atribuía vencimento padrão T, que são os
mais elevados da administração pública, justamente os fixados ao
Diretor-Geral da Fazenda Nacional, isto é, Cr$ 9. 750,00 por mês.
Conceder a cada diretor da Comissão do Vale do São Francisco,
remuneração mensal de quinze mil cruzeiros, mais do que um
Ministro de Estado, atualmente, afigura-se-me uma liberalidade
estranha. Limitava o número de escriturários e datilógrafos do
escritório central, para evitar excesso de burocracia e conseqüentemente, a implantação fatal do afilhadismo. Café Filho, vencido.
- Raul Barbosa. - Carlos Marighela, com restrições; o substitutivo não cogita da distribuição de lotes de terras devidamente
beneficiados aos que desejam nêles trabalhar, principalmente aos
trabalhadores do campo, vaqueiros, barqueiros, soldados que lutaram na Itália ou patrulharam as costas do Brasil durante a
guerra e não possuam terras; não trata de propor medidas para
o desenvolvimento das iniciativas tipo Delmiro Gouveia; não prevê
a localização da sede em Salvador ou outra qualquer cidade de
um Estado banhado pelo São Francisco, o que fôra proposto pelo
Deputado Fernando Nóbrega. Tristão da Cunha, com restrições.
Aloísio de Castro, Aliomar Baleeiro, com grandes restrições; as
constantes do meu voto em separado e que fica fazendo parte
integrante desta declaração e mais das seguintes: 1) quanto à
sede na Capital Federal: se afirmam que é uma adaptação da
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TVA, deveriam ter adotado a sede in loco; 2) quanto ao vulto
dos vencimentos dos Diretores; 3) quando à forma autárquica
em que engendrará apenas novo ninho de emprêgo a salvo do
contrôle parlamentar; 4) quanto à falta de aprovação dos Diretores pelo Senado, segundo o próprio exemplo da TVA; 5) quanto
à atribuição à Comissão de atribuições relativas ao plano definitivo; êste é que deveria modelar o órgão capaz de executá-lo;
6) quanto à impressão de funcionar a Comissão sem uma coordenação das atividades federais e estaduais no São Francisco.
VOTO EM SEPARADO DO SR. ALIOMAR BALEEIRO
O problema visado pelo Projeto n. 0 262 é a realização prática
e eficiente dos fins almejados pelo Art. 29 das Disposições Transitórias: - "traçar e executar um plano de aproveitamento total
das possibilidades econômicas do Rio São Francisco e seus afluentes, no qual aplicará (a União), anualmente, quantia não inferior
a 1 % de suas rendas tributárias".
De comêço, convéiru notar que o legislador constituinte foi
~xtremamente otimista: em supor que esta receita especial de 1 %
bastaria ao aproveitalllfento in totum das possibilidades econômicas do São Francisco. É claro que o legislador ordinário poderá
apelar para outros recursos entre os quais o do crédito.
Ora, focalizando o problema, surgiam as questões acessórias
o do que e o de como s1~ prepararia o plano a executar.
Aprouve à Comissão do Plano do Aproveitamento da Bacia do
São ,Francisco socorrer-·se do precedente americano da "Tennessee
Valley Authority" criada pelo Congresso dos Estados Unidos com
o "TVA Act" de 18 de maio de 1933, emendado em 29 de novembro
de 1941. E fêz bem porque o sucesso dêsse cometimento de
Roosevelt serviu de recmmendação à prática de outros países, inclusive da Europa, onq.e se encara a sua adaptação ao Danúbio.
Não é outro o objetivo da Internacional Labour Office quando se
faz editar um livro de 1'Hermann Finer" - "The TVA Lessons for
International Applicat~on" Montreal, 1944.
Mas nos Estados 1Jnidos a criação da TVA foi precedida de
um plano prévio, de um estudo apurado e minucioso do problema
através do conhecimento completo das coisas a fazer. O "Act" de
1933 é um longo diploma de 26 grandes páginas de impressão
1
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desentrelinhadas envolvendo inúmeros pormenores que refletem
aquêle conhecimento completo, fruto de amadurecida e consciente
investigação e deliberação.
Não é o nosso caso. Estamos a deliberar quase no escuro, desejando sincera e vivamente o fim, no mais patriótico e louvável
dos impulsos, mas no desconhecimento quase completo dos meios.
É êsse o nosso ver, "ou reproche" que se pode fazer ao projeto e
aos dois substitutivos, dos quais o melhor, sem dúvida, o do Senhor Graccho Cardoso todos revelam profundo esfôrço de improvisação, virtude inestimável nos poetas, nos artistas, jornalistas e
oradores, mas bem perigoso na atuação dos homens de Estado.
Ponhamos o dedo na consciência e reconheçamos que as Comissões se acham possuídas de um febril desejo de resolver o drama
secular do São Francisco sem a nítida noção do que êle seja. É
certo que a Comissão Especial recolheu valiosos depoimentos, de
que temos proveitoso resumo no relatório do Sr. Manoel Novais.
Mas isso não basta. O problema é imenso e necessita, inicialmente,
daquilo que Rui Barbosa chamava de "estôfo precioso das grandes obras - o tempo".
Em primeiro lugar, parece-nos que a solução do problema do
São Francisco em face do Art. 29 das Disposições Transitórias e
pela letra expressa dêsse dispositivo deve ser desdobrado em dois
tempos:
l.º Levantamento do Plano para ser aprovado pelo Congresso Nacional;
2. 0 Execução dêsse Plano, no curso dos 20 anos, pelo órgão
que foi considerado mais conveniente dentro das nossas circunstâncias.
Ora, o projeto e os substitutivos pretendem, dum só golpe,
deliberar expedientemente, precipitadamente e - por que não?
- tumultuàriamente sôbre ambas as etapas. A primeira delas
consumirá, por certo, pelo menos um ou dois anos. Não vemos
por que razão dar podêres ilimitados a um órgão para executar
um plano que ainda não existe.
Parece-nos que o bom senso, senão o senso comum, comanda
uma deliberação preliminar para o levantamento do Plano; e
outra, em tempo posterior e oportuno, sôbre a execução do Plano.
Há, incontestàvelmente, inúmeros problemas técnicos no aproveitamento da Bacia do São Francisco. Mas também há, de início,
um problema político e jurídico, o da coexistência de podêres
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constitucionais da União, dos Estados e Municípios, num mesmo
território, para um fim comum, com diferentes competências.
Admitindo-se que o Congresso queira delegar, a despeito do Art. 36,
§ 2.º da Constituição, podêres dêle à Comissão planejada, não
podemos obrigar os Estados e Municípios a atitudes equivalentes.
É necessário que a União acene com vantagens concretas, a fim
de que logre obter o consenso dos Estados e Municípios interessados, já que muitas funções a serem desempenhadas pela Comissão se enquadram na competência Estadual ou Municipal.
Esta dificuldade não foi estranha aos criadores americanos da
TVA. Leia-se o que diz a propósito o citado Finer no Capítulo ou
apêndice intitulado "Interstate Compacts", ou, na conhecidíssima
obrinha de David Lilienthal, às págs. 38 e seguintes (TVA, Democracy on the March).

Parece-nos, pois, que o órgão para a execução do Art. 29 das
Disposições Transitórias deve ser, sobretudo, de coordenação dos
podêres Federais, Estaduais e Municipais e dos serviços públicos
já existentes dêsses mesmos podêres para uma ação conjunta e
entrosada em prol do aproveitamento das possibilidades do São
Francisco. Algo como lfm comando misto, Federal, Estadual e Municipal, utilizando tôda~ as unidades administrativas idôneas para
o fim, e não uma espécie anômala de quarto poder, ou de Estado
dentro de Estado, com duplicação antieconômica de serviços para
um mesmo fim.
Tal é o espírito da:.3 emendas que nos permitimos fazer numa
atitude que é apenas de profunda humildade em face da grandeza
complexa do alvo a realizar.
1

EMENDA N.º I
A Emenda e 1.0 Art. - Substitua-se pelo seguinte:
Emenda: Cria a Comissão do Plano do Vale do São Francisco e estabelece outriis providências para valorização da Bacia
dêsse rio.
Art. 1.º Fica instituída a Comissão Nacional do Plano do
Vale do São Francisco, ~ qual incumbirá traçar o Plano de aproveitamento máximo das possibilidades econômicas dêsse rio e seus
afluentes e coordenar, desde já, a ação dos diferentes serviços
públicos federais, estaduais e municipais para os fins previstos no
Art. 29 das Disposições Transitórias da Constituição.
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EMENDA N.º II
Inclua-se mais um dispositivo:
Art. . . . Os Governadores dos Estados de Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe poderão designar, sem ônus para os
cofres federais, observadores, que serão considerados membros,
sem voto no Conselho, com amplos podêres de discussão, informação e fiscalização.
EMENDA N. 0 III
Acrescente-se:
Art.... A Comissão Nacional do Plano do Vale do São Francisco poderá requisitar e dirigir os serviços de quaisquer unidades
administrativas federais, cujo raio de ação se estenda à Bacia
daquele rio e seus afluentes, assim como cometer-lhes missões
compatíveis com a sua competência.
EMENDA N.º IV
Art.... A Comissão Nacional do Plano do Vale do São Francisco fica investida de podêres, a fim de celebrar com os Estados
e Municípios interessados na Bacia daquele rio e seus afluentes
todos os acôrdos e convênios para coordenação de serviços necessários à execução dos fins previstos nesta lei.
EMENDA N.º V
Acrescente-se:
Art. . . . Esta lei entrará em vigor 20 dias depois de expedido,
para sua execução, o respectivo Regulamento sem prejuízo do qual
a Comissão deverá elaborar seu Regimento e baixar instruções
para funcionamento de seus serviços.
EMENDA N. 0 VI
Acrescente-se:
Art. . . A sede da Comissão será instalada na Cidade de Juàzeiro (Bahia), onde, dentro de dois anos, depois do início da
vigência desta lei, serão construídas residências para os seus
membros, que pagarão de aluguel apenas 3% do valor dos edifícios.
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EMENDA N.º VII
- Ao Projeto Vale do São Francisco.
Acrescente-se ao § 1.º do Art. 2.º, depois de "Presidente da
República".
"Com aprovação do Senado".
26-8-47. -

Aliomar Baleeiro.

DECLARAÇÃO DE VOTO DO SR. ALOíSIO DE CASTRO
Insurjo-me contra os têrmos essenciais do Projeto de lei que
cria a Comissão do Vale do São Francisco, por diversos motivos
substanciais, à consideração dos quais encareço a atenção dos
nobres colegas da Comissão de Finanças, que devem, sobretudo,
atentar no quanto vai de indesculpável e de susceptível de crítica
e inexatidão de seu juízo e de seu entendimento sôbre matéria da
sua competência.
Atribui a proposiç~o em aprêço à Comissão do Vale do São
Francisco a natureza d1r entidade autárquica. Tal é como a define
o Art. 1.0 em linguage:m de meridiana clareza. Data venia, não
me parece, contudo que lhe possamos dar êsse caráter, por isso
mesmo que lhe faltam, sem dúvida, alguns dos requisitos intrínsecos e extrínsecos, r~putados indispensáveis à integração de
semelhantes entidades. Deixando de margem os fins de que se terá
de ocupar a Comissão do Vale do São Francisco e que outros não
são senão os pertinentes à realização de obras acima da craveira
comum, capazes de assegurar o aproveitamento da imensa área
que compreende a Bacia do caudaloso rio - fins, portanto, que
só por si excluiriam a idéia cristalizada na denominação da sua
estrutura - fôrça é er+carar os elementos que entrarão na organização dos serviços que lhe estarão afetos a fim de que, sem
titubeios, mas como segurança, nos seja dado classificá-la com
acêrto.
Autarquia é pessoa jurídica de direito público porque o seu
sôpro de vida emana do próprio poder do Estado. Por meio das
autarquias, opera-se, nq Estado, a descentralização de serviço, que,
nem· por isso, entreta;nto, emancipam inteiramente a ação do
Estado, que lhe segue o desenvolvimento natural mediante uma
fiscalização permanent1~, quando não se reserve direito de presidir
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os seus próprios destinos, mediante a nomeação dos seus corpos
dirigentes, no todo ou em parte. Mas para que se chegue a caracterizar uma autarquia é de mister que, ao lado da autonomia
administrativa da sua direção, haja uma positiva autonomia
financeira, que é uma conseqüência normal, da pessoa jurídica
que ela encarna.
Impõe-se, destarte, que se lhe outorgue um patrimônio ou que
se lhe afetem recursos próprios ou afinal, que se lhe discriminem
haveres de fontes de receita, na plena disposição dos quais estará
em condições de prover os fins que ditaram a sua constituição.
Em harmonia com êsse pensamento está o Professor Tito
Prates, na opinião de Rafael Bielsa, o conceituado jurista platino:
"Podemos acentuar com firmeza os requisitos da autarquia, seguindo a lição mais analítica de Bielsa, em consonância com os princípios que enunciei em meu trabalho
sôbre as "Autarquias Administrativas".
Os elementos constitutivos essenciais das autarquias são de
duas ordens: intrínsecos e extrínsecos.
Os elementos intrínsecos são:
A personalidade jurídica e conseqüente competência
específica de direito público;
2.0 A realização de função administrativa ou prestação de
serviço público;
1.º

3.º A afetação de recursos próprios. "Dir. Adm. edição de
1939 - pág. 239 e segs.".
Na hipótese em aprêço falta à Comissão do Vale do São Francisco êsse terceiro requisito essencial, que é o pertinente aos recursos próprios, de vez que, como tais, não podem e não devem ser
consideradas as dotações orçamentárias votadas pelo Congresso
Nacional para custeio das obras planejadas, porque, como ensina
ainda Bielsa:
"Em relação aos recursos próprios, constituem-nos os
que a exploração do serviço administrativo produz.
Se os serviços são exclusivamente industriais, não há
subve:ição.
A subvenção, em sentido econômico, financeiro, provinda do Estado, não constitui recursos próprios.
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As taxas de serviços são quase decisivas, para integrar
êsse requisito da autarquia".
E, citando Santi Romano, conclui o Professor Tito Prates:
"É desta natureza a sua personalidade. Pelo fato de
operar, de uma outorga de personalidade, é que se justifica a tutela do Estado, como requisito, como elemento
da autarquia. Por isso mesmo, e pela constituição de
recursos próprios, é que se compreende como a responsabilidade do Estado é superlativa, vale dizer, só aparece,
quando esgotados os recursos financeiros da autarquia,
para solver seus compromissos legalmente assumidos ou
as condenações em que tenha incorrido." (ob. cit. página
n. 0 245).
Não se confundam, por conseguinte, conjuntos administrativos
autônomos, a que se não ajusta a configuração da pessoa jurídica
e entidades autárquicas. Entre nós, há uns e outros, que valem
exemplos concretos. Conjuntos autônomos são o Departamento
Nacional de Estrada de Ferro, Conselho do Petróleo, Departamento
de Correios e Telégrafos, dos quais se distinguem como entidades
autárquicas, a Caixa Econômica Federal, os Institutos e Caixas
de Aposentadorias e Pensões etc.
No Brasil, não há as entidades de natureza intermediária entre
as pessoas jurídicas, pe direito público e de direito privado.
Sobreleva notar que, inspirado, como se nos afigura, nos moldes da iniciativa do Govêrno dos Estados Unidos da América do
Norte, para aproveitamento do Vale do Tennessee, o projeto deveria
ter dado ao serviço e à direção a mesma fisionomia do Tennesse
Valley Authority sob as rédeas de uma Comissão, como, por sinal,
o são o Secunty and Echange Comission, a Civil Service Comission, Faland Waterways Corporation, etc.
É reparável que, tendo-se adotado, em suas linhas gerais, a
organização norte-americana, pretenda o projeto revestir a Comissão do Vale do São F'rancisco da roupagem das autarquias, sem
atender, por um lado, a ausência de requisitos que lhe são peculiares, e, por outro, ao próprio texto legal, que subordina à imediata
direção do Presidente da República o importante empreendimento
(Art. 1.º da Lei n. 0 5'j:l, de 15-12-1948) .
Por todo o exposto, opino no sentido de ser afixado, no projeto,
que a Comissão do Vale do São Francisco se estabelecerá como um
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conjunto administrativo autônomo, diretamente subordinado ao
Chefe do Poder Executivo, que, pelo planejamento e execução das
obras autorizadas, fica responsável perante o Poder Legislativo,
a quem, nos têrmos do artigo da Constituição Federal, prestará
as devidas contas relativas aos créditos ou verbas que lhe foram
destinadas.
No tocante à sede da Comissão do Vale do São Francisco,
escolhida pelo projeto, entro também em divergência. A emenda
do nobre Deputado pelo Ceará, Sr. Raul Barbosa, localizando
a sede na Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, em
vez de da Capital Federal como o indica o Projeto, satisfaz melhormente tôdas as necessidades circunstanciais. Realmente, cuidando~
-se de um serviço que se terá de executar ao longo de todo o Vale
do São Francisco, mais de metade de cuja área se situa em território baiano, é de reconhecer que mais aconselhável será fixar
ali a sede de sua direção, porque mais próxima da região em que
se desenvolverá todo o imenso programa de obras preestabelecidas.
Mesmo na fase inicial dos trabalhos da Comissão, fase que se
assinalará pelo planejamento geral dos cometimentos, é de recomendar-se que se não junto, mas, pelo menos, bem perto da região
que vai ser estudada e para maior facilidade de inspeção e fiscalização de tôdas as suas condições e características naturais fiquem
os dirigentes do serviço bem assim os que lhes prestarão a colaboração técnica indispensável. Nem se diga que, para êsse planejamento, bastarão os conhecimentos geográficos dos que dêles se
vão desincumbir, não passando, por conseguinte, de trabalho de
gabinete a tarefa preliminar que se terá de se levar a cabo. Por
mais completos que sejam êsses conhecimentos munidos através
de estudos da potamografia brasileira, não será de surpreender
que lhes escapem detalhes de inquestionável importância prática
no próprio planejamento das obras.
Por não externarmos ainda mais a questão, preferimos dar
ao Art. 2. 0 , a segurn.te redação:
Art. . . . A Comissão do Vale do São Francisco terá sua
Superintendência na Capital da República e manterá duas Diretorias de Obras:
a - Uma no Estado de Minas Gerais para atender aos
trnbalhos no Alto São Francisco;
~4
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b - Outra no Estado da Bahia para atender aos trabalhos
do Médio e Baixo São Francisco.
Sala das Comissões, 27 de agôsto de 1947. -

Aloísio de Castro.

ANEXO
RELATÓRIO DO RELATOR GERAL DA COMISSAO ESPECIAL
DO PLANO DO APROVEITAMENTO DA BACIA DO
SAO FRANCISCO
Senhor Presidente da Comissão de Finanças:
Na qualidade de Relator-Geral da Comissão Especial de Aproveitamento do São Francisco, tenho a honra de apresentar o
relatório que a douta Comissão de Finanças nos solicitou para
esclarecimento do Projeto n.º 262.
A Comissão Especial, .constituída por fôrça do Requerimento
n.º 63, entendeu na sua segunda reunião ordinária, ser urgente
a adoção de medidas para complementação e aplicação prática do
Art. 29 do Ato da13 Disposições Constitucionais Transitórias.
Dentre estas medida~, uma se impunha pela sua natureza, isto é,
a apresentação do PfOjeto de lei criando o órgão técnico encarregado de planejar e executar as obras de aproveitamento econômico do Vale.
Para tanto a Comissão aceitou, "fôssem ouvidos os técnicos
dos Ministérios da .,!\gricultura, Viação, Conselho Nacional de
Energia e outros que se tenham dedicado aos estudos" dos problemas são-franciscanos. Dando cumprimento a esta deliberação, a
Comissão convidou os Srs. Geraldo Rocha, Agenor Miranda, Maurício Joppert, Clóvis Côrtes, Adozindo Magalhães, João Maurício
de Medeiros, Horácio Peres de Matos, Apolônio Sales, Renato Feio,
Mário Pinotti, José Correia Leal, Leopoldo Schimmelpfeng, Paulo
Peltier de Queiroz e Rafael Xavier a prestarem depoimento perante
a mesma. Eis o resultado da opinião de cada um dêles:
GERALDO ROCHA - Autor de excelente livro intitulado "O
Rio São Francisco", ai·doroso pela reabilitação econômica da região
que lhe deu o berço e cujo depoimento consta do "Diário do Con.;
gresso" de 21-11-46, fêz uma longa explanação de suas idéias sôbre
o aproveitamento do Vale. Reportou-se a situação atual do São
1
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Francisco, em paralelo com outros rios do mundo, acentuando que
todos "os rios da Asia, Europa, Africa e América, já se encontram
aproveitados, libertando-se assim os povos daqueles continentes dos
caprichos pluviométricos" que tanto perturbam seu desenvolvimento econômico "dando à produção agrícola a garantia de resul·
tados peculiares à indústria pelo aproveitamento de suas bacias
para irrigação e transportes". Prosseguindo em suas considerações,
Geraldo Rocha abordou alguns problemas, cuja solução entendeu.
fundamental à vitalização são-franciscana, sobressaindo-se dentre
êstes a da regularização do regime e das condições de navegabilidade do rio, aproveitamento do potencial hidrelétrico das cachceiras e irrigação. Propugnou a construção de reservatórios de
compensação ao longo do rio tronco e afluente, barrando "as gargantas e corredeiras", proporcionando desta sorte ao povo "energia
barata e água em abundância para irrigar um ".'asto vale de terras alcalinas e cujo represamento facilitaria a regularização das
descargas do rio na época das vazantes. Dentro desta ordem de
idéias aconselhou a construção de uma barragem em Boqueirão,
no Rio Grande com 250 metros de comprimento, 50 de altura e
volume aproximado de 10 milhões de metros cúbicos. Declarou que
o "Professor Joppert ficou maravilhado com esta obra" capaz de
por si só transformar "tôda a região, deslocando talvez o centro
econômico do Brasil". Além da de Boqueirão, sugeriu outras de
igual porte "nos rios Paracatu, Urucuia, Corrente e das Velhas" e
em todos os saltos e corredeiras situados no curso do rio. Ilustrou
seus comentários com observações colhidas em países por onde
viajara. Falando sôbre o aproveitamento da fôrça hidráulica das
cachoeiras são-franciscanas, mostrou-se de acôrdo com o projeto de
Paulo Afonso que pensa "deve ser atacado quanto antes" pois o
mesmo "exige prosseguimento imediato sem que ulteriores pesquisas possam influir na sua orientação".
A propósito da irrigação, Geraldo Rocha declarou que "todos
os afluentes do São Francisco na parte alta do curso são susceptíveis de utilização para irrigar extensos vales, transformando com
pequeno dispêndio econômicamente a região".
Em abono desta afirmação, citou a obra empreendida por êle
no Rio Grande que "acima de Barreiras corre com descarga de
82,3 m3 por segundo, em sua máxima estiagem, com uma declividade de 1,50 m por quilômetro". Disse êle "mandei nivelar, fiz
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projeto de desvio de 30 quilômetros, obtive uma queda de 20 m e
capacidade de irrigação para um vale, onde se poderiam localizar
5. 000 famílias", podendo a mesma experimentação ser levada a
efeito, principalmente, nas Bacias dos rios "Paracatu e Correntes".
O depoimento de Geraldo Rocha focaliza igualmente aspectos econômicos do Vale, encarece a necessidade de organizarmos uma
Comissão de planejamento e execução das obras do São Francisco,
que segundo sua opinião "deve aproximar-se dos métodos do TVA"
e arrematou, opinando pela imediata construção da ''Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso e da reprêsa de Boqueirão".
AGENOR MffiANDA - Ilustre engenheiro, também autor de
interessante trabalho sôbre o São Francisco publicado pela "Brasiliana", e cujo depoimento foi divulgado pelo "Diário do Congresso" de 22-11-46, é um grande conhecedor dos sertões são-franciscanos, que percorreu a serviço do Departamento de Telégrafos.
Indo direto ao mérito dos problemas submetidos à sua apreciação
disse que "para recuperar o tempo perdido havia dois caminhos:
o da eletrificação e o,dos canais de irrigação" pois que viu "saírem,
durante 8 anos, mai$ de 10. 000 habitantes por ano, à procura de
trabalho em Minas, ~ato Grosso, e Goiás". Completando seu pensamento, declarou admitir "que o homem, tendo um pedaço de
terra irrigada e eletricidade dentro da casa, dela não sairá".
Justificou a idéi;a da "Organização do São Francisco" responsável pela articulaç;io de tôdas as "providências necessárias ao
progresso do Vale" e organizada nos moldes de outros órgãos criados pela Administração brasileira, para solução de problemas
siir.i.ilares. Fêz uma resenha geoeconômica dos principais municípios do Médio São Francisco, de Pirapora e Juàzeiro, pontilhada
de úteis informaçõe1>. Adiantou que não se poderá "pensar em
grandes obras no São Francisco sem atender a duas preliminares:
1.º - serviço de topografia, 2.º - cimento, sugerindo então verificarmos a possibilidade de instalação de "duas grandes fábricas
de cimento" com a utilização do abundante e excelente calcário
existente em vários pontos da Bacia. Interrogado se desaconselharia o início imediato de obras no São Francisco, respondeu que
"antes de tudo o levantamento do projeto" e conclusivamente
"penso se deve nomear uma Comissão para planejar o assunto".
MAURfCIO JOPPERT - Ex-Ministro da Viação, Professor da
Escola Nacional de Engenharia e durante muitos anos engenheiro
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do DNPRC, tem seu nome vinculado a um amplo estudo sôbre o
aproveitamento da Bacia do São Francisco e conhecido como
"Projeto Maurício Joppert".
Especialista dos mais abalizados em hidráulica fluvial e marítima e cujo depoimento está publicado no Diário do Congresso de
30-11-46, esquematizou seus pontos de vista sôbre o São Francisco,
na frase com que abriu sua dissertação: "tratando-se do Vale do
São Francisco, devo frisar, de início, que o problema deve ser
considerado sôbre três aspectos: o da navegação, o do aproveitamento da água para irrigação e o da energia hidrelétrica".
Depois de afirmar que "a navegação do rio" é o problema
mais urgente da Bacia, estendeu-se em considerações sôbre as
providências adotadas desde o Império para solucioná-lo e apontou
as mais convenientes, para melhoria das condições de navegabilidade do trecho Pirapora e Sobradinho ou sejam "tirar os troncos
das árvores, remover os bancos de areia e uma outra ponta de
pedra mais agressiva", operação realizável com "maquinaria apropriada". Em segundo lugar disse êle "deve se pensar no aproveitamento da energia hidráulica onde fôr possível, isto é, onde o rio
tiver condições naturais favoráveis como Itaparica e Paulo Afonso".
Referindo-se ao aproveitamento de Itaparica onde podemos
captar 300 mil H. P. e aos projetos Correia Leal, Schimmelpfeng
e Souza Leão sôbre Paulo Afonso, parecendo-lhe "mais viável o
segundo". No que tange ao terceiro aspecto, ou seja, a irrigação,
declarou "que se poderá iniciar logo o aproveitamento das terras
do Vale em condições de colonização imediata".
Frisou em seguida que a colonização do Vale do Rio Grande,
com a execução de um projetó de irrigação de autoria de Geraldo
Rocha, é uma providência imediata que se impõe. Joppert, que
sobrevoou o Rio Grande e o Correntes, fêz a apologia da barragem
do Boqueirão, ao seu ver "um elemento regularizador poderosíssimo da descarga do Rio São Francisco e ao mesmo tempo fonte
de energia para a região". A tese da construção de reservatórios
de compensação dos afluentes do São Francisco, onde "as oscilações das descargas são fortes com as alternativas da pluviosidade",
foi ardentemente defendida pelo Professor Joppert; êstes reservatórios se destinariam a fins múltiplos: produzir energia, fornecer
água para irrigação e melhorar, pelo aumento de volume das descargas, as condições de navegabilidade do rio. Em face de inter-
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pretações dos membros da Comissão sôbre vários aspectos explanados, o Professor Joppert reafirmou que os "problemas palpitantes a enfrentarmos agora são a desobstrução do curso médio, o
aproveitamento de Paulo Afonso e a colonização do Rio Grande,
com início da irrigação'', acrescentando que "não é necessário
esperar pela elaboração de um grande plano de conquista do Vale
do São Francisco, para iniciar êstes trabalhos porque qualquer
plano que se faça, há de compreendê-los forçosamente". E para
ser coerente insiste "que o problema da navegação e de aproveitamento da queda de Paulo Afonso são os fundamentais, que
podem e devem ser atacados imediatamente, preterindo mesmo o
de Itaparica" ao finalizar o seu depoimento, o Professor Joppert
pronunciou-se pela criação de "uma Comissão autônoma", destinada a superintender tôdas as obras do São Francisco, prestando
contas quanto às despesas ao Tribµnal de Contas e, quanto aos
serviços, ao Congresso".
CLóVIS CORTES - Preclaro engenheiro patrício, a quem,
na qualidade de Difetor-Geral do DNPRC, estão afetos todos
os problemas de portos, rios e canais do Brasil, trouxe-nos um
preciso depoimento spbre o São Francisco, transcrito no "Diário
do Congresso" de 5-1~-46. Após declarar que "o aproveitamento do
Rio São Francisco não constitui problema novo", enumerou as
providências tomada~ pelos governos imperial e republicano para
sua incorporação ao patrimônio econômico do País.
Prestou esclarecimentos sôbre os serviços que seu Departamento mantém no Médio e Baixo São Francisco e onde por fôrça
dos Decretos-leis ns. 6. 643, de 29-6-44 e 9. 855, de 13-9-46,
estão sendo executadas obras de acostagem e defesa em quase
tôdas as cidades ribe~rinhas e o levantamento aerofotogramétrico
do trecho entre Juàzeiro e Barra do Rio Grande. Continuando sua
exposição disse êle: "que o aproveitamento do São Francisco
implica: a - no melhoramento das atuais condições de navegabilidade do rio principal e de seus afluentes; b - na construção
e aparelhamentos do~ portos; c - na defesa das povoações e terras marginais contra as inundações; d - no saneamento da
região; e - na irrigação das terras; f - na colonização; g - na
captação de energia hidrelétrica e eólica e sua distribuição abaixo
do preço; h - no abastecimento de água às povoações; i - no
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reflorestamento e cultura das terras; j - na exploração das riquezas minerais do subsolo, da fauna e da flora."
O espírito prãtico do técnico resumiu em alguns itens o conjunto de problemas fundamentais do São Francisco, conferindo
primasia ao da navegação.
Traçou em seguida as normas que devem reger um plano
racional de aproveitamento integral do Vale. Interrogado se devíamos estabelecer um critério de prioridade na solução dos problemas
são-franciscanos, respondeu que o "primeiro a considerar deve ser
o do transporte, o que importa no melhoramento das condições
de navegabilidade dos rios", resolvível com a "adaptação da navegação às suas condições atuais e com a limpeza do rio, remoção
de troncos, dragagens, etc.". Admitiu a possibilidade de início das
obras de Paulo Afonso e Boqueirão desde que haja compensação
para os capitais invertidos.
ADOZINDO MAGALHÃES - Diretor da Divisão de Aguas do
Ministério da Agricultura, tem o seu depoimento publicado no
"Diário do Congresso" de 14-12-46. Escapando ao cêrco das especializações, o ilustre engenheiro considera "o problema do São Francisco não como um todo, mas como um conjunto de problemas
característicos para regiões distantes". Reproduz a divisão clãssica da Bacia, em Alto, Médio e Baixo rio, e acentua que sua
repartição "foi encarregada de estudar as quedas de água".
Reporta-se ao problema da Cachoeira de Paulo Afonso, afirmando que "foi organizado pelos Engenheiros Correia Leal e
Schimmelpfeng um projeto para seu aproveitamento. Elogia o trabalho de Correia Leal, que à custa de "um reconhecimento e um
levantamento meticuloso" conseguiu "a jusante do trecho primitivamente estudado um magnífico local" para localização da usina
"com um desnível garantido de 63 metros, livres das maiores
enchentes". Declara ter sido encarregado pelo Ministro Apolônio
Sales para "verificar se êste aproveitamento seria económicamente
exeqüível".
Examina com extraordinária abundância de dados o orçamento das obras de Paulo Afonso e a situação das usinas termelétricas do Nordeste, e, após comparar o custo do kW, produzido
por estas e pela usina de Paulo Afonso, formula nestes têrmos a
sua opinião sôbre o projeto de Correia Leal: "julgo que o aprovei-
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tamento da Cachoeira de Paulo Afonso é viável, sendo obrigação do
Govêrno levá-la a têrmo".
"Outros projetos do Vale do São Francisco, diz êle, são a
navegação e a irrigação do trecho Médio, isto é, entre Juàzeiro e
Pirapora".
Estuda o estado atual dos canais de navegação do rio e aponta
como média essencial ao seu melhoramento "a consolidação das
margens reais", medida esta capaz de assegurar ao São Francisco "um tirante de água de 3 a 4 metros". Estuda, igualmente, a
importância do papel que o São Francisco desempenha no sistema
de transportes e comunicações entre o Norte e o Sul do País e
estranha "como se possa cogitar de aumentar a produção do Vale
sem dar saída a seus produtos, sobretudo se considerarmos que
o aumento da produção pelo emprêgo racional da irrigação é de
tal vulto que provocam uma grande concentração de população".
Interrogado, "qual sua opinião no sentido de emprêgo da quota
constitucional de 1 %, respondeu favoràvelmente à aplicação na
construção da usina de Paulo Afonso e da barragem de Sobr.adinho, que tem proje~os prontos, no estudo da melhoria das condições de navegabilid~de; no estudo do Plano de Reflorestamento
do Alto São Francisco e seus afluentes; no estudo e execução de
pequenos núcleos de irrigação na vizinhança das cidades; no estudo da açudagem dqs afluentes formadores do São Francisco e
no estudo do Plano para o saneamento".
RENATO FEIO - Ilustre Diretor da E.F. Central do Brasil
e cujo depoimento foi publicado no Diário do Congresso de
12-12-1946, depois de historiar a construção do ramal Corinta-Pirapora, passou ao exame da situação da ferrovia em face
do São Francisco. Salientou as dificuldades que assoberbariam
a Central para dar escoamento à produção da zona, aumentada
em conseqüência da execução do Plano de Aproveitamento da
Bacia. Disse então "que seria prudente não repetir neste caso o
que tem acontecido com tanta freqüência no Brasil: fomentar-se
a produção, incrementar tôda espécie de atividade e deixar para o
último momento o preparo dos meios de transporte para a produção obtida". Terminou por pleitear que a Comissão reservasse
uma parte da quota constitucional para a Central melhorar as
condições da linha de Pirapora.
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CORREIA LEAL - Engenheiro do Ministério da Agricultura,
reparte com Leopoldo Schimmelpfeng as honras da autoria do
Projeto do Aproveitamento de Paulo Afonso, conhecido como "Projeto Apolônio Sales". Seu depoimento foi divulgado no Diário do
Congresso de 11-12-46. O ilustre técnico definiu, inicialmente, seu
pensamento declarando "que o aproveitamento do Vale do São
Francisco está subordinado à resolução das seguintes principais
questões:
a) saneamento;
b) aproveitamento da energia hidráulica;
c) navegação e transportes;
d) colonização;
e) irrigação;
f) reflorestamento e restauração do solo;
g) estabelecimento da indústria eletrometalúrgica".
De maneira concisa assevera "que a resolução dêstes problemas exige estudo cuidadoso, consciencioso, das condições de um
Vale, cuja superfície é maior que a da França". Enumera em seguida os estudos do regime do rio, realizados pelos Departamentos
oficiais e as fontes de energia hidráulica em todo seu curso,
detendo-se afinal no exame do grande problema de Paulo Afonso.
Descreveu e justificou minuciosamente seu Projeto de aproveitamento da formidável Cachoeira e afirmou, categoricamente, a certa
altura "que o Projeto está completo tendo sido estudado tanto
sob o ponto de vista propriamente técnico, quanto econômico".
Esta afirmação, visa sem dúvida invalidar as críticas incessantemente formuladas de que não existe projeto para aproveitamento da Cachoeira de Paulo Afonso. Defendeu a construção de
barragens reservatórios nos afluentes, objetivando a regularização
da descarga do rio. Salientou a importância dos serviços sanitários,
reputando indispensável "que tôdas as obras de construção sejam
de perto acompanhadas pelos órgãos da Saúde Pública".
JOAO MAURÍCIO E HORACIO PERES - Técnicos do Ministério da Agricultura, cujo depoimento foi publicado no Diário do
Congresso, de 8-1-47, depuseram conjuntamente perante a Comissão.
JOÃO MAURíCIO - Esclareceu, de início, que o ponto de
vista do titular da Pasta é promover "o aproveitamento por igual
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do São Francisco, cuidando-se também e desde o início do reflorestamento e da colonização, levados a efeito por meio de Postos
Agroindustriais".
Logo adiante, afirmou "que a questão fundamental que pode
e deve desde já ser considerada, é o aproveitamento hidrelétrico da
Cachoeira de Paulo Afonso por se tratar de um problema devidamente estudado".
Horácio Peres confirmou inicialmente a declaração de seu
colega relativa ao pensamento do Ministro Daniel de Carvalho.
Disse, entretanto, ser "de parecer que, para se fazer o reflorestamento, é necessário, preliminarmente, o estudo da região,
verificando in loco as essências nativas que podem ser selecionadas".
Referiu-se à possibilidade de aclimatação da essência eucalipto
ao Vale.
Julgou "prematuro o reflorestamento" sem o prévio estudo da
região, e imprescindível "o levantamento aerofotogramétrico do
Vale do São Francisco e nascentes dos rios, para verificação do
que temos em matéria de cobertura de solo".
1

APOLôNIO SALE\S - Senador Federal e ex-Ministro da Agricultura, prestou seu depoimento em duas sessões consecutivas e
cujo texto foi publicai;io no Diário do Congresso de 6-12-46.
Começou defininclo o São Francisco como "o rio de muitas
finalidades'', que com~::>endiou em "três principais finalidades: da
irrigação, da navegação e da produção de energia".
Demonstrou, citartdo o exemplo do Tennessee, que estas finalidades "se entrelaçam de tal maneira que não podemos separar
uma das outras", sobretudo tendo-se em vista "um destino especial do São Francisco, qual seja o de fixar a população sertaneja".
Examinou em seguida cada uma das finalidades, afirmando "que
é muito mais fácil ada.ptar-se a navegação a um rio, que adaptar-se um rio à navegaçãp".
E, completando seu pensamento, disse que "seria mais fácil
preparar embarcações próprias para a navegação, em vez de projetar e realizar uma s;érie de barragens indiscutivelmente muito
dispendiosas".
Considerou "a sêc~", o maior impecilho à produção nas margens do São Francisco. O remédio heróico para evitar o desfalque
do elemento humano e seus defeitos desastrosos sôbre a economia
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da região, afirmou, seria a irrigação realizável de duas maneiras:
"por gravidade, que se pode fazer em largos trechos do rio, e por
bombeamento".
Exemplificou com os trabalhos de Geraldo Rocha no Rio das
Ondas, e com os seus em Petrolândia e Catende, os resultados
econômicos da irrigação praticada sob "a orientação dos técnicos".
Passou "em seguida ao problema de captação de energia",
demorando-se em exaustivas considerações sôbre Paulo Afonso,
cujo aproveitamento, afirmou, "é básico para todo empreendimento econômico do Nordeste".
Apolônio Sales, inspirador, quando Ministro da Agricultura,
do Projeto elaborado por Correia Leal e Schimmelpfeng, produziu
uma vigorosa defesa do Projeto. Estudou-o sob todos os prismas
técnicos, econômico e financeiro, comparou-o com as obras similares do TVA rebatendo as objeções de seus opositores, para de.,
monstrar a viabilidade da idéia grandiosa de que se tornou lídimo
campeão. De sua longa exposição, digna da leitura de quantos se
interessem pela solução dos problemas brasileiros, ressaltam quatro
conclusões de .suma importância.
1.ª O Projeto da usina hidrelétrica de Paulo Afonso está em

condições de ser atacado imediatamente, nas etapas iniciais, independente de qualquer outro fator, inclusive o financeiro;
2.ª a não interferência da usina de Paulo Afonso em qualquer plano que de futuro se trace para aproveitamento do Vale
do São Francisco;
3.ª em refôrço da primeira conclusão, a construção da barragem do Boqueirão é considerada obra imprescindível à regularização da descarga do São Francisco, conseqüentemente influindo
na estabilidade da obra de Paulo Afonso;
4. ª a necessidade de instalação de núcleos Agroindustriais,
em tôdas as cidades e vias marginais do São Francisco, tomando
como modêlo o que foi realizado em Petrolândia.
PAULO PELTIER DE QUEIROZ - Engenheiro-chefe do
10.º Distrito do DNPRC, responsável pelas obras que êste importante Departamento da Administração Federal, vem realizando no
São Francisco, prestou seu depoimento, publicado no "Diário do
Congresso" de 12-12-46.

-

380 -

Preferiu, conforme declarou, "não trazer à Comissão uma
contribuição especializada e sim cuidar dos problemas são-franciscanos em seu conjunto''.
Como perfeito conhecedor da matéria, apresentou à Comissão trabalho meditado e seguro, visando facilitar a individualização dos problemas do rio e sua coordenação posterior, quando
tivermos de traçar os rumos de nossos trabalhos legislativos.
Em seguida o depoente passou em revista um a um todos os
problemas do São Francisco, classificando-os dentro de uma rigorosa ordem cronológica a que preferimos fugir, para melhor
escolher os itens essenciais às finalidades dêste relatório.
1 - Levantamento aerofotogramétrico da Bacia hidráulica
do São Francisco e seus afluentes.
4 - Execução de serviços preliminares de limpeza das margens e desobstrução do leito principal do rio e de seus afluentes,
para facilidade de navegação.
5 - Melhoramento das condições de navegabilidade do rio
principal e seus aflue:p.tes com a construção de obras fixas nas
corredeiras, rápidos e passagens difíceis.
7 - Execução d~i obras de barragem e outras, destinadas ao
armazenamento, nas bacias dos afluentes principais, das águas das
cheias.
8 - Execução d1~ dragagem como medida de emergência
para facilitar a naveg~ção.
10 - Execução de obras destinadas ao saneamento das localidades ribeirinhas e zpnas rurais.
14 - Construção de instalações destinadas à montagem e
reparo das embarcaçõeiS fluviais, inclusive estaleiros e diques.
15 - Realização de obras de irrigação.
16 - Aproveitamento das quedas de água para ampliação do
potencial hidrelétrico.
17 - Estabelecimento da colonização em moldes racionais e
definitivos.
19 - Estabelecimentos de postos de saúde nas localidades
ribeirinhas para comb~te às endemias regionais.
Cada um dos itens da exposição Paulo Peltier se acompanha
de ampla justificação.
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Trata-se de documento de alto valor para quantos desejam
realmente colaborar na obra de recuperação do Vale do São
Francisco.
Paulo Peltier, depois de analisar os problemas fundamentais
da zona, tira uma conclusão valiosíssima. Disse êle: "Para que
possa ser dado o necessário desenvolvimento aos trabalhos que ora
se pretende planejar, é indispensável que ao lado da Comissão
Parlamentar e por ela fiscalizada, trabalhe uma Comissão Técnica, responsável pela execução dos estudos e obras na referida
Bacia fluvial" e concluiu: "Do contrário os serviços continuarão a
ser executados sem a indispensável unidade de direção técnica,
não podendo na realidade ser realizado um plano de conjunto para
o aproveitamento total das possibilidades econômicas do Vale do
mais brasileiro dos rios, como tão bem o souberam tornar realidade os povos de outros países para os seus grandes vales, haja
vista o exemplo norte-americano no aproveitamento do Vale do
Tennessee, com a constituição da exP,mplar unidade técnico-administrativa que é o TVA.
RAFAEL XAVIER - Diretor do IBGE, tem seu depoimento
publicado no Diário do Congresso de 13-12-46. O ilustre estatístico
ressaltou de início que a contribuição do IBGE "será mais uma
demonstração dos recursos humanos e econômicos da região são-franciscana" de vez que os "aspectos técnicos do problema já
foram discutidos pelos especialistas no assunto". O Instituto
baseado nos "informes e estudos" realizados pela sua ala geográfica, organizou um esquema regional dentro do qual se situam
todos os Municípios da Bacia. Após confessar que devido a exigüidade de tempo, o trabalho ficou incompleto, asseverou ser êle
"apenas uma amostra do que se poderá fazer em relação aos dados
importantes para um estudo definitivo das condições demográficas, econômicas e mesmo sociais do São Francisco, como base
certamente para as investigações, não só da Comissão como da
Organização Técnica que advirá dêstes estudos aqui feitos". Determinou a composição da população pelos grupos de idade e verificou "um fenômeno interessantíssimo": "a população masculina
nas idades produtivas da região, isto é, a que vai de 18 a 60 anos,
está decrescendo violentamente pela imigração". Atribui o fenômeno, não à falta de crescimento vegetativo, porém ao êxodo dos
elementos válidos, à procura de trabalho nas regiões mais ricas".
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Prosseguindo em suas considerações, assinalou que "o total
da população de cinco anos e mais, de tôda Bacia, é de 2 . 754. 390
pessoas; dêsse total 793. 953 apenas sabem ler, contra 1. 960 .437
de analfabetos; ou 28,8 de alfabetizados contra 71,2 de analfabetos"! No"" que tange às atividades econômicas e sociais da população do São Francisco, apresentou um excelente quadro demonstrativo da posição de cada grupo humano e um comparativo da
sua população ativa, com a das demais regiões brasileiras.
MARIO PINOTTI - Diretor do Serviço Nacional da Malária
e competente autoridade na matéria, cujo depoimento foi publicado
no Diário do Congresso de 7-1-47, fêz uma longa dissertação sôbre
o problema sanitário da Bacia são-franciscana.
Aludiu à conveniência de, quanto antes, procedermos à realização de amplos inquéritos sanitários na região para o completo
conhecimento de seus índices nosológicos, e conseqüente adoção
de medidas eficientes.
Acentua que o estado sanitário do São Francisco é mau, devido
à falta de assistência Il]lédico-hospitalar, agravado pela subnutrição.
:ii:stes dois fatôres, u:qidos contra uma população desprotegida,
reduz ao mínimo a c:apacidade econômica de uma região cujo
desenvolvimento depende consideràvelmente da produtividade de
seu material humano.
Passou em seguiqa ao exame do problema da malária. No
Brasil, disse êle, "contamos com cêrca de 8 . 000. 000 de impaludados". Tomando por base esta avaliação, que representa 20% da
população geral do País, recenseada em 1940, podemos afirmar que
o São Francisco possui cêrca de 600 . 000 doentes de malária. Expôs,
pormenorizadamente, todo trabalho realizado pelo Serviço Nacional da Malária, no S&o Francisco, documentando com gráficos e
fotografias, os resultados já alcançados que, embora animadores,
deixam muito a desejfl,r. Mostrou a atuação de postos instalados
ao longo do rio, cujos serventuários à míngua de recursos combatiam, quase desarmados, o terrível flagelo.
As dotações de que dispunha, para cometimento de tal envergadura, mal davam para fornecer um pouco de quinino aos doentes
e executar pequenas obras de hidrografia. Dr. Pinotti preconizou
a dedetização intensiva em todos os núcleos populacionais da
Bacia, quer urbanos, guer rurais, reconhecido que é o DDT uma
1
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das mais poderosas armas para a profilaxia da malária. EsboW>u,
além disso, um plano de assistência medicamentosa às populações ribeirinhas, através da distribuição gratuita do Aralen a todos
os infetados, providência que demonstrou. exeqüível pelo baixo
custo da maravilhosa droga, muito mais barata que o quinino, e
pela utilização para aquêle fim das repartições oficiais, agências
postais, coletarias etc., e instituições particulares e religiosas.
Indagado, como encarava a construção de hospitais regionais destinados a socorrer as populações marginais, respondeu ser "medida
da mais urgente necessidade" visto como não possuímos estabelecimentos nosocomiais aparelhados para o internamento dos doentes de malária e outras enfermidades e mormente agora, ao têrmo
de executar um grande plano de obras que concentrará na região
numerosos contingentes operários.
Senhor Presidente:
O resumo dêstes depoimentos nos conduz a conclusões que
reputamos de interêsse capital aos desígnios da Comissão Parlamentar.
1.º - A multiplicidade dos problemas são-franciscanos, destacando-se dentre êles o de energia, navegação, irrigação, saneamento, colonização, industrialização, reflorestamento, etc.
2.0 - A necessidade de criação de um órgão diretor do Plano
de Aproveitamento da Bacia, previsto no Art. 29 das Disposições

Constitucionais Transitórias.

Não padece dúvida de que, ao falarmos em problemas do São
Francisco, devemos fazê-lo sempre no plural, porque não há problema são-franciscano isolado; sim, vários problemas conjugados,
Além dos mencionados nos depoimentos dêste relatório, existem
outros como o das sêcas, comunicações ferroviárias, rodoviárias,
aéreas e telegráficas, transportes, fomento da produção, despovoamento do Vale e imigração da população ribeirinha, pesca, desapropriação de terras, regulamentação da navegação fluvial etc.
Estas noções estiveram presentes ao espírito dos membros da
Comissão Especial, ao propor à Casa a criação da Comissão do
Vale do São Francisco, consubstanciada no Projeto n. 0 262.
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Sendo intenção do legislador constituinte a realização pelo
Govêrno Federal de um plano de salvação econômica do São Francisco em 20 anos, transparece de logo a impositiva necessidade de
darmos ao empreendimento proteção adequada, visando facilitar-lhe os meios de execução. A<> normas vigentes na Administração
Federal de modo algum atendem aos objetivos colimados no Art. 29.
Sabemos todos da lentidão e irregularidade com que são
executados os programas de obras públicas no Brasil. Sujeitos às
peias do orçamento ordinário, cujas verbas são distribuídas com
4 a 5 meses de atraso, os departamentos oficiais se vêem impossibilitados de garantir a indispensável continuidade às obras
atacadas.
Nota-se, com desgôsto geral, que as obras federais normalmente excedem os prazos prefixados para a sua conclusão, de que
resulta a exigência de um sem número de obras paradas à míngua
de recursos. Não é lícito admitir-se que tal regime possa convir ao
São Francisco, cujo aproveitamento econômico ficará condicionado
a um plano que abr~ngerá a solução de todos os seus problemas
em tempo fixados.
E sendo muitos os problemas são-franciscanos, é óbvio que
vários Ministérios te+ão a um só tempo de interferir na execução
do futuro plano.
A falta de un~dade na direção dos serviços prejudicaria
indiscutivelmente a sua coordenação e humanização. Nos quadros
da administração brasileira deparamos uma série de modelos perfilados de há muito para o encaminhamento de problemas nacionais. Autarquias, sociedades mistas, departamentos autônomos
subordinados diretamente ao Presidente da República, de tudo
existe. Há, portanto, no particular, uma vasta experiência em
nosso Pais.
Ao elaborarmos o Projeto n.o 262, levamos em conta todos os
fatôres, que desta o"Q. daquela forma pudessem procrastinar a obra
de valorização do Sijo Francisco para então escolhermos a modalidade de direção mais conveniente às finalidade do Art. 29. !>'referíamos a criação de um órgão técnico e administrativamente
autônomo, subordinj!tdo ao Presidente da República com "flexibilidade e elasticidade de podêres", suficientes para, com rapidez,
eficiência e continuidade, desempenhar-se de suas árduas funções.
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A Comissão do Vale do São Francisco como reza o Projeto

262, difere substa:ncialmente dos órgãos análogos da adminis-

tração nacional, apro:icimando-se mais do TVA, que lhe serviu de
padrão, introduzidas alterações recomendáveis pelo meio brasileiro.
Sala das Comissões, em 4 de julho de 1947. - Manoel Novais,
Relator-Geral.
(DCN, de 4-7-1947)

EMENDAS OFERECIDAS AO PROJETO N. 0 669, DE
1947, QUANDO EM PAUTA, PARA SEREM REMETIDAS AS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE FINANÇAS

EMENDA N.º 1
Substitua-se o Art. 11 do Projeto da Comissão do Vale do são
Francisco e Art. 2.0 da Comissão de Constituição e Justiça pelo
seguinte:
Art.... A Comissão do Vale do São Francisco terá sua sede e
fôro na Cidade "Pedra de Delmiro" antiga Cidade de "Pedra" no
Estado de Alagoas.

-

Sala das Sessões da Câmara dos Deputados, em 15 de setembro

de 1947. -

Leite Neto.

Justificação

Não há razão aceitável para a sede da Comissão do Vale do
São Francisco seja localizada na Capital da República. Neste momento em que se procura levar a civilização para o interior do
Brasil, por quê não localizar a sede da Comissão à margem do
grande rio, "caminho da civilização brasileira?" Só a burocracia
e os caçadores de empregos lucrariam com a localização no Rio
de Janeiro. Cumprindo um ditame constitucional, temos que mudar
a nossa capital para o interior do País. Trata-se aliás de um imperativo de conveniência nacional. Temos sido autores de uma civilização litorânea "uma civilização de caranguejos que mal
arranham a frau", mas queremos corrigir os erros do passado Ieva~do a nossa metrópole para o interior do Brasil. Ora, se já
cu1d~mos de m:ud~r a nossa capital por quê haveremos de aqui
Iocallzar a Com1ssao do Vale do São Francisco? A Comissão, fican-
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do com a sua sede na zona a que se destina, terá melhores oportunidades para conhecer e estudar os problemas do Vale do São
Francisco. Nem se argumente com distância e dificuldades de
transportes. Porventura a sede do Território do Acre não é a Cidade
de Rio Branco? Os governadores dos Territórios e dos Estados,
por mais longínquos que sejam as respectivas capitais, nelas não
residem? Não há motivo para localizarmos a Comissão do Vale
do São Francisco na capital da República. Se isto acontecer será
um grande êrro que se perpetrará contra os interêsses dêste Vale,
tão abandonado, e que agora vê surgir no horizonte da pátria
indícios de dias mais felizes. - Leite Neto.
EMENDA N.º 2
Cria a Comissão do Vale do São Francisco incumbida
de traçar e executar um plano de aproveitamento total
das possibilidades econômicas do Rio São Francisco e seus
afluentes, e ,dá outras providências.

Art. 1.º Fica instituída a CVSF que terá a seu cargo traçar
e executar um plano de aproveitamento total do Vale do São Francisco, bem como coordenar os serviços e obras da União, estados
e municípios nessa região, e que possam contribuir para melhor
execução do plano mencionado.
Art. 2.º Comppr-se-á diretoria da CVSF, de um DiretorPresidente e mais dois Diretores, todos de nomeação do Presidente
da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal,
não podendo esta recfi.ir senão em brasileiro nato, de notória idoneidade moral e reconh~cida competência para o exercício da função,
e que não participe de qualquer emprêsa ou negócio suscetível de
ser diretamente beneficiado pela efetivação dos objetivos da Comissão.
Art. 3.º O prazo do mandato dos Diretores será de 6 anos.
§ 1.º A fim de evitar a renovação simultânea de todos os
Diretores, a primeira diretoria será composta de Diretores com
mandatos de 2, 4 e 6 anos, e que serão fixados pelo Presidente
da República no ato da nomeação.
§ 2.º No caso de vaga de qualquer dos Diretores o substituto
completará o prazo respectivo.
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Art. 4.° Cada Diretor perceberá a remuneração mensal de
Cr$ 15. 000,00, sendo-lhes vedado exercer qualquer outra função
de caráter público ou particular.
Art. 5. 0 Os governadores dos Estados de Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe poderão designar, sem ônus para os
cofres federais, observadores, que, excetuado voto, participarão das
reuniões da diretoria da CVSF com direitos idênticos aos dos seus
Diretores.
Art . 6.o A CVSF terá a sua sede no Médio São Francisco, no
local mais conveniente, a juízo da diretoria, para a realização de
cada fase do Plano a ser executado.
Parágrafo único. Até a conclusão do plano a que se refere
o Art. l.º a Comissão terá a sua sede provisória na Cidade de
Juàzeiro, Estado da Bahia.
Art. 7. 0 Tôdas as nomeações para a CVSF serão feitas a
título de comissionamento, contrato ou interinidade.
Art. 8. 0 As nomeações serão feitas pela diretoria da CVSF à
qual compete nomear, punir, e demitir todos os funcionários.
Parágrafo único. A nomeação e promoção dos funcionários
não poderão ser feitas senão em obediência ao mérito e eficiência,
sob pena de demissão do Diretor considerado responsável pela
inobservância dêste preceito.
Art. 9. 0 A demissão do Diretor considerado responsável pela
falta prevista no artigo anterior, ou qualquer outra considerada
grave, será feita pelo Presidente da República, depois da aprovação do Senado Federal, que também poderá ter a iniciativa de
propor ao Presidente da República a demissão de qualquer Diretor
da CVSF.
Art. 10. Excetuados os dispositivos apenas compatíveis com
os funcionários que tenham estabilidade, aplicam-se aos funcionários da CVSF os preceitos vigentes para o funcionalismo público
federal.
Art. 11 . O quadro de funcionários, bem como os respectivos
vencimentos, deverá ser organizado pela CVSF e submetido à aprovação da Câmara dos Deputados, mediante mensagem do Presidente da República.
Art. 12. Quando julgar conveniente, o Presidente da República poderá designar para servir na CVSF qualquer funcionário
ou técnico da União requisitado pela Comissão.
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Art. 13. A CVSF ao organizar as suas tabelas de salários
procurará fixá-los tendo em vista as condições de cada região, a
fim de atender quanto possível às perturbações oriundas da mudança de atividade das populações locais.
Art. 14. Ao fazer a prestação de contas a que se refere o
Art. 26, a CVSF fica obrigada a apresentar a relação nominal de
todos os trabalhadores, mencionando os serviços e salários de cada
qual.
Art. 15. A execução do Plano a que se refere o Art. 1.º,
dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional, ao qual
será submetido mediante mensagem do Presidente da República
à Câmara dos Deputados.
§ 1.0 De acôrdo com o plano que houver sido aprovado, o
Congresso Nacional discriminará no Orçamento da União, as verbas previstas no Art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal.
§ 2.º Quando devidamente autorizada pelo Congresso Nacional, a CVSF poderá 'contrair empréstimo interno ou externo destinado à execução de obras determinadas. Os empréstimos assim
autorizados poderão ser garantidos pela quota estabelecida no
Art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal.
§ 3.º

Abatidas as verbas porventura atribuídas aos Ministé·
rios, no Orçamento da União, por conta da quota prevista no
Art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal, será a importância mínima prevista no citado
artigo das Disposições Transitórias posta em conta no Banco do
Brasil, à disposição da CVSF, que a despenderá de acôrdo com a
discriminação estipulada no § l.º do Art. 15, retendo os saldos
verificados para serem aplicados na execução do plano aprovado,
segundo determina o Congresso Nacional.
Art. 16. As obras e serviços de caráter nacional que vêm
sendo realizados pelos Departamentos de Saúde Pública, Educação,
Nacional de Estradas de Rodagem, Nacional de Estradas de Ferro,
Correios e Telégrafos e Nacional de Obras Contra as Sêcas, continuarão a ser realjzados por êsses Departamentos, que deverão
coordenar seus planos, obras e serviços com os da CVSF.
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Parágrafo único. As verbas para os serviços e obras acima
mencionados não correrão por conta da quantia prevista no Art. 29
das Disposições Transitórias da Constituição Federal.
Art. 17. Enquanto não fôr aprovado o Plano previsto no
Art. l.º, a CVSF submeterá à apreciação do Congresso Nacional,
mediante mensagem do Presidente da República, os anteprojetos
anuais de trabalhos a serem executados, e que justificará devidamente.
Art. 18. Na elaboração do Plano para total Aproveitamento
Econômico do Vale do São Francisco, nos têrmos do Art. 1.0 , deverá a CVSF ter como precípuos objetivos os seguintes:
a) regularização do regime fluvial do São Francisco e dos
seus afluentes, a fim de ser assegurada melhor distribuição das
águas em benefício da navegação, da irrigação, do aproveitamento
da energia hidrelétrica e do contrôle das enchentes;
b) adoção dum sistema de transportes compatível com o
progressivo desenvolvimento da região;
c) utilização dos recursos naturais a fim de melhorar as
condições de vida da região, e conseqüente fixação das populações
locais;
d) aproveitamento da energia hidrelétrica e sua aplicação na
agricultura e em indústrias;
e) introdução de conhecimentos científicos nas atividades
agropecuárias da região.
Art. 19. Para melhor elaboração e execução do Plano previsto
no Art. l.º, o Presidente da República poderá determinar à CVSF,
a realização de estudos, pesquisas e projetos, bem como
pedir ao Congresso a votação de leis e a abertura dos créditos que
julgar necessários.
Art. 20. A fim de preencher as finalidades a que se destina,
poderá a CVSF:
a) realizar qualquer das obras projetadas por administração
direta, ou contrato, mediante concorrência pública, ficando entendido que, ainda nesse caso, lhe caberá a fiscalização e responsabilidade;
b) realizar serviços de utilidade pública, seja diretamente,
seja através de emprêsa organizada com êsse objetivo e da qual
terá sempre a direção;
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e) adquirir bens e propor ao Govêrno a desapropriação de
terras, de acôrdo com o Plano das obras e serviços;
d) colaborar com associações rurais para mais rápida e eficiente introdução de novos processos na agricultura, na pecuária
e em pequenas indústrias correlatas a essas atividades;
e) participar, quando autorizada pela Câmara dos Deputados,
de sociedade de economia mista da qual faça parte algum Estado
ou município do Vale do São Francisco, e cuja direção deverá
caber à CVSF ou à pessoa jurídica de direito público interno;
f) fazer instalações para a fixação do azôto atmosférico,
produção de ácido fosfórico, potassa e mais ingredientes destinados à fabricação de fertilizantes necessários ao incremento
agrícola;
g) produzir e vender energia hidrelétrica, em cuja compra
será dada preferência aos Estados, aos municípios e às cooperativas agrícolas. O fornecimento de energia deverá ser feito pelo
menor preço possível, devendo constar do contrato não somente a
faculdade da rescisão com aviso prévio, por parte da CVSF, mas
também o preço máximo a ser cobrado pelo revendedor;
h) cooperar com os campos agronômicos de experimentação
federais e municipais.
Art. 21. Na forrrta determinada pelo Código de Minas e
Aguas fará o Govêrno Federal a concessão à CVSF da exploração
das quedas de água situadas no Vale do São Francisco, ressalvadas
as que não figurarem no Plano previsto no Art. 1.º, ou aquelas que
a CVSF expressamente considerar passíveis de serem concedidas
a outrem.
Art. 22. Das áreas compreendidas no Plano de irrigação,
poderá a CVSF promover a desapropriação de terras destinadas à
colonização, e especialn1ente à fixação das populações deslocadas
por motivos decorrente13 do Plano-Geral a executar.
Art. 23 . Enquanto não fôr aprovado o Plano destinado ao
total aproveitamento dEJ,s possibilidades econômicas do Vale do São
Francisco, serão apenas realizadas pelo Govêrno Federal as obras
que pela sua natureza independem do Plano de conjunto e com
êste não venham a interferir.
Art . 24 . A importância prevista no Art. 29 das Disposições
Transitórias será posta, em conta no Banco do Brasil, à disposição
1
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da CVSF que a despenderá na forma determinada pelo Congresso
Nacional.
Art. 25. A diretoria da CVSF, cujas resoluções não poderão
ser tomadas senão com a concordância de, pelo menos, dois diretores, caberá, além dos seus Estatutos, que deverão estar concluídos
dentro de 90 dias a contar da promulgação da presente lei, expedir Regulamentos, Portarias e Circulares para os serviços a seu
cargo.
Art. 26. A CVSF fica obrigada à prestação de contas ao
Congresso Nacional até o dia 30 de abril de cada ano, depois de
prévio exame pelo Tribunal de Contas, que sôbre elas opinará.
Também no mesmo prazo deverá a CVSF, mediante mensagem
encaminhada pelo Presidente da República, apresentar ao Congresso Nacional relatório completo e circunstanciado das atividades exercidas no ano anterior.
Art. 27. O Tribunal de Contas poderá, a qualquer tempo,
inspecionar por funcionários seus o serviço de Contabilidade da
CVSF devendo dar conhecimento ao Presidente da República das
conclusões a que chegar, e que serão publicadas no Diário Oficial
da República.
Parágrafo único. As despesas de transporte e hospedagem
que forem necessárias para a inspeção acima mencionada, correrão
por conta da CVSF.
Art. 28 . Poderá a Comissão assinar convênios ou acôrdos com
os Estados e municípios, dependendo, porém, de autorização do
Congresso Nacional, sempre que implicar em despesas não previstas.
Art. 29. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 15 de setembro de 1947. - Luiz Viana.
EMENDA N.º 3
Suprima-se o Art. 11 do Projeto.
Sala das Sessões, 15 de setembro de 1947. -

Manoel Novais.

EMENDA N.º 4
Substitua-se o Art. 10 por:
"Art. 10. Fica o Govêrno autorizado a realizar operações de
crédito garantidas pela quota constitucional, limitadas ao período
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fixado no Art. 29 das Disposições Constitucionais Transitórias,
para facilidade da execução do Plano-Geral".
Sala das Sessões, 15 de setembro de 1947. - Manoel Novais.
EMENDA N. 0 5

"Art. 8. 0 A Comissão poderá também colaborar com as
associações rurais existentes ou as que se venham a criar, para
mais rápida e eficiente introdução de processos mais adequados
na agricultura e na pecuária".
Sala das Sessões, 15 de setembro de 1947. - Manoel Novais.
EMENDA N. 0 6

Substitua-se o Art. 4.o por:
"Art. 4.o A título de remuneração mensal, o Diretor-Superintendente receberá a quantia de Cr$ 15. 000,00 (quinze mil cruzeiros) e os Diretores a quantia de Cr$ 12.000,00 (doze mil cruzeiros),
sendo-lhes vedado exercer qualquer outra função de caráter público e participar de iID.terêsses financeiros em outra Companhia
ou emprêsa organizadai com objetivos idênticos aos da Comissão".
Sala das Comissões1 15 de setembro de 1947. - Manoel Novais.
EMENDA N.º 7

Substitua-se o Art. 6.º e seu Parágrafo único por:
"Art. 6. 0 Incumbe ~ Comissão do Vale do São Francisco:
a) organizar e sqbmeter ao Presidente da República, para
aprovação do Congresso Nacional, o Plano-Geral de aproveitamento
do Vale do São Francisco, visando a regularização do curso dos
seus rios, distribuição melhor de suas águas, utilização de seu
potencial hidrelétrico, fomento da indústria e da agricultura, desenvolvimento da irrigação, modernização dos seus transportes,
incremento da imigração e colonização, assistência às famílias,
amparo à educação e saúde, bem como exploração de sua riqueza
mineral e da pesca;
b) dar execução ao Plano referido na letra a, depois de aprovado pelo Congresso Nacional;
c) assistir e encaminhar para outras áreas as populações
que forem deslocadas por exigência dos trabalhos efetuados na
região.
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§ 1.0

Enquanto não fôr aprovado pelo Congresso Nacional o
Plano a que se refere a letra a dêste artigo, a Comissão proporá
os programas anuais de trabalho, que serão executados através
dos órgãos administrativos federais, por intermédio dos respectivos
Ministérios.
§ 2.º A execução das diferentes obras e serviços do Plano,
tendo em vista o seu caráter geral ou específico e conveniência
apresentada, será realizada diretamente pela Comissão ou pelos
Ministérios de acôrdo com a determinação do Presidente da República, que autorizará os destaques dos créditos correspondentes.
Sala das Sessões, 15 de setembro de 1947. - Manoel Novais.
EMENDA N. 0 8
Acrescente-se um parágrafo ao Art. 2.º:
... Sàmente após a aprovação do Plano de Aproveitamento
do Vale do São Francisco serão instaladas as duas Diretorias de
Obras a que se refere o presente artigo.
Justificação

Estabelece o Parágrafo único do Art. 6.º que, enquanto não
fôr aprovado o Plano, "os programas anuais de trabalho serão
executados através dos órgãos administrativos federais, por intermédio dos respectivos Ministérios, salvo as obras já definitivamente projetadas e aprovadas".
Ora, obras projetadas e aprovadas quase que se resumem às
do aproveitamento de Paulo Afonso e que estarão a cargo de uma
companhia; no mais, uma ou outra ligação rodoviária e um ou
outro cais de proteção. Assim sendo, os Ministérios teriam a seu
cargo a realização das mesmas, salvo, é claro, a entregue à Companhia de Paulo Afonso, voltando-se a Comissão exclusivamente
para elaboração do Plano a ser submetido ao Congresso, funcio··
nando assim apenas a sua superintendência no Rio.
Sala das Sessões, em 15 de setembro de 1947. - Rui Santos.
EMENDA N.º 9

Redija-se assim o Art. 7.º:
"A Comissão do Vale do São Francisco poderá cometer a
outras entidades, mas sob sua responsabilidade, a execução dfl
parte do Plano de aproveitamento do rio".
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Justificação

A emenda é própriamente de redação. O artigo como está,
começando pela palavra execução e por ela terminando, não estó!
bem redigido. Todo artigo de lei deve ser preciso, sem circunlóquios.
Sala das Sessões, em 15 de setembro de 1947. - Rui Santos.
EMENDA N.º 10
Redija-se assim o Art. 9. 0 :
"O Govêrno Federal fará a exploração das quedas de água
existentes no São Francisco e nos seus afluentes, através a CVSF
ou emprêsas pela mesma organizadas ou controladas, nos têrmos
do Código de Minas e Aguas.
Justificação
O artigo do Projeto da Comissão de Finanças manda que o

Govêrno faça concessão à Comissão, para a exploração das quedas
de água. Acontece, pon~m, que a Comissão é uma dependência do
próprio Executivo, é urrt órgão de execução governamental. Ao que
parece, o artigo foi elabprado na suposição de que a Comissão seria
uma autarquia, o que pão se verifica pelo Projeto. Assim sendo,
dar-se-á outra redação ;ao artigo.
Sala das Sessões, e:m 15 de setembro de 1947. - Rui Santos.
(DCN, de 16-9-1947)

SESSAO, EM 23 DE SETEMBRO DE 1947

ORDEM DO DIA
Discussão inicial do Projeto n. 0 669, de 1947, criando
a Comissão do Vale do São Francisco e dando outras
providências; tendo pareceres com substitutivos das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento; com voto em separado do Sr. Aliomar Baleeiro.
(Inscrições, quando em pauta, dos Srs. Luiz Viana e Rui
Santos).
O SR. PRESIDENTE -

(Pausa).

Tem a palavra o Sr. Luiz Viana.

Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Rui Santos.

O SR. RUI SANTOS - Sr. Presidente, quando da elaboração
da nossa Constituição, e aqui se discutia um requerimento de
autoria do nobre Deputado Sr. Gercino de Pontes, tive a oportunidade de pronunciar um discurso em que estudava, principalmente, a situação sanitária do Rio São Francisco.
Agora em discussão o Projeto de criação da Comissão do Vale
do São Francisco, julgo-me no dever, como filho da região, de voltar
a esta tribuna para tecer comentários, não tanto em tôrno do
Projeto, pois estou quase inteiramente de acôrdo com êle, mas para
justificar a necessidade de, o mais cedo possível, melhorarem-se
as condições ambienciais da região, de maneira que se consigam
bons resultados na recuperação econômica que se pretende fazer
no abandonado Vale, e a começar pelo homem.
Assim, meu discurso de hoje será mais uma impressionante
apresentação de dados estatísticos e de pareceres de autoridades
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que estou endossando desde que a elas não me oponha de inicio;
certo que não deixarei os números sem uma interpretação também.
Vou falar quase que exclusivamente sóbre o território baiano
da região são-franciscana, que conheço mais de perto, embora não
me sejam estranhas as regiões mineira e pernambucana do Médio
São Francisco.
Para começar, farei à Câmara a apresentação de dados estatísticos. Verificaremos que a área baiana do São Francisco representa quase 40 'X, da superfície total do Estado, enquanto sua população é de pouco mais de 10 'X> da total da Bahia. Observa-se ainda
que os municípios são-franciscanos apresentam a média de densidade demográfica de 2,64, isto é, menos de três habitantes por
quilômetro quadrado. No Município de Ibipetuba, o de densidade
mais baixo, o índice atinge a 0,83, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, índice que sobe a 5,05 em Riacho de Santana, o
mais populoso em relação à sua área. Aquela a média de densidade dos municípios b!lianos, enquanto que em Minas, com menos
de 2,64, temos apenas São Romão, com 0,62; Manga, com 1,61;
Pirapora, com 1,65; e Paracatu, com 1,78, todos no São Francisco,
e ma.is Monte Azul, com 1,85 e Campina Verde, com 1,57.
Em Sergipe, outro Estado servido pelo São Francisco, e dentro
da mesma área econômica, nenhum município existe com a média
de densidade encontraçla na Bahia. Assim, temos, como mais fracos, Pôrto Velho, com 3,18; Nossa Senhora da Glória, com 6,40;
Gararu, com 1,68.
Em Alagoas, o de menor densidade, é o Município de Marechal
Floriano, com 3,66, um habitante a mais da média do São Francisco, em terras baianas.
Em Pernambuco, também banhado pelo Rio São Francisco,
existem com menos de 2,64 apenas Caricós, com 1,61 e Petrolina,
com 2,43. E, por coincidência, ambos fronteiros a municípios da
Bahia.
Assim, notamos que no São Francisco, em meu Estado, o
índice de densidade demográfica é de pouco mais de dois habitantes por quilômetro quadrado, estando a região em situação de
inteiro abandono, o hqmem esquecido, ilhado, uma familia aqui e
outra ali, léguas e légµas afastando os núcleos de habitação difi-
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cultada a localização de escolas, tornando mais frágeis os laços
de solidariedade que o convívio e a aproximação geram mais
fàcilmente.
Delimitado êsse deserto, veremos agora a que se dedicam e
para que atividade se jogam êstes poucos moradores do Vale do
São Francisco. São na sua maioria remeiros, agricultores e vaqueiros. Os agricultores são em maior número, sendo a agricultura mais intensa à margem do rio, onde as terras têm um natural
umedecimento e sempre utilizáveis, diferentes da caatinga à mercê
das chuvas.
O Sr. Vargas Neto - E os pescadores?
O SR. RUI SANTOS - O aparte do nobre Deputado Varga1'3
Neto oferece-me a oportunidade de destacar uma particularidade
do beiradeiro. Os moradores das margens do rio têm a profissão
de pescador apenas como acessório à sua própria vida. Não vivem
de pescaria, pescam quase sempre à noite, em busca de alimentação. Só há pescaria mais ou menos organizada, comercial, à margem das lagoas, entre as quais se destacam as dos Municípios de
Xique-Xique e de Lapa, com uma média anual de 3 milhões de
peixes pescados. Em muitas delas mesmo, tôdas com dono, a profissão tem desencantado o profissional pela exploração de que
é vítima.
Faço desde logo a distinção dessas três profissões porque, um
pouco mais adiante, quando no meu discurso fizer referência à
questão alimentar, hão de verificar os nobres Deputados como se
diferencia a alimentação dos homens que vivem na margem remeiros - da dos que vivem no centro - preferentemente
vaqueiros.
Para melhor conhecer e apresentar a situação do São Francisco, mormente na Bahia, tive a oportunidade de distribuir nas
cidades ribeirinhas - numa das minhas viagens em que desci o
rio, de Pirapora e Juàzeiro - um questionário em que procurava
me assenhorear da situação do são-franciscano, bem como das suas
necessidades. Começo agora, Sr. Presidente, a receber as respostas
às perguntas que formulei. Não tenho ainda elementos suficientes
para rigorosa conclusão. Face aos questionários recebidos, entretanto, a alguns dos quais me referirei, a fisionomia verdadeira do
ribeirinho pode ser notada. Notada e lamentada.
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Entre as primeiras respostas, uma delas, por casualidade, foi
escrita pelo próprio indivíduo inquerido, - Oficial de Justiça da
cidade de Xique-Xique, uma das comarcas mais importantes da
região baiana e servida por um dos mais dignos representantes da
magistratura do meu Estado, o Dr. José Viana de Castro.
Lerei as respostas fidelíssimas, colocando-as, naturalmente, em
língua própria, pois a pessoa que as escreveu cometeu inúmeros
erros de ortografia, de pontuação, de sintaxe, que só o conheci·
mento da minha gente me permite traduzir. Com o exemplo dêsse
Oficial de Justiça, que não é elemento da classe mais baixa e da
que ganha menos, podemos antever a situação dos homens daquela
região.
A propósito do seu estado físico diz êle:
"Sinto fraqueza geral, por e:x;cesso de trabalho e por não poder
comprar remédio para meu tratamento. Tive duas vêzes pneumonia; impaludismo tenho todos os anos na vazante do rio, sendo
tratado com remédio de farmácia e a maior parte feita em casa,
sem assistência médica. Nunca fui a dentista; sinto falta de alguns
dentes e tenho outi·os estragados. Ando diàriamente calçado de
chinelos e só uso sap;:ttos para comparecer às audiências, fazer intimações ou ir a alguma reunião. No momento em que fui inquerido,
achava-me em traje$ de trabalho: calça, camisa de fora, pés descalços, fazendo umas tampas de pote para vender na feira e ter
com que comprar o almôço. Sou Oficial de Justiça e nas horas vagas
carpinteiro e lavrador. Aprendi a minha arte numa tenda de carpinteiro, nesta cidade. Possuo poucas ferramentas de carpinteiro,
uma foice e duas e:q.xadas, e trabalho na roça. Não sou sindicalizado; nunca ouvi ffi.lar em salário-mínimo. Nunca tive patrão, a
não ser a proteção qe Deus. Tenho uma casa de tipo pequeno, em
construção desde 1940. Ganho 360 cruzeiros por mês, - meu vencimento de Oficial de Justiça, e quando arranjo serviço de carpinteiro defendo mais 150 cruzeiros. Sou casado civilmente. Tenho
mulher e filhos. Mi:,nha mulher vive e já teve um abôrto. Tenho
cinco filhos, - sete morreram, - sendo que um com dois anos,
um com um ano e dois meses, dois com menos de 3 e um com
dias de nascido. Dos que morreram não sei por que foi, pois não
tive médico para tratá-los e dizer qual a doença".
1
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Quanto à sua mulher diz:
"Trabalha somente na~ (lcupações de casa. Presentemente é
doente e nunca foi atendida por médicos. Todos seus partos têm
sido normais. Daí nunca precisar chamar médico, coisa que não
podia pagar".
Faz referência aos filhos que êle mantinha, quase todos, com
secrifício, numa escola particular em que pagava dez cruzeiros por
mês. E, então, diz que não mandava para uma escola pública,
porque não podia com as despesas de farda.
O Sr. Aureliano Leite - 1!:sse é o homem do plano social intermediário?
O SR. RUI SANTOS - Sim, do intermediário.
A propósito da alimentação dos filhos, diz não se recordar
até quando todos êles foram alimentados com leite materno. Só
sabe que comeram papa de farinha e outros mingaus nos primeiros
meses. São sadios, apesar do impaludismo, que os ataca todos os
anos, pela vazante, e tratados com remédios caseiros.
Tem uma casinha que vale mais ou menos mil cruzeiros, de
construção própria, feita por êle mesmo, com 28 palmos de frente
por 40 de fundo. Os móveis de sua casa são uma mesa para o
almôço, cinco cadeiras, uma cama em que dorme o casal, e outra
para 2 filhas. Os outros filhos dormem em esteiras.
Sua alimentação é apenas de farinha e feijão, e, de vez em
quando, carne e arroz. Faz três refeições por dia. Não usa leite
em casa. Carne e peixe, apenas dois ou três dias na semana. Legumes - diz êle - "apenas quando tenho na roça abóbora, batata,
milho verde. Ovos, quando as galinhas de casa botam. Pão, somente quando tem gente doente".
O café que toma. pela manhã é com farinha ou com batata.
Quanto à pergunta - "Já precisou de algum serviço público?"
responde: "Nunca precisei de serviço público. Já apelei para o
secretário do interior para receber meus vencimentos de Oficial
de Justiça, sendo atendido com 5 meses, quando vim a receber o
ordenado. Apelei novamente o ano passado, pedindo pagamento
do salário-família, e até agora não fui atendido. Já votei três vêzes,
sabendo em quem votava. Nunca compareci a solenidades cívicas,
nem a solenidades da escola de meus filhos, porque são escolas
particulares, onde não há disto".
26 -
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~sse um dos depoimentos recebidos. Vejamos um outro. Neste,
que vem do Município de Carinhanha, quero apenas destacar que
um casal com sete filhos, três morreram, todos do "mal de sete
dias". E o "mal de sete dias", como muitos dos nobres Deputados
sabem, é decorrência da infecção umbelical. No interior nordestino, infelizmente, por falta de educação, por incultura, ainda encontramos as "aparadeiras", servindo-se de estêrco para apressar
a cicatrização do umbigo da criança; e, quando não há estêrco,
barro retirado da própria parede!

Em outro questionário, observa-se que um casal teve 12 filhos. Seis estão vivos; os outros faleceram em idade que varia de
um a treze anos. Remédios de que se serviram na doença: fôlhas
e raízes preparadas em casa.
Em outra resposta, declara-se como alimentação da criança:
mingaus de goma e farinha de mandioca e garapa de rapadura.
Num questionário, devolvido de Casa Nova, encontramos um
casal em que se pode observar a prolixidade da mulher da região;
teve 14 filhos, sendo f,t média brasileira de 5,6. Aliás, tive a oportunidade, dias atrás, ele fazer referência, nesta Casa, a uma estatística em que se aprei~entavam setenta e uma senhoras, da Bahia,
que haviam tido, pelo último censo, mais de vinte e seis filhos.
A mulher daquele morador das margens do São Francisco teve
quatorze filhos, dos q11ais sete morreram. Ignora-se a causa mortis
por falta de médicos na localidade.
Vemos, noutra resposta, que a senhora de um homem que
ganha menos de Cr$ 200,00, teve quinze filhos, dos quais morreram
cinco. Um, com um mês e quinze dias; o segundo com sete meses; o terceiro, com três anos; o quarto com três dias; e o quinto,
com doze anos.
Encontramos ainda referência ao "mal de sete dias", em outro questionário, vindo da Cidade de Remanso.
Por estas primeiras respostas, que recebo da região do São
Francisco, verifica-se ieomo ela é carente do indispensável amparo
do poder público. As obras de vulto que lá vão ser iniciadas precisam ser antecedidas pela melhoria das condições de ambiente,
sem o que não podemos obter o máximo de rendimento dessa
gente, depauperada pela doença, inconsciente pela ignorância, aniquilada por todos os n1ales que grassam na região.
1
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Quanto à terra, notamos que a civilização local é marginal do
rio, se podemos chamar de civilização o que existe por lá. O homem
da caatinga vive num atraso de séculos; vem à feira, quando vem,
uma ou duas vêzes por mês, e há os que vêm apenas à cidade pela
missa de Natal e de Ano Bom. É gente que vive no interior, normalmente, sem escola, porque as que há são, preferentemente, à
margem do rio.
O valor da terra é quase nenhum, a não ser a terra molhada
pelo rio e que é rica e disputada. A terra da caatinga é desprezada, não se preocupando os donos em cercá-la.
Certa feita tive oportunidade, comentando um livro de autoria do Deputado e ora Secretário, Nestor Duarte, em que fazia
referência a latifúndios do Nordeste, de dizer que, rigorosamente,
não se pode falar em latifúndios no Nordeste. Encontramos homens possuidores de grandes áreas, mas abandonadas, desprezadas, nem a décima parte cultivada, e dadas a quem delas queira
cuidar. O interêsse da região, mormente da caatinga, é pela aguada.
Têm valor, apenas, as terras onde a água aflora. A terra, fora
dessa circunstância, não tem absolutamente valor. Na época das
chuvas, entretanto, é fértil; a vegetação se recompõe com facilidade; as pequenas roças produzem abundantemente. É terra que
merece ser olhada, conquistada, valorizada por um serviço de irrigação. O lavrador que a cultiva, sem ser dono, tem um têrço
da colheita; o vaqueiro que trata do gado tem um quarto dos produtos, tirado à sorte.
Vejamos, agora, o ambiente da região são-franciscana.
No meu discurso do ano passado sôbre o São Francisco, tive
oportunidade de me referir a um trabalho do Dr. Angenor Negrão,
filho da região e sanitarista de valor, no qual êsse autor passa
ligeiramente em revista as moléstias que grassam predominantemente. E, então diz:
"Se por um lado a enchente fertiliza o solo, por outro lado
ocasiona, em suas conseqüências, um dos maiores flagelos da re·
gião - a malária".
E após se referir à malária, coloca em segundo lugar as doenças venéreas que dizimam, preferentemente, as populações marginais. E o veículo, o elemento de disseminação, é, indiscutivelmente, o remeiro das "barcas", homem que vive, vamos dizer, do
sacrifício, sem família e sem vintém. O trabalho na embarcação,
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o trabalho de "varejamento", gera-lhe calos tremendos na região
peitoral, e a distração que tem ao chegar à cidade, é se atirar à
vida alegre das "pontas de rua", transmitindo e recebendo, quando não possui, moléstias venéreas, que vai passando adiante.
Após a malária e a sífilis, vêm as desinterias, as febres tifóides e paratifóides e, a seguir, a tuberculose, que existe em
cifras altas na região.
Desejo, porém, fazer aqui referência a um relatório recente
do Serviço Nacional da Malária, fazendo justiça a um dos mais
perfeitos Serviços do Departamento Nacional de Saúde Pública.
Nas investigações epidemiológicas realizadas por êsse órgão, vamos
notar que em Guaicuí, em Minas Gerais, o índice esplênico é de
78,18% ultrapassado pelo de Jupaguá, na Bahia, que é de 89,2%.
Peço permissão aos nobres colegas que não são médicos, para
lhes dar ligeira explicação do que seja o índice esplênico, a fim
de que conheçam a extensão do mal anotado pelos pesquisadores
naquela região. O epidemiologista chega à localidade e considera
cem indivíduos; exaitj.ina-lhes o baço; o número de examinados
nos quais foi encontrado o órgão crescido vai fornecer o índice
esplênico da região. (Esta uma explicação grosseira, sem necessidade de minúcias, de epidemiologia) .
Em Guaicuí, Minas Gerais, vamos encontrar uma média de
78 indivíduos, em 100, com baço crescido; na Bahia, a cifra é mais
alta verificada em Carinhanha - 71 %; Bom Jesus da Lapa,
76,60%; Jupaguá, 89,2%.
Há, entretanto, no relatório do Serviço da Malária, brilhantemente dirigido pelo Dr. Mário Pinotti, outra informação que
desejo trazer ao conhecimento dos Srs. Deputados: é que tanto
em Guaicuí, como em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, foram encontrados vários indivíduos que revelaram ter o baço com aumento
de três vêzes o volume normal; o órgão estava, rigorosamente, repousando no assoalho da cavidade abdominal.
O relatório do Serviço da Malária ainda desfaz uma dúvida
do Dr. Angenor Negrã.o. Acreditava S. s.a que não se encontrava
na região do São FraDrcisco o plasmodium malariae, o mais ameaçador dos três.
O inquérito epideµliológico realizado pelo Serviço da Malária
diz:
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"É importante assinalar que esta última especie, até agora
considerada rara {poucas vêzes assinalada no Estado da Bahia) .
foi encontrada com incidência relativamente elevada em algumas
localidades, chegando mesmo a predominar sôbre as demais espécies.
Ibiraba, ex-Icatu, Município de Barra do Rio Grande, por
exemplo; em 13 amostras de sangue, positivas, em 8, ou seja,
53,8%, havia P. malariae.
Em Gameleira, Município de Bom Jesus da Lapa, dentro oito
lâminas positivas o P. malariae foi encontrado em 4, ou seja, 50%
do total.
Em algumas localidades predominou o P. falciparum, como em
Pedra da Maria da Cruz e Guaicuí (Minas Gerais) e em cada
uma das quais foram encontradas 13 lâminas com o P. falciparum,
dentre 16 positivas. Geralmente, porém, predominava o P. vivax".
O Sr. Juraci Magalhães - V. Ex.ª está traçando brilhantemente o quadro de uma população tristemente abandonada pelos
podêres públicos, a qual, felizmente, encontra representantes como
V. Ex.ª que vêm pugnar pela defesa de seus legítimos interêsses.

O SR. RUI SANTOS - Muito obrigado ao prezado colega.
Apresentados êsses dados, passo a dar à Câmara o meu depoimento sôbre o que se tem feito na região são-franciscana. Quando
da viagem do Senhor Presidente da República àquela zona, tive
a honra de receber seu convite, como filho do São Francisco, para
acompanhá-lo. Estávamos em plena quadra de vazante em que
- Segundo o depoimento daquele Oficial de Justiça - o indivíduo dificilmente deixa de ser acometido de impaludismo. Pernoitei durante a viagem, que durou três dias, à margem do São
Francisco, em casas sem telas e camas sem mosquiteiros, e, graças
ao Serviço da Malária, à dedetização que se está fazendo, não
encontrei um só mosquito. A confirmação do fato, ouvi, ali, no
depoimento de várias pessoas, segundo as quais na última vazante,
não houve a incidência de impaludismo dos anos anteriores.
Feitos êstes comentários em tôrno da sua situação sanitária,
desejo apresentar agora dados sôbre a assistência escolar, ao beiradeiro do São Francisco.
Na reg1ao baiana banhada pelo rio não há uma só escola
normal oficial ou um ginásio. Existe uma escola normal e um
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ginásio - que prestam, aliás, grandes serviços, - na Cidade de Petrolina, fronteira de Juàzeiro; em Barra, na Bahia, o colégio Santa
Eufrásia estava ameaçado de nôvo fechamento, ainda há pouco.
O Sr. Aureliano Leite - V. Ex.ª sabe qual a percentagem de
analfabetos nesta região?
O SR. RUI SANTOS - Vou ter oportunidade de ler, dentro
em pouco, para V. Ex.ª e para a Casa, uma estatística a respeito,
agradecendo de logo o interêsse demonstrado pelo nobre colega.
O Sr. Aureliano Leite - Interêsse do Brasil.
O SR. RUI SANTOS - Dizia eu, Sr. Presidente, que essa
escola de Petrolina presta relevantes serviços, principalmente à região baiana, pois um dos problemas de localização de escola primária, eficiente no interior, está em não se encontrar professôra,
filha da região, para aí mesmo ensinar. Geralmente, e tive oportunidade de verificar isto no meu Estado - a Bahia, - encontramos professôras, filhas de outras zonas que, no comêço do ano
escolhem e pleiteiam a escola de localidade que não conhecem.
Ali se instalam e, dias depois, requerem licença, abandonando a
classe e deixando os meninos sem mestra e sem trabalho.
É que a professôr~, não sendo da região, não encontra ai
ambiente propício, por mais que a gente da terra a cerque de
carinho e consideração.
Impõe-se, assim, a criação de escolas normais naquela região.
Escolas normais e giná:sios.
Vou, agora, Sr. Fresidente, atendendo ao aparte do nobre
Deputado Sr. Aureliano Leite, apresentar dados impressionantes, sôbre a região baiana do São Francisco, no que diz respeito
à sua situação escolar.
O número de crianças de 7 a 11 anos não matriculadas, segundo os últimos dadqs nas escolas primárias é de 45 .137. São
crianças que não têm escolas para freqüentar, crianças que amanhã engrossarão o nosso doloroso exército de analfabetos.
O Sr. Aureliano Leite - E as que freqüentam?
1

O SR. RUI SANTOS - Segundo inquérito realizado pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, dirigido com acêrto pelo
Sr. Murilo Braga, a cota de alfabetização da Bahia é, como
todos sabem, a pior dq Brasil. Enquanto no litoral é de 36,57%,
no São Francisco é ap~nas de 25,01 %.
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De alfabetizados?

O SR. RUI SANTOS - De freqüência à escola. Quanto &os
analfabetos, não tenho o número exato relativo à região. Posso,
porém, afirmar a V. Ex. a que a Bahia, segundo dados do Serviço
Nacional de Recenseamento, tem 2 .183. 974 analfabetos maiores
de 18 anos. E, se como tive oportunidade de dizer, a população da
zona do São Francisco é de pouco mais de 10 % da população
total do Estado, na região são-franciscana deve haver 218 mil
analfabetos, no mínimo.
O Sr. Aureliano Leite - Então, pràticamente, não há alfabetização na zona.
O SR. RUI SANTOS - Pràticamente não existe, porque só alcança 25%.
O Sr. Aureliano Leite - Enquanto isto se passa na Bahia, na
Rússia, na região siberiana, a mais extrema do País, não há mais
amüfabetos. Não sou comunista; apesar disso, não posso deixar
de registrar esta afirmação, aliás encontrada no livro "Um mundo
só", de Wendel Wilkie.
O SR. RUI SANTOS - Aliás, a situação em que se encontra
a região russa é também a dos países nórdicos, nos quais quase
não há analfabetos.
Feitos êstes comentários, numa demonstração de possibilidade
da utilização da região do São Francisco, necessidade mesmo de
localização de braços humanos vindos de outros lugares, vou tecer
outras considerações em tôrno do problema alimentar na região
e das possibilidades da segunda zona de bastar a si mesma.
Segundo depoimentos que venho recebendo no inquérito que
iniciei, vamos encontrar a alimentação girando em tôrno da carne-sêca, da farinha e da rapadura. No meu discurso do ano passado, tive ensejo de me referir ao milagre da "jacuba", que é o
alimento do remeiro principalmente, e que se constitui de água,
farinha e rapadura. Referi-me então àquela época, ao milagre da
"jacuba", milagre cuja explicação encontro no último livro de
Silva Meio, Alimentação no Brasil.
Diz êsse autor:
"Se o emprêgo do arroz não descorticado corresponde, em
todo o caso, já hoje, a uma verdadeira exigência científica, o mes-
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mo deve acontecer relativamente ao açúcar escuro que, ao lado
do mel, deve ser preferido na nossa alimentação. E nesse particular,
em vez de nos chocarmos pelo gôsto do açúcar escuro, o que devemos fazer é reconhecer que êle tem sabor mais completo, mais
ativo do que o do açúcar refinado, o qual tem apenas a qualidade
de ser doce e servir para adoçar. O açúcar escuro, é, seguramente,
como gôsto, muito mais saboroso, tal como ressalta, como evidência do seu emprêgo no preparo de certos alimentos, tais como por
exemplo, em alguns dos que vão ser aqui assinalados. O seu sabor é sem dúvida semelhante ao do melado e ao da rapadura, tão
apreciados pela nossa população. Se hoje o refugamos para adoçar
o café, o chá e o mate, é devido ao hábito criado pelo emprêgo
do açúcar refinado, que deixa aparecer melhor o sabor característico dessas bebidas. No entanto tudo isso não passa de um simples hábito".
E mais adiante, já se referindo à farinha:
"As farinhas de mandioca e de milho, o fubá devem ter largo
emprêgo em virtude d~ seu grande valor nutritivo e do seu baixo
preço de aquisição".
Vimos que a "jacljlba" tem assim a sua razão de ser, já que
reúne dois elementos de valia com a rapadura, e a farinha chamada de vazante. O remeiro completa a sua alimentação com
feijão cozido, com toucinho, e comido com farinha quase sempre
como primeira refeiçãq pela manhã, enquantv o peixe sêco junto
com a farinha molhadar na água, e feito pirão, serve de última refeição. Mas, se assim é o remeiro, não muito diferente é a alimentação do vaqueiro. Nos +oeríodos de verde - como se diz no Nordeste
- em que, caídas as primeiras chuvas, há uma trégua no sofrimento das sêcas - ;a. alimentação do vaqueiro é a melhor possível, porque alicerçada no leite, com os seus derivados, coalhada
e requeijão, e na carne fresca, e no umbu, quase sempre chupado
no pé; nas quadras restantes, porém, fica reduzida à carne-sêca
- quase sempre de criação, à farinha e à rapadura. Na mochila
com que vai para as Vi:l-quejadas, quase sempre êle só leva o frito
ou a paçoca e um pedaço de rapadura. Sempre o mesmo tripé.
Verdura, na região, há pouca, bem como frutas. Quanto àquela
temos o maxixe, a abóbora, o jerimum e a batata. De frutas, fora
a banana, a melancia, o melão e o umbu, quase nada mais. Manga,
vez por outra.
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Estudando, porém, a alimentação do nordestino, diz Josué de
Castro, em sua "Geografia da Fome" :
"Qualitativamente, é êste um regime sem falhas muito graves. Já vimos que o teor de proteínas é relativamente alto, e subscrito, em boa parte, por várias espécies de proteínas completas :
da carne, do leite e do queijo. Êste teor protéico liberal associado
a boas doses de vitaminas fornecidas ao sertanejo pelo leite e pela
manteiga, constitui um dos fatôres do seu crescimento proporcional, da boa estatura da sua população e da polarização do seu
biotipo, numa tendência acentuada à longetipia, ao aparecimento
dos tipos longilíneos, em constraste marcante com a tendência
das populações do brejo para os tipos brevilíneos".
E refere ainda Josué de Castro, mais adiante:
"O matuto não apresenta carência cálcica, por consumir
quantidades liberais de queijo e de leite que são as mais ricas
fontes naturais dêsse princípio mineral. Também as águas sertanejas são em geral de alto grau de dureza, águas calcáreas que
ajudam no abastecimento em cálcio. Escapa às anemias ferroprivas que assolam os brejeiros, comendo carne-sêca e fresca,
feijão, favas e milho, e principalmente a rapadura, que é muito
superior ao açúcar por seu conteúdo, tanto em ferro como em
outros princípios minerais".
E, assim, qualitativamente, posso assegurar, e quantitativamente, o São Francisco pode se bastar. Recife é abastecida por boi
saído em parte do meu Município de Casa Nova. Barreiras, no
outro extremo, buscando o Oeste, possui xarqueadas que abastecem em parte Minas e Salvador. A farinha é exportada, como a
cachaça, como a uva, como a cebola, como a abóbora.
Estas considerações, porém, têm sido objeto de tão ampla
divulgação, que prefiro, abordando o assunto, apenas transmitir
à Casa trabalho recente do Instituto de Nutrição da Universidade
do Brasil, a respeito dos chamados "alimentos bárbaros" dos sertões
nordestinos.
Vamos encontrar, aí, referências e estudos acêrca da farinha
de macambira, de que o homem da região nordestina, da minha
região, inclusive, se serve, como substituto da farinha de mandioca.
Segundo o Sr. Josué de Castro e outros companheiros seus de
pesquisas, a farinha de macambira tem o teor: em amilo -
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63,1076; em proteínas - 5,14%; em minerais - 4,27%; 168 microgramas de tiamina por 100 gramas do produto.
A mucuna, sôbre a qual há uma crendice, na zona, de que
é tóxica, também foi estudada pelo Instituto de Nutrição, e contém: proteínas - 28,5%; (superior à carne) - 54%; vitaminas
- vitamina 1, em percent:igem alta; cálcio A, em teor correspondente ao do leite.
Temos o côco catolé, com baixo teor em proteínas, mas grande quantidade de gordura. A parreira brava tem quantidade alta
de amilo. A farinha de xique-xique, a raiz de umbuzeiro, aliás
utilizada esta pelos vaqueiros quando andam nas caatingas em
vaquejadas, também valiosas; com esta raiz de umbuzeiro, o vaqueiro não só mata a sêde, como se alimenta.
Para não cansar a Casa, porém, Sr. Presidente, vou ler
as conclusões de Josué de Castro e dos demais técnicos do Instituto de Nutrição, sôbre os chamados "alimentos bárbaros'', do
Nordeste:
"1.º - Com as análises e ensaios praticados nesses alimentos,
produtos da flora nativa dos sertões do Nordeste, verifica-se ser
ela bem mais rica do que se presumia até então, em recursos
alimentares.
2.0 - Alguns dêst1~s alimentos, como a farinha de macambira
e a farinha de mucun~.• são excepcionalmente dotadas, merecendo
ter sua produção largamente fomentada e o seu consumo intensificado para benefício de nossas populações rurais.
3.º - A acusação de toxidez feita a alguns dêsses produtos
é improcedente, sendo ps sintomas mórbidos atribuídos ao seu uso,
conseqüências das múltiplas carências a que estão expostos os
flagelados das sêcas.
4.º - Com êstes estudos reveladores de fontes insuspeitas de
proteínas, de sais de vitaminas, nos recursos alimentares naturais
do homem do Nordeste, encontra-se mais de uma vez a base científica que explica a extraordinária resistência orgânica dêste tipo
regional brasileiro - o sertanejo - resistência que, impressionando a acuidade e a intuição magnífica do grande sociólogo EuclideE.
da Cunha, levou-o a sintetizar suas observações sôbre o homem
daquelas paragens numa só frase: "O sertanejo é antes de tudo
um forte".
Vimos, assim, Sr. Presidente, que, apesar do ambiente da
região, - assolada par doenças, desprovida de escolas, - nada
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propício, pode o São Francisco, saneado, melhoradas as suas condições, ser um ponto privilegiado para o encaminhamento de correntes migratórias.
Tivemos oportunidade de ver que a média da densidade da
região baiana, e que se aproxima da mineira, e pernambucana,
é de 2,64. O que se impõe é que, quanto antes, se faça o que já
foi iniciado, isto é, a utilização da verba constitucional na melhoria das condições locais, sem o que não teremos o braço são para
realizar os trabalhos que lá vão ser feitos.
O Sr. Adelmar Rocha - Permita-me V. Ex.ª. Não nego os
trabalhos do Bispo, mas, na verdade, os medicamentos são do
Govêrno Federal. Sua Reverendíssima, no caso, é apenas o órgão
de distribuição .
O SR. RUI SANTOS - Seriamente a medicação é do Govêrno
Federal, e D. Muniz não teria de seu o que dar, mas sou dos que
defendem a obrigação de o poder público dar assistência; sou dos
que acham que o particular apenas supletivamente - e não o
inverso, como se quer - venha completar os movimentos. O poder andou bem, em, além de prestá-las através dos postos, servir-se também de um sacerdote dotado de grande soma de sentimentos humanos, como é o Bispo Dom Muniz.
O Sr. Adelmar Rocha - Perfeitamente.
O SR. RUI SANTOS - Assim, Sr. Presidente, feitas estas
considerações, quero deixar a tribuna com a esperança, filho da
região, de que melhores dias hão de surgir sem tardança para nós.
Anualmente vou ao São Francisco. Ainda no dia do último
pleito, em 19 de janeiro, tive oportunidade, na minha cidade, em
Casa Nova, ao tempo em que dava assistência às mesas eleitorais,
e ao meu partido, de atender a mais de 30 doentes que precisavam
de serviços médicos. É, esta, uma situação dolorosa, que conheço
muito de perto. Estou, porém, certo de que isto melhorará - e
tem que melhorar - porque o homem vai, aos poucos, saindo da
indiferença em que vivia; o brasileiro, felizmen'te, passa a ter
consciência de alguns, pelo menos, dos seus direitos, e reclama
e grita e protesta, e porque o poder público, procura atender, a
problemas como alguns do São Francisco, de solução inadiável.
Sr. Presidente, dou inteiro apoio ao projeto em discussão, com
exclusão apenas dos pontos a que se referem as emendas que
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tive oportunidade de apresentar, às quais aludirei quando tiver
de falar encaminhando a sua votação. (Muito bem; muito bem.

Palmas).

Os construtores que vão fazer as barragens para o aproveitamento da Cachoeira de Paulo Afonso não encontrarão trabalhadores em condições de dar o máximo de trabalho braçal.
O Sr. Aureliano Leite - Mas aí, como em qualquer outra parte do Brasil, o que se deve fazer antes de qualquer coisa é instruir.
O SR. RUI SANTOS - Perfeitamente. Já mostrei, aliás, como,
no que diz respeito a escolas primárias, secundárias e normais,
a situação na região é de deficit enorme. Numa região sem escolas
e sem saúde, dizia eu, não é possível viver. Nem viver, nem atrair.
O Sr. Aureliano Leite - A escola antes mesmo da saúde, porque a escola traz a saúde.
O SR. RUI SANTOS - Convém lembrar que, sem atestado
de saúde, o aluno não pode ingressar na escola ...
O Sr. Aureliano L~ite - Mas a instrução traz a saúde.
O SR. RUI SANTO:,s - Em parte, indiscutivelmente. É a educação sanitária ...
O Sr. Manoel Novais - Permita-me V. Ex.ª um aparte. Venho ouvindo com atenção a brilhante exposição de V. Ex.ª que
acentuou a necessidade da distribuição da cota constitucinal
para solução de algtms problemas e tenho notado, com o
maior agrado, que o ponto de vista de V. Ex.ª coincide perfeitamente com o adotado pela Comissão Parlamentar, que, antes da
existência do Plano-Geral, entendeu submeter à Câmara a distribuição da cota, atendenpo a êsses problemas, vale dizer, preparando
o terreno para que, d~ futuro, o povo de São Francisco tenha
assistência real.
O SR. RUI SANTOS - Muito obrigado ao ilustre companheiro.
Como disse há pouco, encontrei grande diferença no São Francisco,
quando de minha última viagem, embora rápida, à região, principalmente no que diz respeito ao paludismo.
E seria injustiça pe minha parte, Sr. Presidente, omissão
imperdoável, se aqui esçondesse ou faltasse com uma referência a
um homem que vem prestando à região serviços assinalados, o
Bispo Dom Muniz, da Cidade da Barra. Numa das respostas ao
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questionário que recebi e li há pouco, há referência a comprimidos
antipalúdicos, recebidos da mão do Bispo da Barra, dêsse sacerdote que estende um pouco o seu dever de assistência além da
alma. (Palmas. O orador é cumprimento).
(DCN, de 25-9-1947).
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Luiz Viana.
O SR. LUIZ VIANA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, dos
problemas que têm sido discutidos nesta Casa, poucos, creio eu,
terão o relêvo daquele que hoje passamos a debater.
Devemos, entretanto, confessar que não é sem algum reparo
que notamos, freqüentemente, ao se suscitar o problema da recuperação do São Francisco, nas bases traçadas pela Constituinte
de 1946, que a muitos se afigura ser êle mais local que nacional;
e, por isso, embora não neguem apoio ao projeto que procura
resolvê-lo, por solidariedade às populações ribeirinhas do grande
rio, consideram a matéria como daquelas mais pertinentes a determinada região do País, do que aos altos interêsses da nacionalidade.
Nada, entretanto, menos exato, Sr. Presidente, do que se ter
o problema do São Francisco como questão regional, pois, antes
e acima de tudo, é uma das mais graves e mais sérias questões
nacionais, até porque - e êsse é um dos aspectos a que desejo
inicialmente me referir - não é exagêro repetir-se aquilo que
já se tem dito, que o São Francisco está morrendo, pois, realmente, as águas do rio estão minguando a olhos vistos. E que
seria do Brasil se "morresse" o São Francisco?
E, para que não se diga que sou eu a fantasiar um perecimento imaginário, peço licença, para trazer ao conhecimento da
Casa alguns depoimentos que me parecem oportunos.
Em primeiro lugar, invoco o de dois _,sábios brasileiros Artur Neiva e Belisário Pena - que o deixaram na obra memorável que é o relatório feito após a viagem empreendida pelo
Brasil Central e publicado nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz.
Pois bem, Sr. Presidente. Ao fixarem as impressões trazidas dessa viagem exclusivamente científica, não tinham dúvida
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Artur Neiva e Belisário Pena, ao escrever estas palavras peremptórias:
"Não há dúvida que a água diminui sempre no Brasil Central.
O morador das margens dos grandes rios não percebe o fenômeno,
mas o depoimento dos habitantes das proximidades dos pequenos
cursos e das coleções de água pouco volumosas é unânime em confirmar êsse fato".
justamente êsse fato, Sr. Presidente, que se reflete de maneira terrível, e para nós cheio de inquietação, sôbre o curso do
rio, que tem sido, através de nossa história, o elo de ligação entre
o Norte e o Sul do País. Se, todavia, não fôr encarado com o
cuidado e o zêlo necessário, poderá, amanhã, deixar de desempenhar
sua função histórica, para transformar-se, então, no deserto que
separará as populações do Norte e do Sul do País.
É

Mas, se recuarmos no tempo e quisermos depoimento mais
remoto que o apresentado pelos eminentes sábios brasileiros, iremos buscá-lo no relató~io de Milnor Roberts, um dos sábios viajantes que o Império contratou, com sua nítida percepção dos
problemas brasileiros, para que aqui viesse dedicar-se ao estudo
do Vale do São Francisc.!o.
Pois bem, Sr. Presidente, Milnor Roberts, nas investigações
realizadas, teve oportupidade de verificar que, em 1879, ano que
assinala justamente uma das maiores sêcas, já ,JObservadas no
Nordeste brasileiro, a descarga mínima do São Francisco era de
mil e cem metros cúbJcos. Hoje, em época de estiagem normal,
os dados computados por Jorge Zarur, a serviço do Conselho Nacional de Geografia, aieusam a descarga mínima de apenas novecentos metros cúbicos.
Isso, Sr. Presidente, é o bastante para oferecer um dado
concreto e capaz de mostrar à Câmara os perigos que realmente
existem para o curso daquele grande rio.
O Sr. Manoel Novais - V. Ex.ª dá licença para um aparte?
O SR. LUIZ VIANA -

Com a maior honra.

Nesse particular, o argumento mais
convincente é o trazido por Liais, em seu estudo, em 1865. Liais,
em cálculos feitos da descarga do Rio das Velhas, comparados
com os atuais, verificour o decréscimo de 80% na descarga.
O Sr. Manoel Novais -
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O SR. LUIZ VIANA - O depoimento de V. Ex.ª, é perfeitamente exato; está, aliás, transcrito no livro do Dr. Geraldo Rocha,
intitulado Rio São Francisco, onde mostra que, enquanto Rugendas, quando aqui estêve, pôde fixar, numa vista de Sabará, grande embarcação atracada ao seu cais, hoje, nessa mesma região,
já é possível passar quase a pé enxuto. É êsse realmente um dos
testemunhos que ia envocar para que a Câmara dos Deputados
pudesse aperceber-se com nitidez da intensidade e da gravidade do
problema.
O Sr. Vasconcelos Costa - V. Ex.ª permite um aparte?
O SR. LUIZ VIANA - Com muito prazer.
O Sr. Vasconcelos Costa - Como mineiro, desejo associar-me
às palavras de V. Ex.a a respeito do Rio São Francisco. V. Ex.~
tem razão quando diz do abaixamento do nível das águas
daquele grande rio e seus afluentes. Da cidade mineira de Sabará,
a poucas léguas de Belo Horizonte, partia uma bem dirigida emprêsa de navegação, no Rio das Velhas, em tempos passados, até
Guaicuí, poucos quilômetros abaixo de Pirapora. Hoje em dia,
com o abaixamento do álveo do rio, com o afluxo de bancos de
areia em tôda a extensão do talweg, aquêle curso de água tornou-se vadeável, acabando a navegação que nêle se praticava.
O SR. LUIZ VIANA - Além do depoimento citado, com referência ao Rio das Velhas, ainda podemos invocar o de Halfeld
que, no seu estudo sôbre o Alto São Francisco, preferiu a navegação
do Rio das Velhas à do próprio São Francisco, de tal modo era
caudaloso êsse rio que, hoje, o depoimento unânime declara como
capaz de ser atravessado sem maior dificuldade.
Sr. Presidente, para encerrar as considerações que venho fazendo com referência a êsse ponto, quero trazer mais um testemunho, o das instruções dadas pelo Visconde de Monte Alegre ao
próprio Halfeld, quando lhe pedia que verificasse da veracidade
e do roteiro dos canais que teriam ligado o São Francisco ao Vale
do Jaguaribe, à região Norte do País, e do qual se dizia existirem ainda vestígios na região de Paulo Afonso.
Isso mostra que, na memória dos brasileiros, estava gravado
com absoluta nitidez que as águas do São Francisco eram de tal
modo caudalosas que permitiam a existência de um canal que
levasse essas águas até o Norte do País, coisa que hoje, à vista
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das águas que minguam de ano a ano, é realmente impossível de
se conceber.
Mas, Sr. Presidente, se há diminuição de águas, há ainda outro fato que concorre poderosamente para agravar as dificuldades
da navegação do São Francisco. Ao mesmo tempo em que diminuem, as águas como que corroem as margens, de modo que as
terras caídas vão atulhar o leito, diminuindo dia a dia a sua profundidade. Ganha em largura o que perde em calado.
Isso, aliás, levou Halfeld a dizer que era êrro compararmos
o São Francisco ao Mississipi porque, enquanto o Mississipi é rio
estreito e profundo, o São Francisco é rio que tende a se alargar
e, cada vez mais, oferecer menor calado, e, portanto, pior navegabilidade, que é, sem dúvida, sua função precípua na vida econômica da região e na existência da nacionalidade.
Aliás, num dos depoimentos prestados, perante a Comissão
do São Francisco, instituída por esta Casa e que tão relevantes
serviços vem prestando ao exame dos problemas do rio, diziá, o
Sr. Adozindo de Olive~ra, se não me falha a memória, que, para
compensar êste mal, só havia um caminho: o de se realizar,
no São Francisco, o que se havia feito na margem do Garonne,
na França, isto é, a consolidação das margens. Também lá se
agravava, dia a dia, com a erosão das margens, o problema da
navegação.
Ante realidades t~io graves, foi que a Constituinte de 1946
instituiu a cota const;itucional, destinada, justamente, ao total
aproveitamento econôr,nico da imensa região. Desde aí não tem
faltado o paralelo, ger;almente feito, entre as obras a serem realizadas no São Francisco e aquelas que vêm sendo feitas no Vale
do Tennessee.
Por isso mesmo, e em face do relatório de 1946, da famosa
TVA que desejo mostr(lfr à Câmara, como sua obra que, à primeira vista, pode parecer local, é eminentemente nacional.
Também contra o Tennessee, na Câmara dos Deputados dos
Estados Unidos, uma corrente de opinião se levantou declarando
que aquelas obras grandiosas, mas de enorme dispêndio, iriam
beneficiar quase que exclusivamente uma região. Dois Presidentes
- Coolidge e Hoover -- as vetaram.
Está provado, entretanto, hoje, pelo citado Relatório, que
54% de tôdas as despesas do Tennessee são feitas, não nos sete
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Estados marginais do vale, mas nas demais unidades que compõem
a Federação Americana.
Também no São Francisco, quando para ali carregarmos as
somi:is vultosas, porém indispensáveis para as obras de que carecemos, nesta ocasião, teremos criado para o Brasil, para suas indústrias, em todo o Norte e em todo o Sul, um imenso centro
consumidor. Ao mesmo tempo teremos aberto às necessidades nacionais novos mercados e novas fontes de produção.
Justamente êste argumento, Sr. Presidente, se me afigura
decisivo e capital, para que a Câmara, sejam qu,ais forem os
dispêndios exigidos, jamais regateie as verbas necessárias para a
realização e conclusão das obras de aproveitamento da energia
hidrelétrica, que, como sabem os Srs. Deputados, representa mais
de 8 % de todo o potencial brasileiro.
Seria, aliás, desnecessário que eu aqui me referisse à importância que tem na vida dos povos, na era contemporânea, o
aproveitamento da energia hidrelétrica que - já alguém concluiu
- equivale a multiplicar por quinze a energia de cada indivíduo.
E David Silienthal, um dos Diretores da TVA, escreve que a eletricidade é o moderno escravo, trabalhando suavemente para o
homem, ao mesmo tempo em que avalia cada kilowatt em dez
dias de energia humana. Pois bem: se diante disso imaginarmos
que o São Francisco pode produzir cêrca de um milhão e meio
de cavalos de fôrça motriz, teremos uma idéia, embora vaga, das
possibilidades daquele Vale, no dia em que por uma obra de conjunto que nos permita o total aproveitamento da sua energia hidrelétrica, dotarmos suas populações, e mais aquêles que para
ali naturalmente se dirigirem, da energia elétrica, da fôrça e do
potencial que é capaz de produzir. (Apoiados).
Já que me referi ao Vale do Tennessee, não é mal que aborde outras cifras, talvez tão eloqüentes quanto estas, e que mostram o que será a obra agora tentada. Basta dizer que, enquanto
em 1934, a produção do Vale do Tennessee equivalia apenas a
60% da média verificada nos Estados Unidos, hoje, registra acima
da média da América do Norte! Que produziu êsse milagre?
O Sr. Aureliano Leite - V. Ex.ª poderia citar, também, em
abono de sua afirmação, o caso do Noroeste dos Estados Unidos,
da região da Colúmbia, que era paupérrima e se tornou, por efeito
27 -
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do seu aproveitamento, uma das grandes fontes de produção da
América do Norte.
O SR. LUIZ VIANA - É a região do Colorado.
Aliás, entre os trabalhos que consultei está justamente um
sôbre o Upper-Colorado e no qual tive oportunidade de ver que,
na região do Rio Colorado, desde 1860, se utilizam os campos de
irrigação com êxito perfeitamente notável e acessível ou aplicável à região do São Francisco.
Dizia eu, porém, desejar trazer ao conhecimento da Casa, para
melhor percepção das conseqüências benéficas, verdadeiramente
miraculosas, que poderão ter as obras do São Francisco, alguns
dados sôbre a evolução do Vale do Tennessee. Vou, pois, referir-me à tonelagem-milha transportada pelo grande rio americano:
enquanto em 1926, não excedia de 46 milhões, em 1945 êsse total
se elevou a 256 milhões, isto é, mais de seis vêzes num espaço de
vinte anos!
Em relação ao Sãq Francisco - entretanto se recuarmos vinte
anos no tempo - qua;3e nada ali se alterou!
Na América do Nqrte, porém, não se verificou milagre algum.
Houve, apenas, o aproveitamento racional. Foi o homem, com a
técnica e os conhecimentos modernos da ciência, que os aplicou
no aproveitamento de uma região, então pobre, onde grassavam
a ignorância e a doe~1ça numa população sempre em busca de
emigrar. Não se pense que o Vale do Tennessee, antes das obras
ali realizadas, fôsse alguma zona rica, alguma Canaan americana.
Longe disso. Foi, talV{!Z, a maior das regiões dos Estados Unidos
e hoje nos oferece o e~;petáculo de uma das mais prósperas, ricas
e progressivas.
O Sr. Aureliano Leite - Resolveu também o problema da mi·
gração ao mesmo tempo, pois uma coisa está conexa com outra.
O SR. LUIZ VIANA - É claro que o aproveitamento do São
Francisco implicará n~turalmente em levarmos para as suas margens novas correntes lmigratórias, que farão com que se inverta
o plano inclinado atual, quando o que vemos são populações do.
Vale do São Francisco em constante migração para os demais Estados do Brasil.
:B:ste, Sr. Presidente, o quadro que se nos depara.
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Não é menos exato que, para realizar tais obras, devem.)s
ter um conhecimento justo dos objetivos que devemos alcançar,
porque sem êle, sem sabermos das metas a atingir e dos recursos
de que dispomos, poderemos ingressar numa aventura cujo fim
evidentemente ignoramos.
Por isso, meu intento é não somente fixar o que consideramos objetivo primacial desta grande e generosa cruzada, como
também fixar com absoluto conhecimento, os planos que terão
de preceder à realização das obras.
Quanto aos objetivos, não tenho dúvida em dizer que, imediatamente ligados ao curso das águas do São Francisco, estão
quatro problemas. Primeiro: o aproveitamento da energia hidrelétrica; segundo: a navegação; terceiro: a irrigação; quarto: contrôle ou regulamentação do curso de suas águas.
Quanto à energia, desnecessário será insistir, em face dos esclarecimentos, ou pelo menos, das modestas considerações que já
fiz, mostrando a importância que tem na vida e no progresso do
nosso século, da nossa era, o aproveitamento da energia hidrelétrica. (Apoiados).
Seria grave êrro, entretanto, se, antes dêsse aproveitamento,
não se traçassem os planos capazes de nos dar uma visão de conjunto, a fim de que saibamos o efeito que terá cada barragem, cada
tijolo, cada pá de cimento que fôr colocada no leito do São Francisco.
Importa ter muita atenção com o problema, até porque, lá
no Tennessee, não houve obra de improvisação, mas sim, a fixação
de um objetivo, só alcançado um século mais tarde.
Já em 1824, Calhoum, Secretário da Guerra de Monroe, aconselhava ao famoso Presidente americano que desse ordens e instruções para o aproveitamento da região situada à margem do
Tennessee, onde hoje tem justamente o Tennessee Valley Authority
a sua sede.
Desde essa época tinham os americanos as vistas voltadas para
os problemas do Tennessee, que, como disse, só haveriam de ver
realizados mais de um iséculOi depois, quando, em 1933, sob o
aguilhão da crise, tendo necessidade de traçar para a América do
Norte ameaçada de uma das maiores catástrofes de sua história,
um plano capaz de reanimar e também de absorver a imensa massa dos sem-trabalho estipendiados pelo Tesouro; quando em 1933 1•
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o Presidente Roosevelt dirigiu ao Congresso Americano a mensagem em que pedia a aprovação do plano mais tarde convertida
em Tennessee Valley Act.
Pois bem, lá nos Estados Unidos - recolho esta informação
de um dos trabalhos que compulsei, dedicados à matéria - cada
barragem da TVA, diz o autor, é o projeto de vários fins, e os
engenheiros da TVA, escolheram-no não apenas para dar navegação fácil ao rio e maior proteção possível, contra as enchentes,
mas para assegurar muitos outros benefícios, dos quais, a energia
é sômente um dêles. Cada barragem, é parte de um sistema para
todo o rio, das cabeceiras à embocadura. A localização, as dimensões, o trabalho de cada barragem está determinado em relação
com tôdas as demais e, assim, todo o potencial estimado do rio,
em conjunto, pode ser aproveitado.
Bem se vê, Sr. Presidente, que certas obras, como esta das
barragens, não podiam ser feitas senão mediante estudo completo, meticuloso, minucioso de todo o curso do rio, e não isoladamente, como se o ,pudéssemos dividir por seções. Isto, porque,
como já disse alguér,n, aquilo que a natureza fêz uno, o homem
não pode aproveitar senão na sua unidade, no seu todo, no seu
conjunto.
·
É impossível que, se vá retalhar o São Francisco, para só fazer, aqui e ali, obrqs esparsas, destinadas a beneficiar esta ou
aquela região, mas que no futuro possam ser incompatíveis, perniciosas a uma obra grandiosa de conjunto. Isto, aliás - quero
acentuar - não exclui realização das obras beneméritas de saneamento e educação, que ali vêm sendo realizadas e que, por
certo, de modo algu;m podem interferir num plano de conjunto
de aproveitamento do curso do rio. Entretanto, as obras de barragem, as de irrigação, as de reservatórios de compensação, só
poderão ser realizadl:l-S, com eficiência, com consciência, dentro de
um plano total, que compreenda desde a Serra da Canastra, desde
as nascentes, até a foz do São Francisco.
Já que me tenho dedicado, talvez com constância excessiva, a
falar do Tennessee, queria dizer que também lá houve dois planos.
Por um, teríamos !!O vale americano 32 barragens pequenas, das
quais resultaria um curso fluvial com apenas 6 pés de profundidade; outro mais vuitoso, mais amplo, talvez mais arrojado, compreendendo apenas sete barragens, isto é, em vez de 32 pequenas,
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sete gigantescas. E o resultado é que o curso dágua seria não de
seis pés, mas de nove, em tôda a extensão do rio e dos canais ali
rasgados. l!:ste, aliás, o plano aprovado.
Sr. Presidente, se acentuo a circunstância, é apenas para
mostrar aos Srs. Deputados, a influência poderosa, ponderável, insuperável que terá sôbre o curso do rio, a construção das
barragens, ou melhor, a escolha do tipo de barragens a serem
no local empregadas. Assim, tanto podemos encaminhar-nos para
um sistema de pequenas barragens, cuja conseqüência será pequena elevação apenas no calado do São Francisco, como, se julgarem os técnicos mais conveniente, preferir o sistema de grandes
barragens, que se destinarão a dar ao Rio São Francisco o calado
que necessita.
Uma vez, porém, que falo em navegação, devo dizer também
que aí é evidente a necessidade de planificar. Para isto, basta citar duas opiniões antagônicas, a do Senador Apolônio Sales, um
dos maiores conhecedores do assunto, ou, pelo menos, dos mais
dedicados servidores da região, e a de um técnico do Ministério
da Agricultura, o Sr. Adozindo de Oliveira, se não me falha
a memória. Pois bem, enquanto o Senador Apolônio Sales acha
que o São Francisco deve ter sua navegação adaptada ao rio, através da redução do tamanho dos navios, de modo a ajustá-los a
calado existente, o técnico do Ministério da Agricultura é favorável a que se adapte o rio às necessidades da navegação da região. Aí vemos, portanto, conceitos e orientações inteiramente
opostas: de um lado, adapta-se o rio à navegação; de outro, a navegação ao rio.
O Sr. Aureliano Leite - Qual das duas orientações é a certa?
O SR. LUIZ VIANA - Difícil será dizê-lo, nem me proponho
a discutir as benemerências ou desvantagens desta ou daquela solução. Seria temerário fazê-lo, uma vez que ainda não dispomos
para tanto, dos elementos adequados que nos proporcione conhecimento perfeito, completo, acêrca do São Francisco.
A meu ver, porém, devemos, tanto quanto possível, adaptar o
rio às necessidades da navegação, porque, de outro modo, será
deixá-lo sem capacidade para atender aos imperativos da região,
não somente na atualidade, mas, sobretudo, quando adquirir maior
incremento econômico o grande Vale do Nordeste Brasileiro.
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Sr. Presidente, muitos outros fatôres poderão ainda corroborar o imperativo irreprimível - posso bem usar da expressão - de
um plano de conjunto. Para prová-lo, aí estão alguns erros, talvez
seculares, e que bradam aos céus, depondo em nosso favor. Não
precisaria ir além do caso das Cachoeiras de Sobradinho, sôbre
as quais o Sr. Geraldo Rocha, também dedicado e esforçado
investigador dos problemas do São Francisco, diz e com muito
acêrto, que, desde o Império, ali se joga dinheiro fora, graças à
engenharia de palpite. Realmente apesar do Plano de Milnor Roberts, apesar das três soluções oferecidas por Halfeld, ao estudar
o problema, ainda permanece insolúvel o caso do Sobradinho.
Por último, por desgraça nossa, a Comissão Federal Fluvial.
criada em 1932, cometeu ali um dos maiores erros técnicos da
engenharia nacional, assentando todo o seu Plano de realizações
no pressuposto dum determinado leito, ou duma determinada natureza para o leito do rio nesse ponto, quando, ao contrário do
que ela imaginava, o leito do rio era justamente o oposto.
Não quero afirm~-lo quanto à natureza do leito, porque a memória poderia me trair, mas o exemplo é absolutamente verdadeiro.
Pensou-se, creio eu, que o leito do rio era mole, e fizeram-se obras
destinadas a um leito mole. Gastaram-se milhares e milhares de
contos, e afinal verificou-se que o leito do rio era duro, e então
tôdas as obras, tudo quanto se realizou, ficou inteiramente perdido.
Ora, Sr. Presid~nte, êsse é um dos exemplos mais clamorosos da leviandade com que no Brasil se fazem obras de maior
importância. Para testemunhar êsses erros técnicos que assinalam
a margem do São F1rancisco, ainda há lá o Canal de Diógenes,
em Curralinho, nome que lembra o do engenheiro que praticou
aí, também, um dos maiores erros da engenharia nacional e para
o qual a única vingança das populações ribeirinhas foi perpetuar-lhe o nome de Canal de Diógenes.
Seria, porém, e:p.fadonho, Sr. Presidente, se eu citasse os
numerosos exemplos que se poderiam somar àqueles aqui citados,
e que atestam a cad1:1. passo a brevidade, a leviandade e a facilidade com que elementos responsáveis tomam decisões da maior importância, da maior relevância. É justamente contra isso que peço
licença para dirigir u,ma palavra de advertência, se não um apêlo
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no sentido de que as ;obras a serem realizadas no São Francisco não o sejam com essa leviandade, porque de outra forma
nós poderemos sacrificar, ainda uma vez, e com atraso talvez
de um século, obras que se destinam, não apenas a servir a uma
das maiores regiões do Brasil, mas também a cooperar para o
soerguimento econômico da nacionalidade, porque - ninguém
tenha dúvida sôbre êsse ponto - a economia brasileira não estará inteiramente sólida, não estará unificada entre o Norte e o
Sul, enquanto nós não enchermos econômicamente êste imenso vazio que é o São Francisco, um vazio que há tempos serviu de estrada, que na Colônia foi o caminho por onde os bandeirantes
do Norte e do Sul se deram as mãos, mas que daqui a anos, se continuar como está, será, talvez, apenas o cemitério de infelizes populações ribeirinhas.
Depois de ter falado na navegação e de ter mostrado, creio
eu, quanto é grave aquêle problema, que está a exigir um estudo
acurado, urgente, para sairmos dêsse dilema em que nos encontramos, isto é: ou se produz e não se tem como conduzir, ou
não se produz e então as populações são acusadas de improdutíveis.
Entretanto, serâ i~possível produzir, enquanto não tivermos
transporte conveniente, transporte que assegure às populações sanfranciscanas que suas mercadorias, ao contrário do que hoje tão
freqüentemente acontece, não apodrecerão às margens do rio, por
falta de vapores, por falta de transportes.
Cabe aqui ainda uma palavra sôbre irrigação. Também esta
não poderá ser feita sem um estudo conveniente. Entretanto, devo
assinalar que, mais grave do que não se ter estudado, é não se
haver até hoje feito nada, quando em todos os rios da América,
há cêrca de um século, se pratica, com tôdas as vantagens, a irrigação por canais e bombeamento. Para citar apenas um exemplo
do que pode a irrigação, basta mencionar o Sião e o Egito, onde a
simples construção de canais irrigando as terras marginais dos
seus rios, permitiu uma concentração de 580 habitantes por quilômetro quadrado, o que, se transposto para os duzentos mil quilômetros do São Francisco, nos leva a imaginar que o Vale
comportaria 116 milhões de habitantes - contraste evidente com
a densidade, realmente escassa e irrisória, que acabou de citar o
meu ilustre colega, Deputado Rui Santos.
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Quero, ainda, lembrar um exemplo, que é do Alto São Francisco, isto é, de Minas, para que se tenha uma idéia bem clara
do abandono em que estão as populações marginais do São Francisco.
Enquanto por todo o Estado de Minas Gerais a proporção da
área cultivada é de 26 hectares por mil, às margens do São Francisco, no mesmo Estado, essa proporção é, apenas, de dois por mil.
Ora, Sr. Presidente, estando a maior extensão do Vale
do São Francisco compreendida no Estado de Minas, é fácil que
avaliemos as necessidades prementes da imensa região brasileira.
Mas, além dêsses três problemas, ou dessas três questões a
que me referi, resta ainda uma, que é a dos reservatórios de compensação.
Evidentemente, será impossível atendermos àquelas necessidades que lembrei ao iniciar meu discurso, dizendo que o São Francisco está morrendo, que suas águas estão secando - se não
cuidarmos, de logo, de construirmos, sobretudo nas suas cabeceiras,
nos seus afluentes, rteservatórios de compensação capazes de
atender às necessidades permanentes de sua navegação. Tais reservatórios, porém, que serão, por certo, uma das partes mais relevantes das obras do São Francisco, ainda carecem de estudos
muito profundos, de estudos muito graves, pois envolvem problemas da maior monta. Basta dizer, Sr. Presidente, que a barragem do Boqueirão -- um dos sonhos de quantos se dedicam ao
S. Francisco, que terá c~.Lpacidade para criar, num dos seus afluentes,
um reservatórfio de água equivalente duas vêzes ao Lago de Assuan e, aproximadame:nte, igual ao da Baía de Guanabara, ainda
divide as opiniões dos ientendidos, os Srs. Geraldo Rocha, Correia
Leal e Adozindo de Ol~veira.
O Sr. Teódulo de ,,4.lbuquerque - Cinco vêzes maior; são dez
milhões de metros cúqicos.
O SR. LUIZ VIANA - Agradeço a retificação. São, de fato,
dez milhões de metros cúbicos.
Só a construção qa Barragem do Boqueirão, Sr. Presidente,
será suficiente para assegurar trinta por cento de tôda a vazão
de Paulo Afonso, isto é, terá como conseqüência imediata que o
Silo Francisco, suas barragens, suas usinas hidrelétricas, não virão
mais a conhecer os horrores da sêca e da estiagem. Isto se refletiria
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então sôbre todo o calado do rio, permitindo o tráfego de navios
permanente e livremente, de janeiro a dezembro, navios que hoje,
\i.urante cêrca de quatro ou cinco meses do ano, ficam encostados
em Juàzeiro e Pirapora, ou fazem pequenos percursos, uma vez
que são incapazes de vencer as correntezas e cachoeiras na época
da estiagem.
Todavia, se grande é o meu entusiasmo e minha fé nas obras
que devem ser realizadas no São Francisco, não é menor minha
convicção de que, primeiro, há muito que pensar. Só numa coisa
não devemos pensar: no quanto a gastar. Mas, devemos meditar
sôbre o modo por que há de ser realizada essa obra, verdadeiramente gigantesca, única do Brasil, e rara no mundo: obra que
se destina não apenas a aproveitar o Vale mas a constituir-se
também num exemplo para tôda a nacionalidade. Será posta à
prova a própria capacidade de realização, de iniciativa, de execução de nossa gente, porque, verdadeiramente, dentro das dimensões que requer, ela transcende de muito a uma realização
regional para ser de fato grande obra nacional.
Mas, não acredito que êsse empreendimento, do vulto que
deve ser, possa ser realizado se não o fizermos atendendo a alguns
preceitos fundamentais, dentre os quais está o enunciado pelo
grande Roosevelt, em 1933, na sua mensagem ao Congresso Americano, de que a TVA por êle idealizada devia ser uma corporação
revestida dos podêres do Govêrno, mas com a flexibilidade e iniciativa de uma emprêsa privada.
Realmente, não creio que dentro de normas burocráticas seja
possível organizar uma corporação, uma entidade, como aquela,
ou capaz de levar avante obra como a do São Francisco. Evidentemente, ela tropeçaria, ficaria embaraçada, talvez inibida dentro
dos meandros da burocracia, tão nossos conhecidos.
É necessário que êsse órgão tenha um poder maior e flexibilidade ainda maior. Só poderemos consegui-la concedendo-lhe
grande autonomia de podêres, a par também de grande responsabilidade .
Por isso mesmo, o substitutivo que tive a honra de apresentar,
inclui dispositivo idêntico ao aceito pela Comissão de Constituição
e Justiça, infelizmente repelido pela Comissão de Finanças, segundo o qual a Diretoria da Comissão do Vale do São Francisco,
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além de um prazo fixo, devia ter a aprovação prévia do Senado
Federal. Sàmente assim poderemos pretender asssegurar aos homens incumbidos dessa obra a independência e ainda a altitude
moral, a altitude técnica necessária a empreendimentos de tal
monta.
O Sr. Hermes Lima - Nem se compreende que a Comissão de
Finanças haja recusado a aprovação do Senado a essa nomeação.
O SR. LUIZ VIANA - Devo, aliás, esclarecer a V. Ex.ª que,
embora descendo ao plenário com parecer da Comissão de Finanças,
o substitutivo na verdade não representa a opinião daquela Comissão.
Tanto isso é exato, Sr. Presidente, que a maioria dos membros da Comissão que assinaram o substitutivo o fizeram com
restrições ou vencidos.
Além disso, pleiteio que os Diretores da Comissão do São Francisco, a exemplo do que se faz no Tennessee, - exemplo que invoco a cada passo, obedecendo ao conselho de um dos grandes
conhecedores do assqnto, Sr. Geraldo Rocha - não tenham
direto interêsse da r~gião e seja a sua nomeação aprovada pelo
Senado, e com mandato fixo, o que não exclui - como decidiu
a Côrte Suprema, no i!tresto de Morgan contra a união americana
- os podêres do Presip.ente para, dentro da competência atribuída
pela Constituição do ~aís, demitir ou propor a demissão do Diretor
faltoso ou daquele qlle provadamente, praticar falta grave. No
entanto, não compreendo, e ninguém compreende, que a Câmara
pense de outro modo, que homens destinados à tarefa tão grande,
e de tamanha responsabilidade, possam ser demitidos ad nutum,
como qualquer funcionário extranumerário.
Além dessa cautela, que me parece indispensável como referência à Diretoria ou ao Diretório da Comissão do Vale do São
Francisco, é necessário se lhe atribuam as maiores responsabilidades e dentre estas se encontram aquelas que os obriga, na admissão dos seus funcion~rios, inteira isenção, completa liberdade de
qualquer eiva política para que ali só impere a eficiência e o
mérito.
O Sr. Hermes Lirria - Por que V. Ex.ª, em seu substitutivo
mandou aplicar as regras gerais do funcionalismo público ao
funcionalismo da Comissão do Vale do São Francisco?
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O SR. LUIZ VIANA - No que não se refere à estabilidade.
Repare V. Ex.ª: o substitutivo exclui estabilidade porque justamente por ser obra transitória, entendo que todos os funcionários
devem ser temporários, interinos ou a título precário, como prefira
V. Ex.ª, mas que a êsses funcionários se apliquem os demais dispositivos dos Estatutos do Funcionário Público, isto é, as demais
vantagens, referentes à licença, férias, enfermidades, enfim, a outros dispositivos benéficos que lá existam. Foi essa, pelo menos,
minha intenção.
O Sr. Hermes Lima - A legislação do trabalho não bastaria
para isso?
O SR. LUIZ VIANA - Não me insurjo contra a orientação
de V. Ex.ª, assim de primeiro plano. É matéria evidentemente
para debate mais amplo e no qual acredito que poderemos ficar
perfeitamente de acôrdo. Minha intenção foi apenas deixar desde logo, no substitutivo, alguns incisos, algum artigo que assegurasse àqueles funcionários determinados benefícios, já que se lhes
tirava o da estabilidade.
Sr. Presidente, acredito extraordinàriamente benéfico para a
boa marcha dos serviços das obras do São Francisco que os funcionários escolhidos pela Comissão sejam apenas em consideração
ao seu mérito e à sua capacidade.
O Sr. Medeiros Neto - Isso pretende a Comissão do Vale do
São Francisco.
O SR. LUIZ VIANA - Sei disso; nem podia ser outra a intenção de V. Ex.ª. Apenas no meu substitutivo procurei
colocar alguns incisos; não dei a isso apenas caráter de aspiração,
de ideal, mas de imposição legal. De modo que a falta constitui
falta capaz de acarretar a demissão do próprio Diretor que a comete.
O Sr. Hermes Lima - Por que V. Ex.ª diz, no substitutivo,
que os governadores dos Estados de Minas, Bahia, Pernambuco,
Alagoas e Sergipe poderão designar, sem ônus para os cofres federais, observadores que participarão das reuniões da Diretoria do
Vale do São Francisco, com direito idêntico ao de seus Diretores ...
O SR. LUIZ VIANA -

Menos o de voto.

O Sr. Hermes Lima -

..• menos o de voto, por quê?
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O SR. LUIZ VIANA - Vou dizer.
Evidentemente, segundo entendo, os interêsses locais nas
obras a serem realizadas pela Comissão do São Francisco são os
maiores. E quando digo interêsses, não me refiro aos de ordem
subalterna. Pelo própria natureza das obras, terão de afetar serviços públicos, terão de submergir certas áreas, terão de aproveitar
cachoeiras estaduais, terão de provocar modificações de salários,
enfim, acarretarão, no primeiro momento, mutação extraordinária e de grave repercussão na vida de cada um dêsses Estados.
Assim, meu desejo é que, junto à Comissão, sem voto, sem capacidade de deliberar, mas podendo emitir sua opinião, falar, objetar,
houvesse um representante de cada Estado.
Não creio que nisso haja qualquer mal, desde que, quando
não há ônus para a Comissão nem para o País, uma vez que os
representantes não votam, não deliberam, não fazem mais que
aconselhar, ponderar, esclarecer. É faculdade que, evidentemente,
não se pode negar a qualquer dêsses Estados profundamente interessados na solução ~ também na marcha das obras do São
Francisco.
O Sr. Hermes Limct - V. Ex.ª permite um aparte?
O SR. LUIZ VIANA - Sabe V. Ex.ª que sempre o ouço com o
maior prazer.
O Sr. Hermes Lima - A maior dificuldade da Comissão vai
ser, exatamente, a de superar o regionalismo, que intervirá no
desenvolvimento das obras.
O SR. LUIZ VIANA.. - Não creio.
O Sr. Hermes Lima - Temo que os representantes estaduais,
embora auxiliem, atrapalhem muito.
O SR. LUIZ VIAN.P~ - Sabe V. Ex.ª que meu ponto de vista
não é outro, senão o de que as obras do São Francisco sejam realizadas com o espírito exclusivamente voltado para a nacionalidade.
Precisamos banir inteiramente qualquer aspecto regional, qualquer interêsse mesquinho dêsse ou daquele Estado, para que os
interêsses do País supe+em todos os demais. Não acredito, entretanto, que a participaç:ão no debate, nas deliberações de maior
relevância para cada uma das unidades da Federação possa comprometer o espírito altamente nacional que deve, realmente, como
bem diz V. Ex.a, presidir às deliberações da Comissão.
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O Sr. Hermes Lima - Veja, porém, V. Ex.ª: não digo ser o
interêsse regional mesquinho. Sei que V. Ex.ª também pensa
assim.
O SR. LUIZ VIANA - Muitas vêzes pode ser.
O Sr. Hermes Lima - Muitas vêzes pode ser e muitas vêzes
pode não ser, e geralmente não é.

O SR. LUIZ VIANA -

o que acredito.
O Sr. Hermes Lima - Mas, não há dúvida alguma que o interêsse regional, apesar de não ser mesquinho, pode interferir com
os objetivos do interêsse geral da grande obra a realizar.
É

O SR. LUIZ VIANA - Neste caso, a maioria da diretoria que
é quem delibera, deverá votar de acôrdo com os interêsses nacionais.
O Sr. Juraci Magalhães - Sem esquecer, todavia, que os interêsses gerais são a soma de interêsses particulares, é o que me
cumpre observar ao nobre Deputado, Sr. Hermes Lima.
O Sr. Hermes Lima - Sem dúvida, mas os interêsses particulares, em dado momento, poderão interferir contràriamente ao
desenvolvimento numa escala de tempo mais longa do que o da
obra a realizar.

O SR. LUIZ VIANA- Não há dúvida que V. Ex.ª tem razão.
Não acredito, entretanto, que a participação dêsses elementos por
mim propostos possa ter conseqüência imaginada por V. Ex. a.
Mas, Sr. Presidente, outro ponto para mim do maior relêvo, quanto à criação da Comissão do São Francisco é o da localização da sua sede.
O Sr. Hermes Lima - É fundamental.
O SR. LUIZ VIANA - É para mim fundamental, como bem
diz o ilustre Deputado, Sr. Hermes Lima.
Aliás, já dizia o Presidente Roosevelt, numa de suas mensagens dirigidas ao Congresso a propósito das obras do Tennessee,
com aquela precisão de linguagem que é muito da eloqüência
americana: "Não é sábio dirigir tudo de Washington".
Acho, Sr. Presidente, que nestas poucas palavras está dito
tudo que poderia dizer sôbre a matéria, visto como a verdade é
que no :Brasil ainda estamos concorrendo, cada vez mais, para
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que se chegue àquele gigantismo urbanístico de que falava, no
depoimento à Comissão do São Francisco, o Sr. Geraldo Rocha, gigantismo urbanístico que traz todos os malefícios e não nos
dá benefício algum. É, realmente, extraordinário que em assunto que se me afigura tão evidente, causa tamanha celeuma, tais
os interêsses, mesmos honestos como são todos êles, mas que pelo
subconsciente, ou não sei por que outra via de raciocínio, são
levados a se bater extremamente pela localização de tudo no Rio
de Janeiro. Daqui como haveremos de dirigir o Acre e o São Francisco, como haveremos de vigiar as fronteiras do Rio Grande do
Sul.
O Sr. Hermes Lima - O substitutivo da Comissão de Finanças
chega à perfeição exagerada de localizar a Comissão em três capitais: uma aqui, uma em Salvador e outra em Belo Horizonte.
O Sr. Manoel Novais - Devo ponderar ao nobre Deputado, Sr.
Hermes Lima, que a localização em três capitais é conseqüência da participação dos delegados estaduais, que deu a alteração completa da proi:iosta da Comissão Parlamentar e, em conseqüência, do substitutivo da Comissão de Justiça
O SR. LUIZ VIAN.A - Por isto mesmo, Sr. Presidente, lembro
o depoimento de um dos Diretores da TVA, e que assim se externava, sôbre o assunto:
"Se as resoluções importantes são tomadas no centro, nenhum homem de valor quererá ir para o campo".
Essa a verdade. Se tudo aqui se resolver e se deliberar, ninguém quererá sair daq11i, ninguém há de querer localizar-se no
São Francisco, no campo ou no interior, nem desejará ir para
lugares onde se não dc~cide, nem resolve; evidentemente que só
irão os menos capazes, os menos habilitados a darem o seu concurso para uma obra de tal relevância e grandiosidade.
Se não bastasse invocar êsse exemplo americano, quereria citar outro que é muito nosso, muito perto de nós, contemporâneo.
É o caso da Companhi\a Vale do Rio Doce, que há pouco tempo
conseguiu destruir um dos maiores patrimônios nacionais, uma
das maiores coletas de dinheiro já feitas no Brasil, porque para
ela se caldearam em espécie, em dinheiro, novecentos milhões de
cruzeiros, dinheiro que, hoje, na verdade, não existe.
Porque a Companhia Vale do Rio Doce chegou a essa perfeição maravilhosa: quanto mais produz mais perde! É que o mi-
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nério do Rio Doce custa mais caro do que se vende, de forma que
o problema da Companhia, para perder menos é vender menos,
quando até hoje, que eu saiba, em tôdas as emprêsas, o ideal é
vender mais para ganhar mais. Pois bem, no Rio Doce é o contrário: no ano de poucos negócios, poucas perdas; nos de muitos
negócios, muita perda. Isto, aliás, provam os próprios relatórios
da Companhia que tenho em mão, referentes aos anos de 45 e
46: produzidas cem mil toneladas de carvão - prejuízo nove milhões e trezentos mil cruzeiros; no último, quarenta mil toneladas
- prejuízo dois milhões de cruzeiros.
De referência à sede, basta citar o depoimento de um americano, que aqui estêve, Sr. Sharp, e que escreveu, então, um pequeno relatório - "South America uncensored" - "A América do
Sul sem censura".
Evidentemente não é necessário esclarecer que êsse americano
aqui estêve durante o Estado Nôvo, sob o império da censura. Pois
bem, Sharp às páginas 282-286, do seu trabalho, diz: - "Doutor
Pinheiro - por coincidência, não é mais nem menos do que o
nosso prezado colega Deputado Israel Pinheiro - permanece mais
tempo no Rio de Janeiro. No dia em que cheguei por estrada de
ferro, êle vinha por ar, numa das suas visitas muito pouco freqüentes".
Sr. Presidente, se esta Casa resolver, na sua alta sabedoria, que a sede da Comissão do Rio São Francisco deve ser na
capital do País, na Avenida Central, então não há dúvida de que
outros jornalistas, quando passarem pelo Rio São Francisco, poderão também dizer do Diretor da Comissão, o mesmo que disse
êsse de um Diretor da Companhia Rio Doce, assinalando suas poucas visitas ao São Francisco.
O Sr. Juraci Magalhães - V. Ex.ª permite um aparte?
O SR. LUIZ VIANA - Com imenso gôsto e honra.
O Sr. Juraci Magalhães - E se, em lugar de adotarmos solução rígida de localizar no Rio de Janeiro ou em outro ponto
qualquer do São Francisco, permitíssemos à Comissão ficar no
Rio de Janeiro ou no São Francisco, conforme as conveniências
do serviço?
O SR. LUIZ VIANA - Evidentemente teríamos chegado ao
ideal porque, realmente, não duvido que, em certas fases do ano
ou em certas fases da obra. , .

-

o

432 -

Agora, por exemplo, havia necessidade de a Comissão do São Francisco funcionar no local?
Sr. Juraci Magalhães -

O SR. LUIZ VIANA - Acredito que agora não haveria.
Sr. Presidente, respondo, agora, ao aparte com que me
honrou o Sr. Deputado Juraci Magalhães. Realmente, seria
perfeitamente viável termos a Comissão do São Francisco entre o
Rio e São Francisco de acôrdo com as necessidades do serviço.
Nós, legisladores, entretanto, que fazemos as leis, não para
êste ou aquêle Govêrno, não para os bons ou maus tempos, mas
para os governos de todos os tempos, não podemos confiar em
que os governos sejam sempre bons e sempre criteriosos.
É possível que, amanhã, tenhamos na direção do São Francisco, indicados por governos menos escrupulosos, ou menos zelosos do interêsse público, elementos que não correspondem à confiança do povo e transfarmem os seus cargos, não em munus
públicos, em ônus a serviço da pátria, mas numa sinecura gozada
aqui ho Rio de Janeiro. Contra isto me insurjo e disto tenho mêdo,
ainda maior, hoje, na época da aviação, quando é comum, é freqüente, que os diretores não fiquem nem no Rio, nem no São
Francisco, mas estejar,n continuamente voando, para cá e para lá,
por conta do erário público.
O Sr. Juraci Magalhães - Se os homens nomeados não estiverem à altura dos cargos, não será um simples dispositivo legal estabelecendo que a Comissão funcione no Vale do São Francisco que os fará permanecer ali.
Haverá sempre o arbítrio dos diretores de escolherem a oportunidade de estar no 13ão Francisco ou no Rio de Janeiro. Se não
estiverem à altura dois cargos, repito, preferirão sempre ficar no
Rio de Janeiro. Se viei>sem para o Rio, teriam ainda a diária.
1

O SR. LUIZ VIANA -

Assim, estaria tudo perdido.
O Sr. Manoel Novais - V. Ex.ª está tratando da questão da
localização e eu devo declarar que a Comissão Parlamentar do
São Francisco adotou, como sede, a Capital da República, aliás
mantida pelo Substitutivo da Comissão de Justiça, sob o fundamento de que, sendo o órgão dependente, subordinado diretamente
ao Presidente da Repil.blica, precisaria naturalmente manter contacto imediato com ~ alta administração do País. Teríamos a
questão do registro d!F verbas, do fornecimento de dinheiro nos
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Estados, enfim um conjunto de problemas a resolver aqui. A essa
altura surgiu, na Comissão de Finanças, aquilo que V. Ex.ª vai
criar com o dispositivo, introduzindo a representação dos delegados
dos Governadores - o problema regional. A Comissão de Finanças, só encontrou esta fórmula: deixar a sede na Capital da República.
O SR. LUIZ VIANA - Isso não é uma fórmula, porém uma
porta de saída.
O Sr. Juraci Magalhães - Nesta fase de organização?
O SR. LUIZ VIANA - Acredito que haveria.
O Sr. Juraci Magalhães - Pois eu não acredito.
O SR. LUIZ VIANA - Esta fase inicial será de observação
direta sôbre o Vale, de estudos locais, evidentemente tanto mais
bem feitos quanto mais próxima a Diretoria do Rio São Francisco.
O Sr. Juraci Magalhães - V. Ex.ª citou o caso da Companhia
Vale do Rio Doce. Veja, porém, o exemplo de Volta Redonda, onde
uma administração eficiente ajudou a resolver um grande problema nacional. A Diretoria de Volta Redonda está ali, ou no Rio de
Janeiro, conforme a conveniência do serviço. Por quê não admitir
que o Govêrno da República venha a escolher homens capazes
de pôr sempre os interêsses públicos acima de suas conveniências
pessoais?
O SR. PRESIDENTE - Peço a atenção do nobre orador para
o fato de estar a extinguir-se o tempo da sessão, bem como o de
que dispõe.
O Sr. Juraci Magalhães - Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª
a prorrogação da sessão por mais meia hora, a fim de permitir que
o nobre Deputado conclua seu discurso.
O SR. PRESIDENTE - Pode, naturalmente, ser prorrogada
a sessão, para que o orador conclua o seu discurso, não, porém,
por muito tempo, visto estar a esgotar-se o tempo que o Regimento lhe dá para permanecer na tribuna.
O SR. LUIZ VIANA - Sr. Presidente, se não estou enganado, o Regimento permite que ao orador seja concedida mais
meia hora, desde que algum Deputado inscrito lhe ceda a palavra.
O SR. PRESIDENTE - O Regimento permite requerimento
verbal para prorrogação da sessão. Submeto à deliberação do plenário o requerimento do Sr. .Juraci Magalhães, de prorrogação
28 -

27 2P5

-

434 -

da sessão por 30 minutos, para que o orador termine suas considerações.
Os Srs. Deputados que o aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o Sr. Deputado Luiz Viana.
O Sr. Manoel Novais - É sempre uma fórmula, e vou prová-lo a V. Ex.ª.
O Sr. Fernando Nóbrega - É uma solução política, premiando
Minas, Bahia e o Centro.
O Sr. Manoel Novais - A fórmula seria deixar a sede na Capital da República, criando duas Diretorias de Obras: uma, no
Estado de Minas Gerais, para atender aos problemas da seção do
Médio São Francisco, pertencente ao Estado e do Alto São Francisco e outra, na Bahia, para atender à seção do Médio São Francisco relativo ao Estado, e do Baixo São Francisco, estabelecendo-se assim, equilíbrio perfeito, na planificação e execução do
serviço. Isto foi feito. O argumento que se podia apresentar contra essa idéia, consistiria na necessidade de serem criadas três
Diretorias com três 1'.dministrações próprias, o que não acontecerá, porque a Admin;istração Central é constituída de três Diretores, na Capital da ~República. Mesmo na fase da planificação,
temos necessidade de µianter, em cada uma dessas regiões, forçosamente, uma residênpia de engenharia, porque os Diretores não
podem planificar sem os elementos fornecidos pelos engenheiros,
estudando localmente o São Francisco. Nesta hipótese, ao invés
de mantermos dois Diretores aqui no Rio de Janeiro, sem função,
êles assumiriam, nos Estados, a função dêsses engenheiros residentes e pessoalment~ dirigiriam a parte da planificação, sem
mais ônus para a Con;üssão do São Francisco. Vê o nobre orador
que não se trata de urp.a porta de saída ...
1

O SR. LUIZ VIANA -

Na realidade, é.
O Sr. Manoel Novais - .·.. mas de verdadeira fórmula, criada por aquilo que V. Ex.ª procura prevenir, introduzindo a representação dos gover;nadores.
O SR. LUIZ Vll\.NA - Sr. Presidente, como argumento
contrário à localizaçãp da Comissão no São Francisco, aventa o
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ilustre colega, Sr. Manoel Novais, a necessidade que teria,
não só do contacto permanente, estreito, contínuo com o Presidente
da República, mas também a movimentação das verbas das próprias obras.
Ora, também dependente, subordinada ao Presidente da República é a Tennessee Valley Authority. Apesar disso, entretanto,
a Seção VIII daquele ato do Legislativo norte-americano dispôs
expressamente, que o principal "Office", como se chama, ou a
Sede da TVA, devia ser em Muscle Schools - coração do Tennessee. Além disso, seria perfeitamente viável que, tanto para êsses
entendimentos, como para movimentar as verbas a que s. Ex.a
alude, a Diretoria tivesse aqui representantes seus, mas êrro profundo será criarmos, no Rio de Janeiro, cabides de empregos,
novas autarquias, para serem invadidas pelo protecionismo, visando apenas colocar dezenas ou centenas de funcionários e não o
interêsse público nacional.
O Sr. Hermes Lima - Aí é que está o problema.
O SR. LUIZ VIANA - O problema não é dos Diretores, é,
sobretudo, dos funcionários.
O Sr. Hermes Lima - O problema é o perigo de se estabelecer
no Rio de Janeiro um escritório burocrático com um número de
funcionários que não terá fim.
O SR. LUIZ VIANA - V. Ex.a diz bem: não terá fim.
O Sr. Manoel Novais - V. Ex.ª está equivocado. Como foi
traçado o Plano pela Comissão Parlamentar do São Francisco na
fase de planificação não teremos a Diretoria como órgão de centralização e coordenação de todos êsses serviços, mas nunca
acontecerá que se monte uma grande burocracia no Rio de
Janeiro, porque as obras que se estão executando no São Francisco correm por conta de Departamentos já existentes...
O SR. LUIZ VIANA - V. Ex.ª está fazendo um discurso paralelo, o meu tempo está se esgotando.
O Sr. Manoel Novais - Permita-me concluir o meu pensamento. Assim, vê-se que nunca empenharemos a fundo as verbas destinadas ao São Francisco, na parte burocrática.
O SR. LUIZ VIANA - Creio, Sr. Presidente, que, depois
de darmos à Diretoria da Comissão do Vale do São Francisco to-
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dos êsses elementos, será indispensável lhe dar tôda a autoridade
para nomear e demitir os seus funcionários. Somente assim ela
terá a fôrça, o poder necessário para realizar tarefa de tal magnitude.
O Sr. Agamemnon Magalhães - Há aí uma contradição.
V. Ex.ª quer negar a natureza autárquica da Comissão e, ao
mesmo tempo, dar-lhe podêres que só uma autarquia pode ter.

O SR. LUIZ VIANA - Não me insurgi contra a autarquia,
e tanto não me insurgi que, mediante autorização do Congresso,
dei à Comissão do São Francisco podêres para contrair empréstimos. Ora, se ela não fôr autarquia, êsses empréstimos terão de
ser contraídos diretamente pelo Govêrno.
O Sr. Agamemnon Magalhães - V. Ex.ª aceita, então, a organização autárquica?
O SR. LUIZ VIANA - Nem discuti aqui êsse ponto. V. Ex.a
está, portanto, arrombando uma porta aberta, perdoe-me dizê-lo.
O Sr. Agamemnori Magalhaes - V. Ex.ª ha pouco afirmou
que não queria criar uma autarquia, com sede no Rio de Janeiro.
O SR. LUIZ VIANA - V. Ex.a ouviu mal. Eu disse que, com
a sede no Rio de Janeiro, iríamos criar mais uma autarquia na
Capital Federal, que serviria, apenas, para colocar afilhados, protegido, sobrinhos, enfi;m, tôda essa escala que V. Ex.ª durante
tantos anos foi Govêrno, deve conhecer melhor do que eu.
1
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O Sr. Agamemnon Magalhães - V. Ex.ª está argumentando
em tese: não está argq.men tando para o Brasil.

O SR. LUIZ VIANA - Se o Brasil é um mundo à parte, então eu desisto de qualquer argumentação, de qualquer razão, de
qualquer lógica. Penso, porém, que estou argumentando com o
que há de mais brasileiro, que é a burocracia.
O Sr. Agamemnori Magalhães - Ao contrário: V. Ex.ª se
falasse com o engeµheiro da Inspetoria de Obras Contra
as Sêcas, Dr. Vieira, compreenderia por que deve ser localizada aqui. Eu mesmo fui a favor da transferência para o Nordeste da Inspetoria Contra as Sêcas, mas êsse engenheiro me
demonstrou que tal transferência iria entravar a ação da Inspetoria.
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O SR. LUIZ VIANA - Sou acessível a qualquer argumentação,
e posso mudar de opinião; não sou dogmático. Até agora, porém,
Sr. Presidente, estou convencido de que localizar-se no Rio
de Janeiro a Sede da Comissão do São Francisco será prejudicar
gravemente a realização daquelas obras.
o Sr. Agamemnon Magalhães - Se a Comissão não tiver aqui
sua Sede, não conseguirá nada para o São Francisco. Os órgãos de
execução é que deverão ficar lá. Afinal quero a Comissão em qualquer lugar. Temos de fazer alguma coisa, de qualquer forma.
O SR. LUIZ VIANA - O problema está pôsto. V. Ex.ª quer
raciocinar por absurdo; não é possível.
O Sr. Agamemnon Magalhães - Lá teremos os técnicos.
O SR. LUIZ VIANA - O problema não é êsse.
O Sr. Agamemnon Magalhães - V. Ex.a cita os Estados Unidos. Nós, entretanto, estamos argumentando para o Brasil, onde
tudo se move na Capital.
O SR. LUIZ VIANA - Não há exemplo mais flagrante, mas
peremptório, mais convincente das desvantagens que irão decorrer da localização da Sede da Comissão do São Francisco no Rio
de Janeiro, do que o Brasil. Não é o exemplo americano que invoco. O que invoco, sobretudo, e acima de tudo, é o Brasil.
O Sr. Agamemnon Magalhães - V. Ex.ª nega a eficiência
do serviço das Obras Contra as Sêcas? Nega que a região mais
estudada do Brasil seja o Nordeste? Os estudos foram dirigidos
por uma Comissão localizada no Rio de Janeiro, mas os grandes
técnicos anônimos, desconhecidos, estavam lá trabalhando todo
dia.

O SR. LUIZ VIANA - V. Ex.ª admite que eu responda?
O Sr. Agamemnon Magalhães - Estou ouvindo V. Ex.ª com
atenção.
O SR. LUIZ VIANA - V. Ex.a tem direito de aceitar ou não;
direito recíproco.
O Sr. Agamemnon Magalhães - É direito de raciocínio.
O SR. LUIZ VIANA - Evidentemente. Como racionais que
somos, temos que raciocinar. Quanto às Obras Contra as Sêcas, só.
conheço a parte da Bahia.
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O Sr. Agamemnon Magalhães -

Eu conheço todo o Nordeste.

o SR. LUIZ VIANA - V. Ex.ª foi Ministro durante dez ou

quinze anos; naturalmente, há de conhecer mais, teve mais oportunidade do que eu, que conheço apenas a parte da Bahia. Sôbre
essa parte, posso invocar o testemunho unânime: boa vontade,
muita gentileza, muita delicadeza, muita atenção; obra - muito
pouco.
O Sr. Juraci Magalhães - Nesse ponto, V. Ex.ª permitirá meu
depoimento. !Como V. Ex.ª sabe, até meu Govêrno, a Bahia,
pràticamente ...
O SR. LUIZ VIANA - Mas o Govêrno de V. Ex.ª foi há
dez anos.
O Sr. Juraci Magalhães - Até o meu Govêrno a Bahia foi
excluída do Plano das Obras Contra as Sêcas, e, depois do meu
govêrno, voltou, novamente, a ser excluída. Não, porém, por culpa
da direção da Inspetoria das Obras Contra as Sêcas, que está entregue, como estava ~quela época, a homens de maior valor. (Muito bem).

O SR. LUIZ VI~·A - O testemunho de V. Ex.ª apenas confirma inteiramente o que afirmei. Na Bahia pouco se conhece
quanto a serviços da Inspetoria de Obras Contra as Sêcas.
O Sr. Juraci Magalhães - Havia a convicção de que a Bahia
não devia ser grandemente contemplada por não haver ali o problema da sêca; era '1ma convicção errada, mas, sempre, uma
convicção.
O SR. LUIZ VIANA - Além disso, Sr. Presidente, não
podemos invocar no caso, as Obras Contra as Sêcas, que constituem apenas um Departamento. Se é para fazer alguma coisa com
sede no Rio de Janeiro, não vamos, então, fazer o Departamento
do São Francisco, porque justamente queremos fugir dêsse Departamento;. queremos ~lguma coisa de novo, que seja realmente
grandioso. Não quereµios ir nas pegadas das Obras Contra as
Sêcas, nem de qualquer outro Departamento.
O Sr. Agamemnon Magalhães - Se a Comissão do São Francisco tiver a eficiência do Departamento de Obras Contra as Sêcas,
o Brasil estará de parabéns.
O SR. LUIZ VIANA - Mas a Bahia, garanto, estará de pêsames.
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O Sr. Paulo Sarasate - Foi a salvação do Nordeste do país.
O SR. LUIZ VIANA - Na Bahia, são pouquíssimas as obras
contra as sêcas. Enquanto o Ceará pode dar êsse testemunho, que
não nego, a verdade é que temos, na Bahia, apenas poucos açudes.
O Sr. Juraci Magalhães - A melhor estrada de terra construída no Brasil, a Transnordestina - foi realizada pela Inspetoria de
Obras Contra as Sêcas.
O SR. LUIZ VIANA - Estou me referindo aos açudes, aos
reservatórios de água, que não existem na Bahia. No ano passado,
quando houve sêca na Bahia, sofremos a calamidade como
V. Ex.ª sabe. Em zonas que são reconhecidamente sêcas, como
a Zona de Monte Santo, a de Queimadas, a de Cansanção e também na Zona Central, a de Ituaçu, Triunfo, Jiqui, V. Ex.ª
sabe perfeitamente que as populações - e apelo para que o
Deputado Novais diga se não é a verdade - morreram de sêde,
porque até hoje o Serviço de Obras Contra as Sêcas, não fêz lá
o que tinha o dever de fazer.
O Sr. Juraci Magalhães - V. Ex.ª conhece bem os Planos de
Obras que a Inspetoria está realizando na Bahia.
O SR. LUIZ VIANA - Planos não são obras.
O Sr. Paulo Sarasate - V. Ex.ª diz que não conhece o problema das sêcas na Bahia, porque, se dêle tivesse conhecimento,
não choraria as máguas; as lágrimas do Ceará são eternas e, só
depois de secarem essas lágrimas, é que poderemos cuidar das
outras. E já estamos cuidando. V. Ex.ª, que acompanhou brilhantemente os trabalhos da Comissão de Finanças, dará seu testemunho de que a Bahia foi muito bem aquinhoada neste orçamento, graças à diligência deveras louvável de seus representantes,
que foram levar sua colaboração para a consecução do trabalho.
Notável foi a ajuda do nobre Deputado, Dr. Manoel Novais.
O SR. LUIZ VIANA - Se V. Ex.ª tivesse acompanhado há
mais tempo o discurso que venho pronunciando, teria visto que
minhas palavras não tiveram qualquer intenção de fazer restrição
às obras que vêm sendo realizadas no Ceará, para as quais só tenho louvores.
O Sr. Paulo Sarasate - Não pensei nisso, absolutamente. Se
o fizesse, cometeria injustiça a V. Ex.a. Lamento profundamente
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não ter chegado a tempo, mas os trabalhos da Comissão a que
pertenço não me permitiram sair mais cedo.
O SR. LUIZ VIANA - Muito agradecido a V. Ex.a. Mas,
Sr. Presidente, apesar do brilho com que costuma expor suas
idéias, o ilustre ex-Ministro, Sr. Agamemnon Magalhães na verdade
nada aduziu de novo que me pudesse impressionar.
O Sr. Agamemnon Magalhães - Cito fatos brasileiros e V. Ex.a
quer ir para a América do Norte. Assim, jamais nos encontraremos.
Nunca saí do Brasil.

O SR. LUIZ VIANA- Eu também nunca fui aos Estados Unidos da América. No Brasil há talvez vinte autarquias ou mais.
O Sr. Aliomar Baleeiro - Quarenta para sessenta.
O SR. LUIZ VIANA - Em geral são sorvedouros de dinheiro,
produzindo, talvez, menos da metade do que deviam e podiam
produzir. Tôdas elas têm sua sede no Rio de Janeiro, na gloriosa
Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro.
O Sr. Agamemnon Magalhães - V. Ex.a é apaixonado.
1

O SR. LUIZ VIANA - Pois bem; V. Ex.ª cita apenas º'
exemplo de uma autarquia. Como não há regra sem exceção,
há, também, nas autarquias brasileiras uma exceção - o Departamento de Obras Confra as Sêcas. Muito bem; estou de acôrdo.
Entretanto, não há de ser por causa dessa exceção que havemos
de contrariar a regra geral, de que quase a unanimidade das autarquias têm demonstrardo ineficiência.
O Sr. Juraci Magalhães -

O Departamento de Obras Contra

as Sêcas não é autarquia.
O SR. LUIZ VIANA,. - Os departamentos, autarquias com sede
no Rio de Janeiro, prov~ram sempre mal.
O Sr. Agamemnon .Magalhães - Autarquia é descentralização.
dos serviços, evolução ctêsses mesmos serviços. A própria América
do Norte está adotando as autarquias.
O SR. LUIZ VIANA - Quero ir mais longe que V. Ex.ª, pois
desejo situar a sede da ~utarquia fora do Rio. Jogo a barra muito
além de V. Ex.ª. V. E:.K:.ª pretende que a sede da autarquia seja
no Rio de Janeiro, e quero que fique no local dos serviços.
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O Sr. Agamemnon Magalhães - Aí é que V. Ex.ª se engana.
A autarquia tem sede no Rio de Janeiro, mas os serviços são sempre no local.
O Sr. Juraci Magalhães - O nobre orador alimenta propósito
muito elevado, isto é, a eficiência do serviço público, que tanto
pode ser obtido no Rio de Janeiro, como no São Francisco.

O SR. LUIZ VIANA -

Evidentemente.

O Sr. Agamemnon Magalhães - V. Ex.ª vai muito bem quando toca na localização da Companhia.
O SR. LUIZ VIANA - Agradeço a generosidade de V. Ex.ª.
O Sr. Hermes Lima - O máximo que se pode pedir é que haja
um Diretor da Companhia no Rio de Janeiro, para mover as verbas. Não é possível, nem necessário, que fique no Rio de Janeiro
a Diretoria inteira.

O SR. LUIZ VIANA- Sr. Presidente, apesar do desagrado com
que ouve o Deputado Agamemnon Magalhães invocarmos exemplos americanos, a grande democracia, eu me permitiria lembrar,
aqui, um conceito encontrado no livro de Lilienthal, justamente
no qual êle procura mostrar como a localização da sede de serviços, junto às obras a serem realizadas, têm caráter profundamente democrático, tão democrático que não tenho dúvida de
que o Deputado Agamemnon Magalhães, com a sua fidelidade aos
princípios democráticos, acabará rendido ao argumento.
É

isso o que diz Lilienthal:

"Julgo impossível a democracia ser uma realidade viva se o
povo fôr alguma coisa remota para o govêrno e não fôr cada
dia uma parte dêle, ou se o contrôle e direção do que faz a vida
de cada região, a indústria, as fazendas, a distribuição de utilidades estiver removida para longe do centro da vida e do local
da comunidade".
O Sr. Agamemnon Magalhães - Sem técnicos, sem ação, está
tudo perdido.
O SR. LUIZ VIANA - Infelizmente, é assim que vejo o problema. Não posso vê-lo como o Deputado Agamemnon Magalhães
que, a meu ver, o simplifica excessivamente para considerá-lo...
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O Sr. Agamemnon Magalhães -

Fora daí não aceito princípio algum.
O SR. LUIZ VIANA da ação.

É

Quero ação, rendimento.

melhor não entrarmos na matéria

O Sr. Agamemnon Magalhães -

Se V. Ex.ª quiser ler as críticas que se fazem nos Estados Unidos ...
O SR. LUIZ VIANA - Evidentemente, ninguém ignora isso.
O Sr. Agamemnon Magalhães - A América tem dinheiro e
pode se dar ao luxo de gastar. Nós não temos dinheiro; devemos
ser objetivos.
O SR. LUIZ VIANA- Para V. Ex.ª o objetivo é criarmos uma
sede no Rio; nomearmos 100 funcionários, dezenas, centenas, milhares de datilógrafos e escriturários ...
O Sr. Agamemnon Magalhães - Os funcionários não serão
técnicos.
O SR. LUIZ VIANA - V. Ex.a parece até que está ficando
ingênuo depois de veff+o, se não se zanga que assim o chame. (Riso).

..•.....,:....:~.,.:.-. i

Sr. Presidente, 4epois do agradável entrechoque de opi·
niões com figura tão ilµstre, quanto é a do Deputado Agamemnon
Magalhães, ainda um iassunto me animo a trazer ao debate, justamente o último, com o qual concluirei a matéria, que é o dos
recursos.
No meu entender, pada, nada e nada poderá ser feito de grande no São Francisco ~;em que ponhamos à disposição dessa Co·
missão recursos realmente largos. Por isso, o país precisa compreender que a obra n~,lo é regional, mas nacional, e para ela deve
concorrer tôda a econpmia, que, por sua vez, dela receberá, em
tempo oportuno, tamb~m todos os benefícios.
O Sr. Agamemnon Magalhães - Apoiado.

O SR. LUIZ VIAfü\ - E basta citar o caso do Boulder Canion,
uma barragem americ~na, na qual foi despendido um bilhão de
cruzeiros, como lem·prou em depoimento aqui prestado o
Sr. Agenor Miranda.
Isso dá pequena idéia do vulto das despesas que serão recla·
madas justamente pelas obras do São Francisco.
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Devemos, pois, banir da idéia, do pensamento, a impressão
de que elas poderão ser feitas com a cota constitucional. Mercê
de Deus, a Carta Magna apenas fixou o mínimo, e êsse terá de
ser muitas e muitas vêzes ultrapassado, porque, ou nós nos deliberamos a ultrapassá-lo, ou então estaremos querendo encher o
oceano com gotas d~ água.
O Sr. Manoel Novais - Não há ninguém nesta Casa, medianamente de bom senso, e que é êste o juízo que faço do Parlamento,
que pense que a cota constitucional salva tudo. Não é possível.
O SR. LUIZ VIANA -

Estou de pleno acôrdo com V. Ex.a.

Sr. Presidente, já posso concluir, uma vez que o tempo
está esgotado e não permite abordar várias outras matérias que
acredito profundamente interessantes e das quais, talvez, ainda
tenha oportunidade de tratar nesta Casa, tais como as relações
que se irão estabelecer entre a Comissão e os Estados, os Municípios, as populações locais, as próprias emp;r,êsas privadas, os
campos agronômicos de experimentação federal, municipais e
estaduais.
Ao chegar ao fim da digressão, que a Câmara tão generosamente ouviu, quero apenas lembrar que, ao traçar o plano verdadeiramente de proporções americanas, o que vale dizer, de proporções gigantescas, o Presidente Roosevelt dizia que, ao lado
das obras do Tennessee, o que renascia na América do Norte,
era o espírito do pioneiro.
Pois bem, Sr. Presidente, nas obras do Rio São Francisco
o que renasce para o Brasil é o espírito dos bandeirantes, naquilo
que êles tiveram de arrojado, no que tiveram como capacidade de
iniciativa, e, também, de abnegação e sacrifício pela grandeza e
unidade do Brasil. (Muito bem; muito bem. Palmas).
(DCN, de 24-9-1947).

SESSÃO, EM 24 DE SETEMBRO DE 1947

ORDEM DO DIA
Continuação da discussão inicial do Projeto n.º 669,
de 1947, criando a Comissão do Vale do São Francisco e dando outras providências; tendo pareceres com
substitutivos das Comissões de Constituição e Justiça e
de Finanças e Orçamento; como voto em separado do
Sr. Aliomar Baleeiro.

O SR. PRESIDENTE - Vamos continuar a discussão do Projeto n.0 669.
Acha-se inscrito para falar sôbre a matéria, o nobre Deputado,
Sr. Luiz Garcia, a quem dou a palavra.
O SR. LUIZ GARCIA - Sr. Presidente, fazendo parte da
Comissão do Plano do Aproveitamento da Bacia do São Francisco,
e, ainda, representando, nesta Casa, Estado diretamente ligado
aos benefícios decorrentes da grande obra nacional, não poderia
deixar de trazer uma palavra de apoio ao magnífico empreendimento que se consubstancia neste momento em projeto.
Nada mais precisaria acrescentar às palavras aqui proferidas
pelos Deputados Rui Santos e Luiz Viana Filho, que estudaram
o problema do São Francisco com clareza e erudição, a todos
encantando, nem antecipar às que iremos ouvir dos Deputados
inscritos, Srs. Teódulo de Albuquerque, Medeiros Neto e do Relator·Geral da Comissão, Sr. Manoel Novais.
Entretanto, as considerações que venho aduzir significarão
meu apoio à iniciativa de tão alto porte, concretização de sonho
antigo, que desde o Império vem sendo a preocupação de nossos
governos, de nossos homens públicos e, principalmente, de quantos
tiveram a ventura de visitar a Cachoeira de Paulo Afonso.
Não há dúvida, e aqui tem sido acentuado, que o problema do
São Francisco, é, antes de tudo, eminentemente nacional. Preciso
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se torna, porém, repisar o assunto, a fim de deixar bem claro que
a verba destinada para o serviço, o mínimo constitucional já previsto, não basta para a grande obra. Estará por certo o empreendimento a exigir do Congresso, em anos sucessivos, maiores dotações, maiores verbas, para que não pare nunca o grande cometimento que se anuncia e que significa a salvação do Nordeste brasileiro e a reintegração de sua população no setor econômico e
político do Brasil.
O problema é nacional, como é, também, o da Amazônia, que
nós outros aplaudimos e aprovamos, como sendo a recuperação
de um vale, tendente a reintegrar sua terra e sua população no
setor econômico e na vida política do Brasil. E é assim que, nem
por dizer de perto com o interêsse de região mais setentrional do
país, nenhum brasileiro, nenhum congressista pode deixar de levar seu apoio a tudo que há a fazer, no sentido da recuperação
do Vale Amazônico. As obras do São Francisco exigem de todos
nós representantes dos Estados ribeirinhos ou das unidades mais
longínquas daquele cei;itro, apoio decisivo, no sentido de se efetivar
quanto antes o grande sonho, em vias de realização.
Entre vários aspectos por que se possa encarar a obra do
São Francisco, um, entretanto, sobreleva aos demais: o do aproveitamento imediato do potencial da energia elétrica que a Cachoeira de Paulo Afonso apresenta, séculos afora, desafiando não
a capacidade dos brasileiros, mas sua boa vontade em realizar tal
empreendimento.
Se me reporto, em primeiro lugar, ao aproveitamento do potencial da energia elétric~ que representa aquela Cachoei,ra, é
porque entendo, como vários técnicos ouvidos pela Comissão do
São Francisco, que daí deverá partir tudo o mais, seja no abastecimento da energia aos Estados limítrofes, seja ainda no facilitar o grande curso da navegação do rio, seja mais no incrementar
indústrias novas naquela zona, no fixar o homem à terra, no
desenvolvimento de sua agricultura e na permanência da atual
indústria daqueles Esti.:tdos.
Os ilustres técnicos ouvidos pela Comissão, todos êles reafirmam não só a necessidade de, quanto antes, se empreender a
grande obra, como e sobretudo, de se começar pelo aproveitamento do potencial hidrelétrico da Cachoeira de Paulo Afonso.
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Engenheiros ilustres e estudiosos do assunto falaram perante
a Comissão respectiva. entre os quais os Srs. Gerald:.o Rocha,
1
Agenor Miranda, Maurício Joppert, Clóvis Côrtes, Adozindo Magalhães, João Maurício de Medeiros, Horácio Peres de Matos, Apolônio Sales, Renato Feio e Mário Pinotti.
Pois bem, todos êles, ao aludirem ao São Francisco, fixaram
a sua atenção na Cachoeira de Paulo Afonso, dizendo um que
era pela imediata construção da usina hidrelétrica e da reprêsa
do Boqueirão; outro, que os problemas da Paulo Afonso podem
e devem ser atacados incontinente, preterindo mesmo a de Itaparica; um terceiro, julgando que o aproveitamento da Cachoeira
de Paulo Afonso é viável, sendo obrigação do Govêrno levá-lo a
têrmo. O engenheiro Adozindo Magalhães, interrogado a respeito
do emprêgo da cota constitucional de 1 %, respondeu ser favorável à aplicação da construção da usina de Paulo Afonso e da
barragem do Sobradinho.
Um a um, Sr. Presidente, e dentre êles, podemos citar
João Maurício, afirmaram que a questão fundamental, que pode e
deve ser considerada desde já, é a do aproveitamento da Cachoeira
de Paulo Afonso, por se tratar de problema devidamente estudado.
Não bastassem as palavras dêsses técnicos e estudiosos do assunto, não seria demais acrescentar à opinião abalizada dos mesmos, os conceitos que sôbre o assunto, em estudo minucioso e
brilhante, emitiu o ex-Ministro da Agricultura e atual Senador
Sr. Apolônio Sales. S. Ex.ª, depois de estudar o problema da
navegação e do saneamento no São Francisco, fixa sua atenção
no imediato aproveitamento da Cachoeira de Paulo Afonso, fazendo referência ao que já existe ali no terreno da iniciativa
particular, trabalho pioneirista de Delmiro Gouveia, com o aproveitamento de mil e quinhentos kilowatts e à iniciativa do Govêrno com a captação de cinco mil kilowatts no braço do Rio
Capaxu, iniciada em 1934 em vias de conclusão.
Demora-se o Ministro Apolônio Sales no estudo de diversos
saltos e das cachoeiras que fazem um conjunto de fôrça apreciável, para afirmar que, salvo as de potencial inferior a dois mil
kilowatts, registram-se 49 cachoeiras e rápidos, sendo duas dessas nos Estados: Bahia - Alagoas, outra Bahia - Pernambuco e
as demais em Minas. Vendo, como primeira, a Cachoeira de Paulo
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Afonso, em conseqüência dessa afirmação, tendo como ponto dominante o seu aproveitamento, S. Ex.ª desdobra-se em considerações outras, desde a energia elétrica às populações do Nordeste
até a navegabilidade, mesmo na parte Média e na mais Alta do
São Francisco. Afirma, ainda, que os vários saltos ali existentes
não poderão, de forma alguma facilitar a navegação do São Francisco, se não se cuidar do problema da energia elétrica, para resolver-lhe as dificuldades.
O aproveitamento da Cachoeira de Paulo Afonso trará não
só benefícios à agricultura local, às cidades daquela zona, como
também, facilitará o saneamento, a irrigação, a navegação e o
escoamento de produtos, o incremento de indústrias novas e a ampliação das já existentes e ainda fornecimento de energia barata
a todos os centros habitáveis.
Sr. Presidente, uma das preocupações mais louváveis dos
Constituintes de 1946 foi a de facilitar a fixação do homem à
terra, evitando o êxodo das populações, que cresce, dia a dia,
porque o sertanejo h~bitante daquela zona não pode fazer face
às necessidades de su~ subsistência.
O surgimento do~ nossos centros populacionais ou a fixação
do homem à terra sq poderão ser feitos se o Plano objetivar o
confôrto para essas populações, traduzido no fornecimento de
energia elétrica, facili<iade de irrigação do solo e saneamento.
As palavras que ontem ouvimos do ilustre Deputado Rui Santos, sôbre o estudo d~ situação da vlda das populações daquela
zona, poderemos acres;centar - se é que S. Ex.ª não se referiu a
êsse ponto, porque, como disse, não assisti a todo seu discurso que a Zona do São Francisco comporta, atualmente, cêrca de
seiscentos mil indivíduos que trazem consigo - posso assim dizer
-a quase impossibilid;ade de trabalhar, porque são impaludados.
Dêsse modo, o se+viço de saneamento virá não só facilitar a
agricultura, mas também, reintegrar tôda aquela gente no seu
verdadeiro setor de ação, tornando úteis seus braços para o ressurgimento de tão vasto território, o que repercutirá favoràvelmente
na economia do Brasil.
O Sr. Rui Santos·- No meu discurso, ontem, tive oportunidade de me referir a um relatório do Serviço Nacional da Malária,
em que o levantamento do índice esplênico, na Zona do São Francisco, baixou, em algqns lugares, a mais de 70%.
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Quer dizer que o cálculo de V. Ex.ª está próximo da realidade.
O SR. LUIZ GARCIA - Como disse, não ouvi todo o discurso
do ilustre Deputado, e o cálculo que busquei nas próprias
declarações de um dos estudiosos do assunto que depuseram perante a Comissão, nos apresenta o total de seiscentas mil pessoas
quase que completamente afastadas do trabalho, ou, pelo menos,
com sua capacidade diminuída, porque atacadas de impaludismo.
Sr. Presidente, o serviço grandioso que ora se empreende
e que trará fertilidade às terras aproveitáveis daquela região, vem
repercutir intensamente nos demais Estados, tendo-se em vista
produção maior e o escoamento das sobras dos seus produtos para
as demais partes do Pais .
Além disso, a navegabilidade do São Francisco - retirados
os óbices, que são conhecidos, seja pela adaptação do rio à navegação, corno querem uns, seja pela adaptação da navegação ao rio,
como querem outros - a navegabilidade, facilitando o escoamento
dos produtos e o intercâmbio entre êstes Estados, vem, não há
dúvida, afetar a economia nacional, engri::.ndecendo-a, não só na
zona do Nordeste como em tôdas as zonas do País.
No aspecto nacional, é, pois, indubitável a necessidade urgentíssima dêsse aprovercamento do potencial hidráulico de Paulo
Afonso, como está sendo para todos nós a recuperação do Vale
da Amazônia. Devemos o imediatismo dessa obra ao esclarecido
espírito vigilante dos Constituintes de 1946, que fizeram parte in..
tegrante do Ato das Disposições Transitórias de nossa Constituição
a obrigatoriedade de o Govêrno não somente planejar, como executar as obras de aproveitamento do Vale do São Francisco.
A quem lê a Constituição de 46 e depara com êsses dispositivos, à primeira vista, parece que a Constituição desceu a pormenores, que deveriam ficar relegados ao Legislador ordinário.
É certo, Sr. Presidente, que, na técnica constitucional,
êsses assuntos não são propriamente ventilados no corpo das Constituições; mas estamos acostumados a assistir à feitura diária
de leis, com a melhor intenção dos Legisladores e a melhor in·
tenção também do Executivo, ficando essas leis relegadas para
segundo plano, por motivo qualquer, sem aplicação imediata.
Bem andou, pois, o Constituinte de 46, indo além do de 34 e
fazendo inscrever, em nossa Constituição, não só a obrigação do
29 -
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estudo, planejamento e execução, como até da dotação orçamentária para acudir às necessidades dêsse grande empreendimento.
Sr. Presidente, não podemos, no estudo do aspecto nacional,
deixar de frisar que principalmente aos Estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, interessa de perto o empreendimento.
Partindo-se do princípio de que o melhoramento das partes vai,
naturalmente, melhorar o todo, não podemos, entretanto, deixar
de focalizar o que vem a ser a região do São Francisco, não apenas quanto ao aproveitamento do potencial hidráulico de Paulo
Afonso, mas também das obras de saneamento, educação do povo
e navegabilidade do rio.
Quero trazer ao plenário o depoimento do meu Estado, do
que conheço em Sergipe de deficiências e de como nós olhamos
para o São Francisco, vendo-o não só como obra de interêsse nacional, que vai recomendar o Govêrno às gerações futuras, mas,
principalmente, como alvo para onde se voltam as vistas dos sergipanos, tendentes a trazer o reequilíbrio de sua economia, seriamente ameaçada e aqalada neste momento.
Se descermos a d~talhes no estudo da economia do Estado de
Sergipe, vamos encon1,;rar a situação realmente desoladora.
Sabemos ser o açúcar o produto de maior relêvo no Estado,
não somente no que afeta à receita pública, como no que diz
respeito à economia particular. E ao que ora assistimos, Sr.
Presidente, é a dimiµuição, gradativa e assustadora, da economia açucareira na referida unidade da Federação. Em cêrca de
dois anos - dentro dêste período curto - dezessete usinas já foram vendidas em Sergipe, e isso representa grave índice de depressão em sua economia. Perguntar-se-á: Não ficaram as terras?
Os antigos usineiros não continuam a cultivá-las, a produzir açúcar
para as necessidades da indústria?
Sr. Presidente, quem tem invertido capital vultoso na indústria açucareira e vende a maquinaria de sua usina, certamente
não mais precisará de um plantio em larga escala, de tamanha
pordução, para que esta se reverta, pràticamente, em bons juros
dos dinheiros ali empregados. Os milhares ou milhões de cruzeiros
aplicados na usina de açúcar representam, para seu proprietário,
um incentivo, um estímulo constante, se não um imperativo do
momento, para que êle cultive tanto quanto puder a sua terra
e colha, de vizinhos agricultores e fornecedores, o que estiver ao

-

451-

alcance, a fim de que suas máquinas ofereçam o máximo rendimento e justa compensação ao capital. O usineiro que abra mão
de ferragem de sua usina, acomoda-se ao plantio de pequena área,
apenas para não deixar totalmente sem cultivo a cana-de-açúcar.
Volta-se, então, naturalmente, para outras atividades, e a terra,
que antes produzia quantidade suficiente, hoje produzirá muito
menos, porque o proprietário não mais necessita de dar a esmagamento, em sua usina, quantidades bastantes para compensar a
inversão de capital ali feita.
Em conseqüência, não só diminui a economia particular, como
se agrava, sobretudo, a economia pública de meu Estado. Parte
considerável da receita se reduz, com a menor soma, em conseqüência, de impostos. Também, se faz sentir o mal na redução
do número de assalariados, tornando-se menor o número de operários, uma vez que muitos são dispensados dos empreendimentos
dessa natureza, ou seja, das usinas de açúcar.
Se formos ainda a outro setor da economia do Estado, vamos
encontrar na fabricação de tecidos, uma de suas mais importantes
fontes de renda. Essa atividade está, atualmente, como sabemos,
a se debater seriamente com a frouxidão do mercado, sem que
as vendas efetuadas compensem a enorme inversão de capital e
despesa com o grande número de braços que em tais emprêsas
trabalham.
E se se reduz a produção, por efeito do relaxamento do mercado, evidentemente não só as fábricas se verão em dificuldade
para reajustar seu maquinismo e reaparelhar-se, trazendo para
o trabalho máquinas de maior rendimento econômico, como também o Estado sofrerá no lado financeiro, na arrecadação da receita, porque menor quantia será paga relativamente a impostos.
Resta, ainda, a pecuária. Ora, Sr. Presidente, a pecuária ainda
hoje luta quase agônicarnente, à espera de urna solução que melhore suas condições de subsistência. Efetivamente, se era uma
necessidade imediata a moratória concedida aos pecuaristas, o
bem que se quis fazer redundou, pelo tempo já decorrido, num
mal talvez maior - êste em que se debateram os criadores do País
- com o seu crédito, não reduzido, não diminuído, mas totalmente
afastado do comércio bancário.
Se pecuaristas ou avalistas de pecuaristas não podem operar,
não estão conseqüentemente capacitados para desenvolver a pe-
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cuária, e muito menos para concorrer com sua cota à receita pública do Estado, que dela necessita. A situação da pecuária é
premente, não só em Sergipe mas em todo o País, como o demonstram os reclamos que, diàriamente, vêm fazendo vários
Srs. Deputados pela elaboração imediata da lei em projeto nesta Casa.
É preciso, Sr. Presidente, que se dê sentido real a esta parte
da economia brasileira, evitando que o crédito seja afastado do
comércio bancário e possibilitando que os pecuaristas desenvolvam
aquilo de que vivem, reintegrados na vida comercial e nas operações bancárias que todos fazem.
Outro setor da economia do Estado - o sal - debate-se também em situação aflitiva. Ainda agora, sem intenção de agravá-la,
está concorrendo para isso o desvio, pelo incitamento comercial no
sentido da concessão de favores feitos à Cia. Sal-Gema para industrializar o sal obtido nas minas de Cotinguiba. Todos sabemos
que a indústria do sal no Brasil é feita pelo processo de evaporação, processo rudillfentar. Acontece, porém, que no meu Estado
a companhia que a princípio obteve concessão para explorar petróleo encontrou salgema no Município de Cotinguiba, e salgema
da melhor qualidade, com 94,6 se não estou enganado, índice que
não se encontra em nenhum outro sal-gema, no Brasil e talvez
no mundo, segundo :;i. opinião dos técnicos.
Que faz a Companhia que pretendia explorar o petróleo?
Requereu, como devifl., concessão para industrializar o salgema,
de que se obterá a soda cáustica de tanta necessidade para vários
problemas nacionais. E a concessão lhe foi dada. Como, porém,
os meios para a industrialização talvez não fôssem tão fáceis,
como parecia a princípio, <iesviou-se a companhia, no interêsse
comercial, que não lqe negamos, nem se pode negar ao produto,
no sentido da venda do salgema, que é da melhor qualidade e
que goza, por ser sal de minas, de isenção legal referentemente
ao impôsto de consumo. Êste, como sal melhor e mais barato,
deveria, conseqüentemente, ter melhor aceitação que o sal marinho, colhido pelo proicesso de evaporação. O que acontece, entretanto, é que a industrialização não se fêz e o mal existente talvez
.se agrave com a extinção no Estado da indústria do sal marinho
pelo processo de evappração.
Criaremos, assimi uma indústria nova, matando outra.
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Num Estado como o que represento nesta Casa, de um têrço
de terras boas e dois têrços de terras imprestáveis, o que é necessário, principalmente, é criar indústrias novas sem se deslembrar
de fomentar a produção - e sem, ainda, exterminar o que já
existe.
Que deve fazer, então, o Govêrno?
A êsse respeito encaminhei, por intermédio da Mesa, dois
requerimentos de informação, um ao Ministério da Agricultura,
e o outro ao Instituto do Sal.
Penso que o Govêrno deve, quanto antes, promover os meios
para remover os obstáculos que se opõem ao desenvolvimento dessa
indústria em Sergipe, atendendo, assim, aos seus interêsses econômicos e a uma necessidade nacional.
A princípio, Sr. Presidente, quando formulei aqui os requerimentos de informação, pareceu que eu me voltava contra a industrialização do salgema ou contra a companhia concessionária
da exploração no Estado. Todavia, com as precauções que tomei,
para salvaguardar os interêsses do produtor do sal marinho, mantendo, assim, uma indústria ali existente, tive oportunidade de
perguntar ao Ministério da Agricultura quais os obstáculos atualmente existentes e que está fazendo aquêle Departamento do
Govêrno para removê-los a fim de que a industrializai;ão do salgema, imperativo de necessidade nacional, se faça quanto antes.
Portanto, longe de estar contra êsse empreendimento, meus requerimentos visam justamente ajudar um novo, evitando que o
antigo venha a desaparecer.
A indústria do sal-gema do Estado será beneficiada e muito,
com o aproveitamento da Cachoeira de Paulo Afonso, pois sabemos que sua atividade requer grande potencial de energia, bem
como o desenvolvimento de indústrias correlatas, para aproveitamento do que não fôr própriamente a soda cáustica. E, ao
invés de se industrializar o s?J-gema, montando-se primeiramente
uma usina elétrica, já se terá em Paulo Afonso, dentro de poucos
anos, a linha que virá até Aracaju, capaz de dar energia suficiente para o levantamento do grande empreendimento que é a industrialização do sal-gema no Brasil.
Cogitou-se, Sr. Presidente, de localizar essa industrialização,
depois de estudos dos técnicos, em Cabo Frio, no Estado do Rio
de Janeiro, como o melhor ponto.
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E como, falando sôbre o assunto, não posso deixar de me
referir ao que tem êle de ligação com a Cachoeira de Paulo Afonso, quero acentuar que, mais por isto, pelo aproveitamento da
Cachoeira de Paulo Afonso, a industrialização do sal-gema, deve
ser feita de preferência em Sergipe. Acresce que em Cabo Frio,
segundo estou informado, seriam construídas salinas subterrâneas
custosíssimas para o depósito do sal, enquanto que o sal extraído
em Sergipe e ali industrializado terá aplicação imediata e virá
ainda trazer como conseqüência, além do barateamento da produção, pelo baixo preço do custo da energia elétrica, valiosa ajuda
à resolução de antigo e secular problema do Estado. Estamos
acostumados, no Brasil, a afastar do caminho certo o que planejamos porque as dificuldades se apresentam. Mas o que convém
a um País novo como o nosso é, ao invés de contornar as dificuldades, resolvê-las. Sergipe poderia ter mais pràximamente resolvido o problema de dragagem da barra de acesso ao seu pôrto.
O Sr. José Arnaud - Se V. Ex.ª defende a construção das
usinas de sal-gema em Sergipe, que diremos nós, no Rio Grande
do Norte, que temos as fontes naturais de sal em Areia Branca e
Macau?
1

O SR. LUIZ GAlf?.CIA - Muito louvável que V. Ex.ª e os demais ilustres representantes do Rio Grande do Norte defendam
a localização das usinas do sal-gema nesse Estado . Mas eu teria
um argumento a contrapor às ponderações de V. Ex.ª, ou seja,
que em Sergipe temos o sal-gema e o melhor do Brasil, podendo
ser colhido e imediatamente industrializado.
No Rio Grande do Norte, ter-se-ia de usar do mesmo processo
que se quer utilizar em Cabo Frio - transporte do sal-gema para
industrializá-lo em lµgares distantes; em Sergipe, isto se fará in
loco; o transporte a fazer seria o do produto, que as necessidades
nacionais estão a exigir.
Como dizia, prol:ilema também secular do Estado, que, ao invés de ser um óbice, deve ser motivo de estímulo, é o da barra.
Deve-se, em vez de contornar uma dificuldade, resolver, dentro
do nosso País, a industrialização do salgema no Estado, porque
se conseguiria, desta maneira, instalar importante indústria num
Estado de economia periclitante e situação financeira desanimadora.
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O aproveitamento da Cachoeira de Paulo Afonso seria contudo o principal motivo para a industrialização do sal-gema no
Estado de Sergipe depois daquele preponderante de que existe o
sal no Município de Cotinguiba, junto ao Pôrto de Aracaju.
Mas, Sr. Presidente, o aproveitamento de Paulo Afonso não
vem somente resolver os problemas do Estado de Sergipe; traz,
também, facilidade maior para a cultura do arroz, tanto nesse
Estado como no de Alagoas, quebra feita nas enchentes e vazantes
do rio. Atualmente, aproveita-se o momento em que o rio leva todo
aquêle viço que compõe a lama a qual arrasta para as terras ribeirinhas, e planta-se o arroz. Mas êsse plantio se faz apenas
uma vez por ano, dando, conseqüentemente, uma só safra.
Quando o problema do São Francisco estiver resolvido, com os
processos de irrigação, drenagem, .saneamento, poderemos ter,
como comportas de água, devidamente adequadas e convenientemente instaladas, duas safras de arroz por ano, o que redundaria
em engrandecimento da economia de Sergipe, bem como do Estado fronteiriço de Alagoas.
Tôda essa deficiência econômico-financeira do meu Estado
tem trazido resultados muito graves, como o êxodo do comércio
sergipano, que se nota no momento, para outros Estados, notadamente o da Bahia. Num Estado de regime deficitário e de economia enfraquecida, sem possibilidade de recuperação, dentro de
poucos anos o comércio deverá estar a braços com dificuldade
maior. Não há campo de expansão para essas atividades; pelo
contrário, tais atividades diminuem dia a dia.
Os comerciantes que têm capital empregado nas grandes casas do Estado estão procurando resolver a situação de acôrdo
com os seus interêsses o que é aliás justo, mas de maneira que
vem prejudicar sobremodo a economia sergipana. Instalam casas
em outros Estados onde a facilidade é maior para o comércio, onde
o campo de ação é mais promissor e o Estado sofre duplamente,
não só com a retirada da economia particular do seu meio, como
também com a redução da receita pública, nos tributos que poderia auferir dos comerciantes anteriormente ali instalados.
Conseqüentemente, a situação é desoladora para o Estado.
Compreendemos isso porque assistimos o seu Govêrno debater-se
diàriamente com as maiores dificuldades que possa, porventura,
encontrar um governante, com funcionalismo numeroso, mal re-
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munerado, para incrementar a produção, a fim de que surjam e
cresçam novas fontes de renda.
Pertenço a Partido que não o de S. Ex.a Competidores que
fomos no pleito de 19 de janeiro, volto-me, entretanto, para os
interêsses do Estado, que deve reclamar de todos os componentes
da bancada sergipana, sem distinção de Partido e de côres políticas, o mesmo cuidado para que o Govêrno, urgentemente e antes do São Francisco, inverta ali por intermédio dos seus Ministérios, soma apreciável de valores, pois só assim se reequilibrarão
as finanças e a economia de Sergipe.
Falo com a maior insuspeição, olhando exclusivamente o interêsse do Estado. O São Francisco, com a Cachoeira de Paulo
Afonso e todo o seu potencial de energia elétrica, vem resolver
o problema dos Estados nordestinos. Daqui até lá, temo que Sergipe não possa suportar o pêso de sua responsabilidade orçamentária, com a manutenção dos serviços públicos, porque, além do
deficit atualmente existente, além da diminuição que se vem observando na receita dêste ano, ainda há a conjeturar-se quanto
à parte dos impostos ~staduais que, pela Constituição de 46, passa
totalmente para o âmbito dos municípios. O impôsto de indústria
e profissões, cuja metade pertencia ao Estado e a outra metade,
ao município, passa todo êle para o município. Os impostos estaduais, quando arrecadados em determinado município e quando
se elevam a mais do que a arrecadação municipal, têm de ser
devolvidos à razão de 30 %, à Prefeitura da localidade. Assim, o
Estado vai sofrer duas vêzes diminuição de renda, sem meios para
incrementar novas indústrias, novas fontes de renda. Agravar-se
a situação econômica atual é matar o Estado; aumentar os impostos é sacrificar também o Estado; é concorrer para o êxodo
de sua população ativa, do comércio, da indústria e da própria
pecuária.
Deve-se, conseqüentemente, apelar, como no momento e na
oportunidade precisa estou fazendo, aproveitando-me da discussão
de um projeto dêsse :porte e de interêsse vital para Sergipe deve-se apelar para o Govêrno Federal, para a boa vontade com
que está procurando r~solver o problema do São Francisco, a fim
de acudir Estados como Sergipe, para que não se sacrifique mais
sua economia. Se assi:Q.1 não fôr, veremos Estados impossibilitados
de fazer face às despesiB,s previstas em seus orçamentos.
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Sr. Presidente, outro ponto que não poderia deixar de focalizar, no momento, é aquêle que diz respeito à fixação do homem
à terra, às margens do São Francisco. Mas não apenas procurando-se valorizar a terra em benefício de poucos e, sim, no cumprimento de dispositivo constitucional - Artigo 156, da Constituição
Federal, que diz:
"A lei facilitará a fixação do homem no campo, estabelecendo
planos de colocação e de aproveitamento das terras públicas. Para
êsse fim, serão preferidos os nacionais e, dentre êles, os habitantes
das zonas empobrecidas e os desempregados."
Se no momento se tratar de planejar serviço de tal monta,
não seria demais que se incluísse, no plano de aproveitamento
das terras abandonadas do São Francisco, a desapropriação pelo
Govêrno, de áreas de terras extensas, desdobrando-as em pequenas propriedades agrícolas, a fim de se satisfazer êsse imperativo
constitucional. Comecemos pelo São Francisco, região que se vai
reintegrar na economia nacional.
O Sr. Manoel Novais - Sómente pela irrigação se poderá fazer
tal trabalho, prendendo o homem ao solo.
O SR. LUIZ GARCIA - Diz muito bem V. Ex.ª: somente pela
irrigação. Mas, se assim se fizer nos tratos largos de terras existentes, apenas se melhorará a economia atual, não se criando possibilidade de novas formações de pequena riqueza. o que pretendo
e estou defendendo, no momento, é que se aproveite êste plano
para incluir-se numa área famílias novas, a fim de que possam
viver, não apenas ocupando terras estranhas, mas tendo nelas o
lar onde vivam e durmam, o terreno que cultivem e o seu cavalo.
Se vamos tratar de plano dessa ordem, podemos desde logo
incluir entre as incumbências da Comissão, o estudo e verificação
da possibilidade de fixar o homem ao campo, dando-lhe direito à
vida...
O Sr. Manoel Novais - O projeto prevê isso.
O SR. LUIZ GARCIA - ... e o necessário amparo à sua
família.
O imperativo constitucional, se pôsto em prática no Plano do
São Francisco, poderia ser também atendido em outros planos
que surgissem. Os moços que entram na vida pública vêem olhando o passado - que falta ao Brasil um plano de adminis-
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tração: o que um Govêrno faz hoje o de amanhã não continua;
um Govêrno projeta e o outro não executa, e assim por diante.
Falta continuidade administrativa. Os grandes planos .serviriam para que governos que se sucedessem trabalhassem dentro
dêle, não olhando obra sua, obra de fachada, mas obra nacional
dentro das suas atribuições de Govêrno.
Se fizermos isso com o São Francisco, quem dirá que o Plano
da Amazônia não será o seguidor dêsse desejo ou imperativo
constitucional? Quem dirá que, no Sul do País, quando do aproveitamento de outra.s quedas de água, ou outras realizações, não se
procurará fixar o homem à terra, dando-lhe a terra que precisa
sem tirá-la abusivamente de outrem?
Sr. Presidente, feitas essas considerações em tôrno do assunto
geral do São Francisco, eu me permito deter um momento sôbre
o aspecto jurídico dos projetos apresentados.
Pertenço, como disse de início, há cêrca de um mês, à Comissão de Aproveitamento do Vale do São Francisco. Não acompanhei a elaboração do projeto oriundo da Comissão, nem os
antecedentes dêsse tra~alho, mas vi como o Relator-Geral, o ilustre
Deputado Manoel Novais - a quem não se nega, mas, pelo contrário, se deve louvar o atnor às obras do São Francisco - dedicou-se à efetivação dêsse; Plano grandioso, apresentando relatório
minucioso que antecedipu o projeto apresentado à Câmara.
Ao projeto, as Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças apresentaram, cada uma, um substitutivo. O Projeto da
Comissão de que faço parte não determina as características da
Comissão a ser criada; não se sabe se será autônoma, se constituirá um conjunto autônomo dentro do Estado brasileiro, uma
autarquia, ou, apenas, um Departamento de Ministério. Assim
sendo, a Comissão de Constituição e Justiça sugeriu e fêz constar
do substitutivo a forma autárquica: a Comissão preferiu um
conjunto administrativo autônomo.
O Projeto da Comissão de Aproveitamento do Vale do São
Francisco teve o alto valor de condensar as opiniões e estudos e
trazer às outras Comissões e ao plenário a base necessária, que
devemos ressaltar e n~.~o obscurecer. Mas se me afigurou, como
mais jurídico, em seus delineamentos, o Projeto da Comissão de
Constituição e Justiça. Expôs, não há dúvida, com mais minúcia,
com mais clareza, o aiSsunto, valendo-se dos elementos que co-
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lheu a Comissão de Aproveitamento do São Francisco e do que
declarou o seu ilustre relator.
Mais dizer não precisaria a respeito do aspecto jurídico do
projeto, do que lembrar os nomes dos ilustres componentes da
Comissão e o de seu relator, Deputado Graccho Cardoso.
Contém, ainda, o Substitutivo da Comissão de Constituição
e Justiça a salutar medida de aprovação da moção dos diretores
pelo Senado Federal, o que não vi no trabalho da Comissão de
Finanças.
Todavia, não me inclinei - perdoem-me os ilustres membros
da Comissão - a aceitar a forma autárquica que o substitutivo
quis dar à Comissão do São Francisco. E isto porque me convenci
das razões apresentadas na Comissão de Finanças pelo ilustre
Deputado, Sr. Aloísio de Castro, referentemente às características
de autarquia.
Estou com S. Ex.ª: a autarquia, além dos demais requisitos,
prevê recursos próprios.
Poder-se-ia argumentar que a dotação orçamentária é o
recurso próprio, o que viria retirar o obstáculo. A dotação orçamentária, entretanto, é ânua e insuficiente.
O Sr. Aloísio de Castro - Todos os mestres do direito administrativo que se ocupam das autarquias, repelem a opinião de
que as dotações não podem constituir fundo que afete a existência
dessas entidades.
O SR. LUIZ GARCIA - Li o voto em separado de V. Ex.ª._
e convenci-me desta parte.
Estou em que, doutrinàriamente, não se deve dar a dotação
orçamentária como fundo para as autarquias. Ainda mais se isso
fôsse possível, o fundo seria deficiente, mesmo porque a percentagem atribuída pela Constituição Federal às obras de aproveitamento do São Francisco não basta à execução dessas obras, mesmo
execução anual.
Verificaremos, quando se iniciarem as obras de vulto no São
Francisco, que a dotação orçamentária é pequeníssima e nós, da
Comissão, teremos de estar sempre no plenário a pedir que, por
intermédio da Comissão de Finanças, dê o Congresso brasileiro
maior dotação, desde que a Constituição não o proíbe e fixou
apenas o mínimo.
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Assim, Sr. Presidente, fiquei com a Comissão de Finanças na
parte relativa à forma que teria a Comissão do São Francisco,
isto é, um organismo autônomo diretamente subordinado ao Presidente da República. Cogita-se, segundo também estou informado,
e de acôrdo com o que o ex-Ministro Apolônio Sales revela, em
seu trabalho, por mim referido há pouco, cogita-se de estruturar-se a Comissão do Vale do São Francisco em forma de sociedade
de economia mista. Mas obstáculos foram levantados e perquiriu-se, então, se era possível concretizá-la, dentro da forma que o
Govêrno queria, ficando com 50 % das ações com direito a voto
e os outros 50% de ações preferenciais sem direito a voto que
seriam tomados ou subscritos por terceiros; se era variável dessa
forma organizar legalmente uma sociedade por ações, tendo em
vista que se a metade dispõe de voto e a outra não, só essa primeira
parte é que orienta e elege os Diretores e os membros do Conselho
Fiscal dessa sociedade.
O Sr. Manoel Novais - Venho acompanhando com interêsse
e simpatia as considerações do nobre orador, não só sôbre os problemãs gerais do São' Francisco, como, particularmente, sôbre o
Projeto em discussão. Desejaria, entretanto, um esclarecimento.
V. Ex.a sugere uma ~mciedade mista para a exploração do São
Francisco, nesta base?
O SR. LUIZ GARCIA - Chegarei lá.
Cogita-se da form~ção da sociedade de economia mista. Estou
mostrando o que se opôs a êsse desejo e que seria uma parte legaJ
respeitável.
O que a lei mancl;a é que a sociedade por ações se organize
com o número mínimo de sete acionistas, que todo o capital seja
dividido em ações, que podem ser ordinárias ou comuns e preferenciais; que se pode limitar o direito do acionista portador de
ações preferenciais, de limitar o direito de voto ou excluí-lo.
Obstáculos, porém, se levantaram para formação da sociedade de economia mi&ta. Realmente, se atentarmos bem para o
espírito da legislação referente às sociedades por ações, veremos
que se uma parte fica ~~om a metade das ações com direito a voto,
esta metade, que representa o todo, é que vota e delibera. Logo,
pràticamente, não podemos dizer, de início, que exista sociedade
por ações. Pode acontecer que o Govêrno seja autorizado, como se
verificou em Volta Redpnda, a ceder ações a particulares e, então,
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se atenda a essa necessidade legal. Mas a sociedade nascerá com
êsse vício de infringir diretamente a legislação especial a respeito.
Poderá ocorrer, ainda, que o próprio Govêrno reclame do Congresso, ou êste tenha a iniciativa, uma lei que modifique a de
sociedade por ações ou incorpore essa modificação ao projeto ora
em estudo.
Doutrinàriamente, não acredito na possibilidade de se organizar dessa forma, mas a própria lei pode cogitar disso, reformando a existente.
Perguntou há pouco o nobre Deputado Sr. Manoel Novais se
acho viável a formação da sociedade de economia mista.
Volta Redonda foi assim feita. Constituiu-se em sociedade em
que se dividiram as ações, metade em ações comuns, ordinárias, e
metade em ações preferenciais. Não se retirou, entretanto, dessas
ações preferenciais, o direito de voto.
Os resultados da organização e execução dos trabalhos' de
Volta Redonda não decepcionaram ninguém, não só quanto à parte
jurídica como quanto à parte material.
Acho, pois, viável a feitura ou a organização da Comissão por
meio da sociedade de economia mista.
Agora, atentemos para a segunda parte, que se vem contrapor
a esta e tornar, conseqüentemente, indesejável a sua organização.
As sociedades por ações têm que se constituir com a totalidade
de suas ações subscritas. Podem não ter, totalmente, seu capital
realizado, mas haverão de tê-lo subscrito na sua totalidade.
Necessita-se para o Plano de Aproveitamento do São Francisco
de soma muito maior que as possibilidades, no momento, do
Govêrno; quer dizer, não se pode fixar um mínimo, com que entre
a União, para se executar o Plano.
Pode-se organizar juridicamente estabelecendo uma quota
mínima de entrada de ações, desde que o capital esteja totalmente
subscrito.
Pergunto eu, porém: pode o Govêrno atender a essa necessidade imediata de realizar as obras projetadas ou, pelo menos,
continuar as já em execução?
Estamos a ver que não.
A situação econômico-financeira do Brasil não permite ao
Govêrno levar avante êsse empreendimento, isto é, subscrever e
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realizar a maior parte das ações; porque, para extensão do Plano
do São Francisco, pelo menos a metade do capital deverá ser integralizado imediatamente.
Se, pois, juridicamente, isso é possível, acho que, na prática,
é indesejável.
O Sr. Manoel Novais - :t!:sse o esclarecimento que desejava
de V. Ex.ª
O SR. LUIZ GARCIA - Sr. Presidente, a Comissão de Finanças dentre os projetos substitutivos apresentados, esboçou um que,
pelas características que lhe pretendeu dar, mais me agrada, isto
é, de um organismo autônomo, inclusive fixando a Sede da Companhia no Rio de Janeiro e desdobrando a ação da Diretoria através
de sedes em Estados, em cujos territórios vão ser executados os
serviços.
Neste particular, Sr. Presidente, estou em que a Comissão de
Finanças bem andou, mas, se temos de desdobrar a eficiência dos
trabalhos de direção em uma superintendência na Capital Federal
e cuja necessidade é ,indiscutível diante dos argumentos ontem
aqui proferidos, e dm.ts outras sedes de direção de serviços, por
que apenas duas Diretorias de Obras, uma para o Alto São Francisco e a outra para o Médio São Francisco?
Poder-se-á dizer que a do Alto São Francisco - como se acha
no projeto - atende 21-0 Estado de Minas e a do Médio São Francisco aos interêsses da Bahia, de Pernambuco, Sergipe e Alagoas.
Dentro das consid,erações que vinha fazendo e tomando como
ponto basilar o aproveitamento imediato da Cachoeira de Paulo
Afonso, entendo, em que pesem opiniões respeitáveis em contrário,
que uma Diretoria de Obras deveria estar no local onde se fôsse
imediatamente realizar a obra.
A obra de realização imediata é na Cachoeira de Paulo Afonso;
logo aí perto, junto a essa cachoeira, deveria estar outra Diretoria
de Obras fôsse em territórios da Bahia, Alagoas ou Pernambuco.
O Sr. Manoel Novai,s - Se a formação da sociedade fôsse resolvida sob o contrôle d\fl Comissão, talvez V. Ex.ª tivesse razão,
porque. seria uma das maiores obras a se realizarem no Médio ou
no Baixo São Francisco - a Usina de Paulo Afonso. Acontece,
porém, que por fôrça do Decreto-lei n. 0 8. 031, que organiza a
emprêsa de Paulo Afonso, esta tem existência própria e, autônoma·
mente, vai dirigir as sµas obras sem interferência, a não ser de
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fiscalização, conforme está no Projeto da Comissão do Vale do São
Francisco. Portanto, a obra de Paulo Afonso não implicaria na
exigência de uma Diretoria de Obras só no Baixo São Francisco.
O SR. LUIZ GARCIA - Eu perguntaria a V. Ex.a: as obras
atualmente executadas em Paulo Afonso são bastantes a êsse
empreendimento?
O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador que o seu
tempo regimental está terminado, pois já decorreu uma hora. A
nossa Lei Interna, entretanto, faculta uma prorrogação de trinta
minutos, mediante requerimento e a juízo do plenário. Se V. Ex.ª
ainda precisa de mais tempo, é necessário que algum dos ilustres
colegas faça o requerimento, que o plenário terá de deferir, para
estarmos dentro da letra do nosso Regimento.
O SR. LUIZ GARCIA - Muito obrigado a V. Ex.ª. Concluirei
dentro em pouco.
O SR. PRESIDENTE - Há sôbre a mesa requerimento de
prorrogação por 30 minutos do tempo que caberá ao nobre orador,
para terminar as suas considerações, requerimento firmado pelo
Deputado Manoel Novais.
Os Srs. que aprovam a concessão de mais 30 minutos ao
Sr. Deputado Luiz Garcia queiram conservar-se sentados.
(Pausa).

Está aprovado.
O nobre Deputado continua com a palavra por mais meia hora.

o SR. LUIZ GARCIA - Sr. Presidente, agradeço, de início, a
gentileza da comunicação de V. Ex.ª, como a posterior, de que
me poderiam ser concedidos 30 minutos, acrescidos ao tempo de
que disponho regimentalmente. Isto não deixou de ser uma lembrança, como a querer indicar que o plenário desse a prorrogação.
Agradeço, igualmente, ao nobre colega que se lembrou de requerê-la, a fim de que eu conclua as minhas considerações, embora sem
grande valia para o Projeto em debate (não apoiados), mas que
expressam, pelo menos, o pensamento de quem vê no São Francisco e nas suas obras o marco de uma civilização nova para um
grande setor da economia brasileira.
Perguntava eu ao Sr. Deputado Manoel Novais, quando da
interrupção das considerações que vinha fazendo, por estar findo
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o meu tempo, se a Companhia atualmente incumbida das obras
de Paulo Afonso pode se desempenhar de sua missão, dando concretização ao Plano, sem precisar da Comissão do Vale do São
Francisco. A companhia que está fazendo o aproveitamento hidráulico de Paulo Afonso foi organizada com o capital, se não me
engano, de Cr$ 400. 000. 000,00 e não acredito que essa Companhia
disponha de meios para realizar todo o Plano de Paulo Afonso.
Isto significa que a Comissão do Vale do São Francisco estará
diretamente ligada às obras de Paulo Afonso, seja em sua fiscalização imediata, seja no auxiliar, mesmo, o andamento daquelas
obras.
O Sr. Manoel Novais - Esclareço a V. Ex.ª que apenas a fiscalização está prevista, porque, segundo o Decreto-lei n. 0 8.031, a
Emprêsa Hidrelétrica de Paulo Afonso tem absoluta autonomia.
O SR. LUIZ GARCIA - E tem possibilidades financeiras para
realizar as obras?
O Sr. Manoel Novais - Perfeitamente, pelos próprios têrmos
do Decreto-lei n.o 8 1031.
O SR. LUIZ Gl}RCIA - Se a Companhia dispõe de recursos
financeiros para exeçutar as obras de Paulo Afonso, não há necessidade de uma Diretoria de Obras para realizá-las, mas, pelo menos,
de fiscalização, in loco, para que se ativem e fiquem prontas quanto
antes.
O que me preoj:!upa, no momento, é o aproveitamento imediato do potencial ide Paulo Afonso. Se hã, porém, como diz o
Deputado Manoel Novais, uma ompanhia incumbida de levar a
efeito essas obras, dependente apenas da fiscalização da Comissão
Especial do Plano de Aproveitamento do Vale do São Francisco;
se há possibilidades financeiras e somente esta fiscalização basta,
nesse caso eu me r,endo à argumentação de S. Ex.ª, mas tendo
sempre em mente a ldéia de que Paulo Afonso seja o marco inicial
e ininterrupto das obras destinadas ao aproveitamento do Vale
do São Francisco.
O Sr. Manoel Novais - Devo adiantar a V. Ex.ª que existe
um Decreto-lei de n.P 8. 032, que dá seguimento ao 8. 031, abrindo
o crédito de 200 miihões de cruzeiros. De fato: o Govêrno subscreve a metade do cfl,pital a que a Companhia está obrigada pelo
Decreto-lei n.º 8.031. Cabe-me dizer, mais, que êsse crédito está
registrado no Tribu11al de Contas.

-

465 -

O SR. LUIZ GARCIA - Sr. Presidente, aceito, pois, a forma
que se quis dar à Comissão Especial do Plano de Aproveitamento
do Vale 1o São Francisco, no Substitutivo da Comissão de Finanças mas com o acréscimo daquilo que se retirou da Comissão de
Constituição e Justiça, isto é, a aprovação, pelo Senado, de seus
Diretores e aprovação de contas pelo Congresso. Visa o primeiro
objetivo uma emenda, que aqui está, do Deputado Aliomar Baleeiro. Neste particular, fico ao lado de S. Ex.ª muito embora não
seja favorável à totalidade de suas emendas.
Entendo, também, que, para a Comissão Especial se desincumbir perfeitamente do que lhe é cometido, mister se faz haja
certa coordenação de fôrças e de podêres - Federal, Estaduais e
Municipais. Estamos traçando diretrizes para o Brasil, dentro de
nossa competência legislativa, mas não podemos deliberar quanto
à desapropriação de terras necessárias aos empreendimentos,
quanto à remoção da gente de uma cidade para outra, quanto ao
aproveitamento de determinados prédios pertencentes ao Estado
ou município. É imprescindível que o Projeto vise essa coordenação
de podêres para que, amanhã, não se venha a encontrar algum
óbice, por parte de particulares ou de um Estado, à realização das
obras.
O Sr. Manoel Novais - V. Ex.ª me poderá apontar, mesmo
em Sergipe, uma obra de vulto realizada, à margem do São Francisco, quer pelo Estado, quer pelos municípios?
No Estado de Sergipe ...
O Sr. Manoel Novais - Mesmo no Estado de Sergipe.
O SR. LUIZ GARCIA - ... não há, e se V. Ex.ª ouviu com
atenção as considerações que fiz a respeito de sua economia, terá
visto que não era nem possível projetar. Nos demais Estados, desconheço obras de vulto.
O Sr. Manoel Novais - Se V. Ex.ª reconhece que os Estados
e Municípios não têm capacidade para projetar, como vemos, uma
obra de interêsse nacional, como fazer que Estados e municípios
participem da mesma, já que êles não contribuem com cousa
alguma? Temos o testemunho da experiência são-franciscana, de
que Estados e municípios até hoje nada fizeram, e nossa esperança de salvação repousa, exatamente, no auxílio do Govêrno
Federal.
O SR. LUIZ GARCIA -

ao -

27 295
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o SR. LUIZ GARCIA - Creio que não fui muito claro, e por
isso peço a melhor atenção de V. Ex.ª para as considerações que
desenvolverei.
Pode acontecer que a Comissão de Aproveitamento do Vale
do São Francisco tenha necessidade de desapropriar uma área de
terra. Podemos legislar a êsse respeito? Quando se cogitou da Companhia de Volta Redonda, o Interventor Federal no Estado baixou
Decreto-lei desapropriando uma área de terra e dando posse imediata à Companhia. Estávamos em regime unitário, quando não
havia pràpriamente autonomia estadual, mas foi preciso que o
Interventor Federal fizesse a desapropriação.
O Sr. Manoel Novais - Diante do abandono em que tem vivido
o São Francisco, entende V. Ex.ª que existe um Governador capaz
de se opor à desapropriação, ou de não a facilitar à Comissão do
Vale do São Francisco? Estaria, evidentemente, praticando ato
de impatriotismo sem limites.
O SR. LUIZ G~CIA -

Não me refiro a essa oposição, mas
aos podêres que a Comissão deva ter para entrar em entendimentos com os governos e solicitar-lhes a desapropriação necessária.
Reporto-me à parte jurídica da questão; e não chego a supor haja
um Govêrno capaz d~ criar obstáculos à realização dessa obra. Há,
porém, questões de Ofdem jurídica de que precisamos cogitar, como
seja a já apontada; devemos dar podêres à Comissão para, em
entendimentos com os Governos estaduais, conseguir o que fôr
necessário.
o Sr. Manoel Novais - Seria mera providência de rotina
administrativa. A Cqmissâo do Vale do São Francisco, para construir uma barragem, entender-se-ia com o Govêrno do Estado, que
faria a desapropriaç~o que julgasse conveniente.
O SR. LUIZ GARCIA - Não seria providência de rotina, mas,
ao contrário, armar a Comissão de podêres que facilitassem os
entendimentos e acôrdos.

o

Sr. Manoel Novais -

O Projeto relativo à Valorização da

Amazônia consigna a obrigação de contribuírem o Estado e os
municípios com 3 % :para a execução do Plano. Essa idéia também
foi aventada em relação ao São Francisco, a que me opus, apresentando, até, emenda ao Art. 29, exatamente nesse sentido,
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visto como todos êsses municípios são pobres, e vivem tão miseràvelmente que não era possível sobrecarregá-los com aquela taxa
de 3%. Sabe V. Ex.ª que em tôda a Bacia do São Francisco, excetuados o Município de Belo Horizonte e os de áreas industriais e são mais ou menos 80 - a renda média de cada município é
inferior a cem mil cruzeiros.
O SR. LUIZ GARCIA - Não podem, portanto, contribuir
para uma obra de tamanho porte.
Pare.ce-me que, ainda desta vez, não fui suficientemente claro.
Não se cogita de possíveis obstáculos por parte dos Governos estaduais ou municipais, mas de sabermos se devemos dar atribuição
expressa à Comissão nos têrmos enunciados na emenda do ilustre
Deputado Sr. Aliomar Baleeiro:
"Comissão Nacional do Plano do São Francisco fica investida de podêres, a fim de celebrar com os Estados e municípios
interessados na Bacia daquele rio e seus afluentes todos os acôrdos e convênios para coordenação de serviços necessários à execução
dos fins previstos nesta lei".
Em outras palavras: não precisar para um acôrdo de imediata utilidade, de recorrer ao Congresso, desde que já possui, dados
pelo Congresso, os podêres necessários para celebrar êsse acôrdo .
Se não fôr assim, a Comissão será impotente para resolver a
questão, pois não pode, até o próprio Executivo Federal, salvo
autorizado pelo Congresso, celebrar acôrdos de tal natureza.
O Sr. lVIanoel Novais - Mas estando a Comissão subordinada
ao Presidente da Repâblica não poderá êle celebrar êsses acôrdos?
O SR. LUIZ GARCIA - Não, se não fôr autorizado pelo
Congresso. Poderá, porém, se fôr essa autorização incluída no
projeto de lei. Assim entendo, salvo melhor juízo.
Minha preocupação, pois, é apenas de ordem jurídica, buscando facilitar, quanto possível, a tarefa da Comissão.
Estas, Sr. Presidente, as considerações que desejava fazer mais
como expressão de alegria de meu Estado, integrante da comunidade brasileira, em ver realizado um grande sonho nacional, do
que mesmo, pelo que de luz ou de sabedoria pudessem trazer as
mesmas ao Projeto ora em debate.
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A satisfação se encontra justamente, no alvo que todos nós
moços temos: o engrandecimento do Brasil, realização de planos
sem solução de continuidade, administração estável, progressista,
que reintegre as partes abandonadas da economia brasileira no
seu verdadeiro e justo lugar; que se continuem, Sr. Presidente, as
obras já iniciadas; que não se lhes dê solução de continuidade
nenhuma; que se faça Paulo Afonso; que se cogite da perfeição
da navegabilidade do São Francisco, seja na parte alta, de Juàzeiro a Pirapora - adaptando-se a navegação ao rio para quando
pudermos empreender outro serviço de vulto, qual o da aquisição
de navios próprios, de maior calado; que se reintegre essa região
na economia nacional; que se aproveite a boa vontade do Govêrno em realizar tão grande obra. Nós, principalmente o Govêrno, que combatemos de quando em quando as iniciativas governamentais atentatórias à Constituição Federal, aproveitemos a boa
vontade do Executivo quando êle pretende concretizar uma obra
de vulto como a presente e ajudêmo-lo a construir êsse manant!ial de grandeza para o próprio engrandecimento do Brasil!
(Apoiados).

'

Há, nos Estado~ ribeirinhos do São Francisco, a notícia de
que na Cachoeira d19 Paulo Afonso está escrito, dentre as numerosas apreciações de visitantes, que a cachoeira está rouca de gritar pelos engenheirqs do Brasil ou de bradar pela capacidade dos
brasileiros. Não consintamos, nós, da geração atual, que êsse grito
continue enrouquecendo ainda mais a cachoeira, mas que se cale
diante da realização da grandiosa obra que virá reintegrar o Brasil, nesta parte, em, sua verdadeira economia, atingindo vários
Estados e, conseqüe:q.temente, a própria grandeza nacional! O problema pertence à noiSsa geração! (Muito bem; muito bem. Palmas.
O orador é cumprimentado).

(DCN, de 1.0 -10-1947)
O SR. MEDEIROS NETO - Sr. Presidente, de acôrdo com o
que faculta o Regimento, requeiro adiamento da discussão do Projeto por 24 horas. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE - Convido o nobre Deputado Sr.
Medeiros Neto a mandar à Mesa o pedido por escrito, prefixando,
na forma regimental, o prazo de adiamento.
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Vem à Mesa e é aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
Ex!"º Sr. Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeiro a V. Ex.ª, de acôrdo com as normas regimentais vigentes, adiamento da discussão do Projeto n.o 669, de
autoria da Comissão Especial do Aproveitamento do Rio São
Francisco, por 24 horas .
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(DCN, de 25-9-1947)

SESSÃO, EM 26 DE SETEMBRO DE 1947

.............................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,, ............................ .
Continuação da discussão inicial do Projeto n.O 669,
de 1947, criando a Comissão do Vale do São Francisco e
dando outras providências; tendo pareceres com substitutivos das Comissões de Constituição e Justiça, e de
Finanças e Orçamento; com voto em separado do
·Sr. Aliomar Baleeiro.
O SR. PRESIDENTE - Entra em discussão o Projeto. Tem
a palavra o Sr. Medeiros Neto.
O SR. MEDEIROS NETO - (L~ o seguinte discurso) - Sr.
Presidente; Srs. Deputados.
Na conformidade do que faculta o Art. 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeri, durante o derradeiro
debate da Proposição n. 0 669, de 1947, o adiamento da discussão
do Projeto, que cria a Comissão Executiva do Vale do Rio São
Francisco. Fi-lo, por entender que o Plenário, para expender o
seu pronunciamento sôbre o mérito dessa Lei, em elaboração, mister se faria mais acurada consideração dos seus pares. Pela certa,
sofrendo os trâmites regimentais, que regem a espécie, êsse projeto
já se oferecia apurado pelo veredito das Comissões competentes.
Mas, matéria de tanto vulto, pelo seu conjunto e pela sua atualidade, comporta que bem se ajuste aos interêsses e anseios de cada
unidade a contemplar. Essa a razão de assomar, nesta altura, à
tribuna desta Casa, para, em nome do meu Estado, afirmar nossa
posição em face do Projeto de Lei, que vai legar ao País o Plano e
a execução das obras de aproveitamento do Rio São Francisco e
dos seus afluentes, de acôrdo com o Art. 29 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Srs. Deputados, filho que sou de uma cidade ribeirinha,
à ribalta do Rio da Unidade Nacional, trago do berço a vocação
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para servir aos destinos do Vale e das realizações em prol do São
Francisco. Professor Catedrático do Instituto de Educação, em
Maceió, à mercê de tese aprovada sôbre a História do Rio São
Francisco, o qual Vicente Licínio Cardoso apelidou de Rio sem
História, de nenhuma forma, posso ou devo fugir à emoção do
interêsse supremo pela solução dos problemas ligados à causa redentora do rio, que os indígenas chamaram de Opara. Os meus
maiores contribuíram para densificação demográfica de três municípios tributários dêsse Rio, no seu curso baixo, às vizinhanças
do estuário. Sou por índole e formação, pois, apaixonado servidor
dessa artéria hidráulica que rega e banha o coração das terras do
Brasil.
Na vigência do período Constituinte de 1946, empenhei-me,
com os demais filhos dos Estados marginais, na sagração do dispositivo constitucional, que lavrou o tento da vitória do Leste e do
Nordeste do País, com a autorização dada aos Podêres da República para a valorização e recuperação do Rio São Francisco. Promulgada a Lei das Leis, a Carta Magna da Terceira República, eu
e o Deputado Teódulo de Albuquerque concorremos, com requerimentos de matéria ~imilar, para a criação da Comissão Especial
do Plano de Aproveitamento da Bacia do São Francisco. Criada
essa, por deliberaçãq dos que a integram, isto é, Manoel Novais,
José Maria Alkmim, Amando Fontes, Gercino Pontes, Freitas Cavalcânti, Teódulo de Albuquerque, Licurgo Leite, Eunápio Queiroz,
Leandro Maciel e Mel=!eiros Neto, se resolveu convocar, para o labor
comum, os valôres humanos compilados pela técnica e pelas letras,
para o depoimento qe cada um somar-se aos nossos intentos patrióticos. Ouvimos, como salienta Manoel Novais, nosso RelatorGeral, as opiniões po:p.deráveis de Geraldo Rocha, Agenor Miranda,
Maurício Joppert, Clóvis Côrtes, Adozindo Magalhães, João Medeiros, Inácio Peres de Matos, Apolônio Sales, Renato Feio, Mário
Pinotti, José Leal, Leopoldo Schimmelpfeng, Paulo Peltier de Quei·
roz e Rafael Xavier. Tais pronunciamentos valem pela autoridade
de quem os comete-q. Aceitando-os, a Comissão, coube-nos dar à
Câmara Projeto de lei, que consulta, efetivamente, as aspirações
do povo e do País. Subindo à Comissão de Constituição e Justiça,
foi com agrado que vimos sôbre êsse projeto pronunciar-se, favoràvelmente, o nobre representante do Estado de Sergipe, Dr.
Maurício Graccho Cardoso. O parecer dêsse venerando parlamen1
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tar encheu as medidas e definiu a preocupação patriótica, que todos anima na solução dos problemas são-franciscanos. Passando à
Comissão de Finanças, chocaram-se aí os propósitos e os interêsses
na apreciação dêsse Projeto, que por si só, já reclama antes paz
em aceitá-lo que luta em denegri-lo. Mau grado tanto, veio a Plenário o Projeto de Lei, que cria a Comissão Executiva do Vale do
São Francisco, aprovado em suas linhas mestras.
Das alterações entrosadas, eu profligo aquela em que se pretende deslocar a sede dos trabalhos dessa Comissão para outro
setor que não o da metrópole do País. Não se compreende tão
absurda, porque tão leviana medida. Jamais se pode ajuizar que
entidade de tal monta possa funcionar descentralizada da Sede
dos Podêres Públicos, onde são fáceis as providências administrativas. órgão dêsse coturno, que se agita à mercê de verbas federais
e mantém fôro junto aos Ministérios, não pode, não deve estar
onde não estão as possibilidades próximas do seu efetivo desenvolvimento. Se querem, na Bahia, sede dos serviços dessa Comissão, como se estivéssemos ainda no século em que não houvesse
rádios e avião, que se diga querer, com a adoção dessa medida,
apenas !obrigar interêsses outros, que não os ligados aos destinos
eminentes do São Francisco. Basta de órgãos burocráticos ...
Sejamos realistas. Lá, no São Francisco, fiquem apenas os técnicos
rendidos ao diuturno labor pela redenção econômica do País. Serão
seus fiscais e seus animadores os membros das Comissões do Vale
do São Francisco e do Plano de Aproveitamento do São Francisco.
Basta isso; o resto é inútil. Quando o Presidente Roosevelt, que
animou o plano de recuperação econômica do Vale do Tennes.see,
foi ouvido pelos dirigentes da "Tennessee Valley Authority", lançou a idéia de se fazer muito evitando-se muito o acervo dos anteparos meramente delongadores. Trabalhar sem estorvar foi o lema
dos que construíram a nova idade para o Vale ubérrimo do Tennessee. Como não o fazermos por igual? Os alagoanos, a quem
represento, nesta Casa, querem, quanto antes, que se erga a Usina
captara de energia hidráulica da Cachoeira de Paulo Afonso. Não
toleram os homens do Leste e do Nordeste essa demora injustificada, a que pretendem limitar e circunscrever, os responsáveis pela
execução do Art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o Projeto de Lei n.º 262, de 1946. A incorporação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco ao patrimônio e à economia
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do Nordeste é fato que não pode sofrer as restrições de quem quer
que seja. Temos que trazê-la à baila, para que se crie o parque
industrial em redor do maior acervo hidráulico do Continente. Devemos apressá-la, para que se irriguem as terras do mediterrâneo
brasileiro e se colonize o hinterland da nacionalidade. Não é possível que a maior região geoeconômica do País continue à mercê
do flagelo das sêcas, da penúria de víveres e dos percalços da
miséria generalizada.
Quando o sertanista Paulo Viveiros Afonso ligou seu nome à
cachoeira, então conhecida como Sumidouro, foi para instruir à
posteridade que aquêle potencial deveria merecer o titânico amparo
dos que tenham vocação de ser apóstolos, como aquêle outro
Paulo, convertendo elementos para serem grandes aos olhos de
Deus e da Humanidade. Converta-se a Cachoeira de Paulo Afonso
em outra apostolar obra de redenção econômica do Nordeste.
Como Deputado do Estado de Alagoas, eu espero que as instalações da Usina Hidrelétrica da Cachoeira de Paulo Afonso se
construam em território alagoano. Essa demanda reivindica apenas, para Alagoas, a posse de um direito. Vários técnicos já se
afirmaram em favor dessa tese. Sustentam-na os que vêem na
lição de Delmiro Gouveia a melhor expressão de abono a êsse justo
anseio. Se Delmiro econômicamente começou o magno empreendimento de captação do potencial hidrenergético da Cachoeira de
Paulo Afonso, por quie o não fazem igual os que vão instalar as
novas turbinas condutoras da Companhia Hidrelétrica do São
Francisco? Alagoas deve merecer, sem arreganhas regionalistas,
essa prova de lisura funcional dos que integram a Comissão do
Vale do São Francisco.
Os Decretos-Leis ns. 8.031, 8.032, todos de 2 de outubro de
1945, que autorizam ~ organização e a concessão de crédito para
formação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, deixam
evidente a preocupação de se criar, em Paulo Afonso, um organis·
mo capaz de solver os compromissos da Pátria com todos os filhos
do Leste e do Nordeste do País, sem preconceitos regionais. E
essa é a esperança que nos inspira e nos assiste.
Além dêsse supreµio interêsse dos alagoanos, que querem ver
instalada, em seu território, a Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso,
eu me sirvo dêsse ensejo para focalizar a necessidade de serem
atendidos pela futura Comissão do Vale do São Francisco os pro1
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blemas de navegabilidade e do aproveitamento dos Vales do Marituba e Boassica, ligados ao beneficiamento dos afluentes do Baixo
São Francisco. A via móvel, do Baixo São Francisco, condicionada
à influência pluviométrica das cabeceiras e ao regime das vazantes e das cheias, deve ser encarada como problema de vital importância pela Comissão do Vale do São Francisco. Não há melhoramento algum nessa fase do rio. A navegação de tonelagem sofre
a intermitência dos períodos de vazante, na proporção de verdadeiro embargo. Os próprios navios fluviais, "Comendador Peixoto"
e "Penedo", que fazem a linha e escalas, da Cidade de Penedo a
Marechal Floriano, têm muitas vêzes, obstruído à frente o canal
do seu percurso. Nenhuma draga, ali se nos depara. Servem-nos~
no período das vazantes, as 1. 400 canoas a vela, que transitam
sem interrúpção de tempo, apesar dos bancos de areia que delongam, em contornos sucessivos, o espaço da viagem. Tais embarcações de 20 m de comprimento por 3,50 m de largura, as maiores,
substituem e preenchem a ausência de barcos de tonelagem movidos a vapor. No estuário, por onde penetra a civilização atlântica
e caminha o progresso da exportação, péssimas são as condições
da barra, como muito bem afirmou o Dr. Afonso Henrique Furtado
Portugal, em relatório apresentado ao Dr. Frederico César Burlamaqui, Diretor do Departamento Nacional de Portos e Navegação,
após haver cumprido o mandato de chefe da Comissão de Estudos
e Obras do Baixo São Francisco, criada por Portaria n.º 30-A, de
18 de fevereiro de 1942. Em face dessa contínua obstrução da entrada da Barra do São Francisco, perde o comércio dessa próspera
e rica região a possibilidade de contar com navios das linhas
marítimas em Penedo, para onde a Comissão de Marinha Mercante deixou de autorizar trânsito de embarcações. Como conseqüência pasmosa dêsse espetáculo oriental de tanta incúria, perdem 3 fábricas de tecidos, 1 de aniagem, 2 de óleo de caroço de
algodão, 26 engenhos de beneficiar arroz, a única possibilidade de
escoamento dos seus produtos industrializados, para portos do Sul
do País, que é a Barra do São Francisco. A margem dêsse aspecto,
cumpre assinalar o ponto de vista do ilustre técnico portuário,
Dr. Afonso Henrique, no que tange à construção de um pôrto, que
seja, no Baixo São Francisco, centro e chave da economia ribeirinha. Diz o aludido engenheiro o seguinte: "Estudos topo-hidrográficos e econômicos da região oferecem a conclusão de que
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deveria haver a concentração de produtos de exportação e importação em um só pôrto, evitando-se, assim, a pluralidade excessiva".
Eu pergunto: onde acharia a Comissão do Vale do São Francisco, preocupada em lançar os fundamentos dum organismo desalvação para o Nordeste, melhor motivo de contribuir para o seu
desideratum que cimentando, na clássica Cidade de Penedo, a base
portuária de centralização do Baixo São Francisco? Não haveria
evasão para o parque industrial futuro, a firmar-se nas proximidades de Paulo Afonso, melhor que o Pôrto de Penedo. Quando o
império, através dos seus condutores, pensou em contratar o engenheiro alemão Carlos Kruger, para construir a estrada de ferro
de Piranhas, em Alagoas, a Jatobá, em Pernambuco, não teve apenas a preocupação de estabelecer a continuidade entre partes do
São Francisco. O Império ponderou, principalmente, cumprindo
as lições e os levantamentos de Fernando Halfeld, Emanuel Liais
e Robert Milnor, em atrair para a foz do São Francisco a saída
geral dos produtos ribeirinhos, que demandariam os portos todos
do Brasil. Infelizmente, a República tem vivido a desdenhar o
sonho dos estadistas do' Império. É mesmo verdade o que diz o
Engenheiro Afonso Henrique: "Atualmente é utopia pensar em
dragagem da Barra do São Francisco. Só possuímos um aparelho
capaz de dragar em mar onduloso - a draga "Bahia".
Cumpre notar que o problema de navegabilidade do Baixo São
Francisco, reclama, tamqém, para melhor distensão e intercâmbio
comercial, que se faça a ligação dêste ao Rio Coruripe, por meio
de um canal, que ligue êste ao Piauí. Tal rêde de canais, diz alguém,
teria a vantagem de atri:i.vessar zonas próprias à cultura dos coqueiros, além de contribuir para a expansão da indústria salineira.
Decorrendo do papel da Comissão do Vale do São Francisco, o
interêsse maior pela economia e povoamento do Rio da Unidade
Nacional, é oportuno frisar que, no Baixo São Francisco, há dois
vales fluentes somente superados na sua fertilidade, pelo que de
melhor exista no coração da Asia. São os Vales do Marituba e o do
Boassica. Sôbre o primeiro, disse o Engenheiro Afonso Henrique:
"O Vale dêste afluente do São Francisco e do seu afluente Perocaba,
principalmente nas cabeceiras possui vastas extensões de terras
fertilissimas, adequadas à cultura do arroz e a outras, mas inaproveitáveis porque o rio, em certos pontos, tendo a seção de vazão
muito pequena e obstruída, permite a inundação na época do cul-
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tivo das imensas áreas". Sugere o técnico Afonso Henrique, com
a sua autoridade de homem público, que o Govêrno, para incremento demográfico e econômico daquela zona desaproprie os
terrenos circunjacentes e venda-os em lotes, a fim de ser cumprido o sonho de Geraldo Rocha de uma colonização racional às
margens do grande rio central do Brasil.
O mesmo se pode dizer e pensar do Vale do Boassica, onde se
construiu vasta zona da economia açucareira de Alagoas. E basta,
Srs. Deputados; Alagoas se tranqüiliza se a Comissão do Vale
do São Francisco realizar isso, que pleiteamos, como justa aspiração dos que mourejam à sombra das tradições inelutáveis da terra
dos Marechais. Risque-se e se construa sôbre o estendal das águas
do rio mais brasileiro de todos os rios, a ponte, que ligue a~
pontas de linhas da Leste e da Great Western, na incarnação do
mesmo peito da Pátria, unida de Norte a Sul, para a comunhão
dos seus grandes destinos.
A história e a geografia proclamam que o clima da unidade
nacional atingiu seu grau de equilíbrio à mercê da temperatura
média jogada nas barrancas do Rio São Francisco. Trabalhar pela
valorização do São Francisco é valorizar o Brasil e repor a Pátria
no domínio de si mesma. Nunca tantos precisaram de tão pouco.
Os que habitam nas cidades marginais do Rio São Francisco, sejam
mineiros, baianos, pernambucanos, alagoanos ou sergipanos, todos
esperam que os problemas daquele Vale providencial, como dizia
Rui Barbosa, passem a merecer a solução que os constituintes de
1946 sonharam. Queremos ver o Brasil tomar o pulso do seu grande futuro, resolvendo seus problemas vitais, ainda potencialmente
latentes, como reservas efetivas do seu grande todo geográfico.
Queremos, Srs. Deputados, que nunca mais o truste da Machine Cottons, como ocorreu no Govêrno do Sr. Washington Luiz,
possa atirar nas águas turbulentas da cachoeira, máquinas, que
constróem a e.conomia nacional. Edifiquem-se à margem do Rio
São Francisco hospitais, que dêem a saúde ao povo; fábricas, que
movimentem a matéria-prima abundante no Vale; colônias agroindustrias, onde se congreguem os valôres da reestruturação econômica do hinterland; centros de nova civilização, para felicidade
e progresso das gerações provindouras.
Nós, membros da Comissão Especial do Plano de Aproveitamento do Rio São Francisco, amanhã, quando retrospectivamente
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olharmos para o passado, teremos a emoção de haver lançado a
primeira pedra do edifício da redenção do Nordeste! Deus, que
guiou os descobridores do Rio São Francisco, também saberá conduzir, nesta hora culminante da Pátria, todos os brasileiros que
queiram acordar para o domínio da economia nacional, êsse rio,
onde os nossos antepassados encontraram o caminho definitivo da
unidade política e geográfica do Brasil. (Muito bem; muito bem).
(DCN, de 1.º-10-1947)
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Teódulo de
Albuquerque.
O SR. TEóDULO DE ALBUQUERQUE - (Lê o seguinte discurso) Sr. Presidente: - Como autor do Requerimento
n.º 63, que pediu a criação da Comissão Especial do Aproveitamento do São Francisco e ainda como filho da zona do grande
rio, não posso deixar de fazer algumas considerações a respeito do
Projeto ora em debate :pesta Casa e pelo qual é criada a Comissão
de Planejamento e Exe1::ução das Obras do Vale do São Francisco.
A Comissão Especial, da qual fazem parte representantes de
todos os partidos e de todos os Estados banhados pelo São Francisco, desincumbiu-se rpuito bem da patriótica tarefa que lhe foi
atribuída. E para comprovar o que digo, basta citar o número de
sessões extraordinárias, além das ordinárias, que realizou e os
valiosos depoimentos até feitos pelos mais renomados técnicos e
conhecedores dos problj8mas do rio da unidade nacional. Não pretendo descer a detalhes quanto aos trabalhos realizados pela
Comissão, pois, com certeza o nosso dinâmico Relator-Geral, Deputado Manoel Novais, fará à Câmara, dentro em pouco um relatório verbal do que fêz aquela Comissão.
Mas, como respol1,sável principal pela criação da Comissão
Especial do Aproveitamento do São Francisco, não posso deixar de
neste momento, ressaltar o amor ao trabalho e a grande tarefa
demonstrada por todos; os seus membros, com e:x;ceção, já se vê,
do modesto barranquejro que ora fala. (Não apoiados).
Desde o tempo do ~mpério vem o Govêrno se interessando pelo
aproveitamento do São Francisco, mas infelizmente sem realizar
nada de concreto e prático. Estudos vários existem sôbre o grande
rio e entre êles sobressaem os de Liais, Halfeld, Deodoro Sampaio,
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Saint Hilaire, Garduer, Wells, Richard Buston, Artur Neiva,
Belisário Pena, Morais Rêgo, Euclides Capistrano, Geraldo Rocha
e inúmeros outros que seria desnecessário citar.
São conhecidos de todos os dois trabalhos clássicos de Liais e
Halfeld. Liais, estudou, por ordem do Govêrno Imperial, o São
Francisco desde a sua nascente até a foz do Rio das Velhas, determinando principalmente a descarga e a vazante do Rio das Velhas. E Liais dava preferência a do Rio das Velhas ao São Francisco, para a navegação, tendo até organizado um orçamento para
obras a serem executadas ali. Infelizmente nada se fêz e o Rio
das Velhas hoje quase pode ser atravessado a pé enxuto.
O outro trabalho clássico é o de Halfeld, contratado, também,
pelo Govêrno Imperial para fazer o estudo do São Francisco desde
a Cachoeira de Pirapora até a sua foz no oceano. Halfeld fêz mais
um roteiro para navegação do que pràpriamente uma obra técnica,
mas de incontestável valor, pois seus dados até hoje servem de
orientação para os pilotos das barcas e os práticos dos navios.
Não posso deixar também de me referir a dois trabalhos sôbre
o São Francisco, que são: os de Morais Rêgo e Geraldo Rocha.
Em Morais Rêgo, temos o mais completo estudo que por certo
muito auxiliará a Comissão técnica de que trata o Projeto em
discussão.
No livro de Geraldo Rocha temos retratado com admirável
fidelidade o Vale do grande rio, conhecidos os seus característicos
apresentando-nos ainda o autor um plano que servirá com certeza de elemento básico para o projeto do futuro plano total.
A Casa já conhece muito bem todos êsses estudos, pois já
foram aqui ventilados com mais brilho pelos ilustres Deputados
Rui Santos e Luiz Viana, que demonstraram um perfeito e completo conhecimento de todos os problemas da Zona .
No discurso de Rui Santos, merecem menção especial os dados
positivos sôbre o homem do São Francisco, no que diz respeito ao
estado sanitário e o meio de vida.
Modernamente temos os estudos do Departamento de Obras
Contra as Sêcas e do Departamento de Portos, Rios e Canais, estudos feitos com tôda técnica. Portanto é um êrro dizer-se que o
São Francisco ainda não tem planos nem estudos. Não existe na
realidade um projeto completo, mas plano existe, pois todos que
conhecem os problemas do São Francisco sabem de sobra quais
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as obras a serem executadas. O que é necessário, sim, é completar
ou melhor concluir os estudos iniciados, e fazer o projeto de aproveitamento total do rio. É graças ao Art. 29 das Disposições
Constitucionais Transitórias, de autoria do incansável batalhador
Deputado Manoel Novais (Muito bem) ...
O Sr. Manoel Novais - Muito agradecido.
nós do São
O SR. TEóDULO DE ALBUQUERQUE Francisco agora temos esperanças de que deixaremos de ser considerados sêres à parte e eternos espoliados.
Sendo o São Francisco um rio de muitas finalidades não
desejo entretanto me externar na apreciação de tôdas elas.
Apenas farei uma rápida digressão sôbre os seus problemas
essenciais e que são: navegabilidade, irrigação, reservatórios de
compensação, aproveitamento do potencial hidrelétrico.
Na ordem de urgência deve merecer solução imediata o
problema de navegabilidade do rio. Ninguém mais ignora, e ontem
foi sustentado nesta ~ribuna, que o São Francisco está morrendo,
uma vez que vão desa:parecendo, corroídos pelas águas, os travessões naturais de pedras, que impediam o escoamento rápido do
rio, e os barrancos de terra que caem nas margens espraiam as
águas fazendo com que, o rio perca profundidade. É êste fenômeno
alarmante que ninguém pode contestar. E não se pode cuidar da
navegabilidade do rio sem a imediata construção de barragens que
servirão de reservatórios de compensação uma vez que o São Francisco é alimentado pelas águas de seus afluentes, não dispondo,
como os outros grandes rios europeus, africanos e americanos, do
degêlo das neves e dqs grandes lagos. Regularizado, pois, o curso
do rio e transformadqs os seus afluentes em reservatórios de compensação estará plem~mente assegurada a sua navegabilidade.
Para início da construção dessas barragens não é preciso,
como pensam alguns, que se aguarde o planejamento total, uma
vez que qualquer qqe seja o plano, essas barragens obrigatoriamente farão parte integrante do mesmo. E todos os técnicos
ouvidos pela Comissão Parlamentar afirmaram que as referidas
barragens podem ser iniciadas independentemente do planejamento
geral. Melhorada a :q.avegabilidade, teríamos assegurado o transporte por água com embarcação de grande tonelagem, barateando
assim o custo da un~dade transportada. Estaríamos adaptando o
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rio à navegação e não a navegação ao rio, como pensa o Senador
Apolônio Sales.
Além de servir para regularização das águas do rio, as barragens serviriam para a irrigação daquela extensa região, tôda ela
rica em calcário e apropriada, como nenhuma outra do País, para
a lavoura mecanizada em grande escala. E como a nossa produção
é tôda ela antieconômica em virtude de vivermos sujeitos aos
caprichos pluviométricos e usarmos ainda como principal instrumento agrícola a velha enxada, sômente com a irrigação de nossas
terras planas e a mecanização da lavoura, estaremos capacitados
a enfrentar a concorrência estrangeira. Poderia citar vários dados
que comprovam de sobra o quanto de benefício traria para o Brasil e para o mundo faminto de hoje se atacássemos de logo o serviço de irrigação.
Um hectare de terra irrigada chega a produzir cinco vêzes
mais do que um hectare de terra sem irrigação. Conforme demonstram Raul Bop e José Jobim, no Anuário de Estatística Mundial,
o Egito produz 596 quilos de algodão por hectare em terra irrigada
enquanto o Brasil produz por hectare do mesmo produto, apenas
177 quilos. Sôbre o arroz no mesmo trabalho, encontramos outros
dados convincentes, pois enquanto a velha China, com suas terras
cansadas, produz 26 1/2 quintais por hectare, o Brasil produz,
apenas, 14 quintais por hectare, assim mesmo tendo terras apropriadíssimas para o arroz. Inúmeros outros exemplos poderia citar,
mas julgo desnecessário pelo conhecimento que todos têm da
matéria.
Afora essas vantagens, as barragens poderiam fornecer energia
barata para as indústrias que surgissem na região, pois junto a
cada barragem poderia ser construída uma central elétrica.
Será, pois, um crime o retardamento da construção das barragens com a alegação ridícula de que deve ser aguardado o planejamento geral. Como creio na ação do Presidente Dutra, que bem
conhece os problemas do São Francisco, tenho certeza de que
essas obras serão atacadas tal como previstas na Lei n.º 23, de
autoria da Comissão Parlamentar.
Diremos depois do aproveitamento potencial hidrelétrico do
grande rio. E Apolônio Sales, o grande entusiasta de Paulo Afonso,
diz muito bem quando escreve: "O São Francisco é realmente um
potencial hidrelétrico incomum. A fôrça viva da sua torrente gerou
31 -
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a natureza pelos desígnios da Providência Divina numa seriação
de saltos e corredeiras que finda na gigantesca e decantada Catarata de Paulo Afonso".
Julgo desnecessário me alongar sôbre o potencial hidrelétrico
do São Francisco, pois para melhor comprová-lo bastaria dizer
apenas que em um percurso de 2. 250 quilômetros o seu leito descaí
cêrca de 700 metros, sendo capaz de, nas condições atuais, produzir no mínimo 4 milhões de cavalos-vapor.
Permitam os nobres colegas que eu lhes chame a atenção para
os projetos e substitutivos que existem na Câmara a respeito da
criação da Comissão do Vale do São Francisco. Sem querer desmerecer os demais apresentados, julgo que o que mais convém à
realidade brasileira é o último substitutivo apresentado pela Comissão de Finanças e no qual foram aproveitadas várias sugestões da Comissão de Justiça e da Comissão Especial de Aproveitamento do São Francisco. l!.:ste substitutivo, contudo, deve sofrer
emendas. E o nobre Deputado Manoel Novais, Relator da Comissão
Especial, apresentou as emendas que julgamos mais essenciais.
Estou de acôrdo em que deve ser aproveitado o Art. 3.º e seus
parágrafos do Substitutivo Luiz Viana.
E, para encerra+, Sr. Presidente, quero fazer um apêlo à
Casa para que vote com a maior urgência o referido Projeto, pois
em assim fazendo estará concretizando a aspiração dos Constituintes de 46, que foi justamente obrigar o Govêrno Federal a
passar do terreno dqs promessas de sonhos para realização das
obras. E convencido iestou de que logo a Câmara envie o Projeto
à sanção do Presidente Dutra, êste que vem demonstrando o maior
interêsse pelos problemas do São Francisco, podendo mesmo ser
considerado o patrono dêsse gigantesco e ousado empreendimento,
fará executá-lo em tôda linha e sem mais tardança. (Muito bem.
Palmas. O orador é cumprimentado).
O SR. PRESIDENTE -

Tem a palavra o Sr. Manoel Novais.

O SR. MANOEL NOVAIS (Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente, está em c11rso a discussão do Projeto n.0 669, de 1947,
criando a Comissão do Vale do São Francisco.
Tenho acompanb,ado com íntimo encantamento os discursos
aqui proferidos pelos colegas da Zona são-franciscana, cada qual
mais preocupado em salientar os problemas regionais, pintando-os
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em largas pinceladas, sem, todavia, desfigurar-lhes o sentido nacional, uma vez que o São Francisco com sua bacia de 610 mil
quilômetros quadrados constitui o vínculo natural entre cinco Estados da Federação, ou sejam, os de Minas, Bahia, Pernambuco,
Alagoas e Sergipe e, mais do que isso, eterno traço de união entre
o Norte e o Sul do Brasil.
Desde os maciços montanhosos de Minas Gerais, donde suas
águas descem buscando o Planalto Central, atravessando-o e atingindo as terras baixas do litoral, logo após a Paulo Afonso, o São
Francisco nos apresenta um conjunto de situações bem diversas
das demais regiões brasileiras e dotadas de particularidades
próprias.
Os Deputados que me precederam nesta tribuna examinaram
vários problemas do São Francisco, desde o aproveitamento de seu
potencial hidrelétrico, à irrigação e navegação, cada qual, porém,
olhando-os sôbre o prisma do interêsse dos Estados, que tão brilhantemente representam nesta Casa.
Além dos problemas já abordados, Sr. Presidente, existem
outros até aqui não ventilados, como sejam, o do despovoamento do
solo, o das comunicações, o das sêcas na Bacia e suas correlações
com o Nordeste brasileiro, o da colonização, etc.
O Deputado Rui Santos, em vigorosa exposição sôbre os problemas, educacional e sanitário, do São Francisco, demonstrou à
Casa, com estatísticas claras e precisas, a situação alarmante em
que se encontra o povo daquela região. Efetivamente o analfabetismo e as endemias têm contribuído, poderosamente, para reduzir a capacidade produtora da gente ribeirinha.
Não resta dúvida que a situação educacional e sanitária,
carinhosamente cuidada neste momento pelo Ministro Clemen"te
Mariani, e amplamente debatida pelo Deputado Rui Santos, é um
dos pontos mais vulneráveis do homem do São Francisco; falou-se,
também, no secamento do rio, fenômeno realmente grave e comprometedor da navegabilidade do rio e das possibilidades de
irrigação marginal; mas tão grave quanto êstes é o problema do
despovoamento da Bacia abandonada pelos seus homens mais
válidos.
Estamos habituados a ouvir, nesta Casa e fora dela, sociólogos e técnicos autorizados apontarem os motivos pelos quais as
populações sertanejas do São Francisco têm deixado a região.
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Habitualmente se o atribui ao poder de atração, ou melhor, ao
centripetismo exercido sôbre as massas trabalhadoras pelos grandes centros industriais do Sul do Brasil, isto é, salário alto de São
Paulo e do Sul de Minas.
Devemos, porém, considerar a questão sob aspecto completamente diferente. Raro é o homem da Bacia são-franciscana ou do
Nordeste brasileiro que abandona sua propriedade ou seu lar visando lucros fáceis, ou melhor, maiores salários nos grandes centros industriais de São Paulo.
De regra, a causa imigratória, é a pressão da fôrça centrífuga
exercida sôbre êle pela falta de assistência financeira, pela falta
de instrumentos de trabalho, meios para exploração remunerativa
da terra.
Tanto isso é verdade, que as populações do Nordeste brasi·
leiro normalmente se destinam à lavoura do Sul. Só depois de
falidas as esperanças de encontrar trabalho na lavoura, é que elas
se dedicam aos misteres industriais.
1Jsse, um dos a~pectos mais delicados a encarar na Bacia
são-franciscana.
Outro problema importante do Vale e de grande relevância
para o País é o das icomunicações. O São Francisco, por si só, é
o pivot de tôdas as cpmunicações interiores entre o Norte e o Sul
do país. Todos os sistemas de viação já planejados no Brasil, quer
rodoviário, quer ferroviário, rumo ao norte, se articulam com sua
providencial água-via,.
O Plano ferroviário tem três grandes eixos em direção ao
norte: o tronco meriqional n.º 1, que se estende pela costa e cruza
o Rio, em Propriá; o de n.º 2, paralelo ao São Francisco até a
altura de Joàzeiro e onde o atravessa e o de n.º 3, que, prosseguindo o ramal de Pirapora, corta-o aí e vai ter a Belém do
Pará.
O sistema rodoviárfo nacional, em suas conexões com o norte,
está por igual entrosado ao São Francisco.
Mais singular, alnda, se nos afigura o papel que o São Fran·
cisco, pelas suas condições geográficas, desempenha no sistema
brasileiro de comunicações fluviais.
Contraverte em Minas Gerais com as águas do Rio Grande
tributário do Paraná. Existe um estudo feito para a construção
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de um canal ligando suas nascentes ao Rio Grande, o que o poria
em comunicação direta com a Bacia do Prata.
Nas divisas da Bahia com o Piauí e Goiás, registra-se um
fato curioso. No alto da Serra do Jalapão existe a chamada Lagoa
do Veredão. Aí contravertem os Rios Parnaíba, São Francisco e
Tocantins.
Bem vêem, pois, os Srs. Deputados, a importância futura do
São Francisco na atribuição das grandes rêdes fluviais brasileiras
e na unificação das grandes bacias hidrográficas, do Prata, Parnaíba e Amazonas.
O Sr. Rui Santos - Há um trabalho, de autoria do Engenheiro Simas Pereira, designado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para fazer o levantamento de coordenadas.
Nesse trabalho, êle defende a tese de que a Bacia do Amazonas e
a do São Francisco se tocam no período da cheia, de maneira que
todo Nordeste passa a constituir uma verdadeira ilha.
O Sr. Luiz Viana - E se projeta construir um canal que faça
a ligação com a Bacia do Tocantins.
O SR. MANOEL NOVAIS - Sem dúvida, exeqüível, dada a
circunstância de ambos possuírem afluentes, nascendo na Lagoa
do Veredão.
As sêcas são outro problema são-franciscano e nordestino, que
merece ser encarado com a maior segurança. Sabemos todos que
sua atual área legal, ou seja, o Polígono das Sêcas, mede aproximadamente 850 mil quilômetros quadrados.
O Sr. Luiz Viana - É considerada a terceira bacia dentro da
América do Sul.
O SR. MANOEL NOVAIS - Problema muito interessante,
sôbre o qual os nobres Deputados, especialmente dos Estados sãofranciscanos e do Nordeste, precisam pensar, solidários que são
todos nas provações e destruidores efeitos da calamidade, outrora
periódica, mas quase constante em nossos dias.
O Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas tem feito
alguns estudos e experimentações à margem do São Francisco,
sobretudo nas fronteiras de Pernambuco e Bahia. Realizou o levantamento batimétrico do rio entre Jatobá e Juàzeiro e o levantamento fotogramétrico da área de Paulo Afonso. Estabeleceu na-
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quela seção do rio alguns campos de irrigação com excelentes resultados. Mas a atuação do Departamento Nacional de Obras Contra
as Sêcas na Bacia do São Francisco não se pode limitar a estas medidas. Faz-se mister que estude as bacias secundárias de todos os
afluentes secos do Rio São Francisco. Já tive oportunidade de
conversar sôbre o assunto com o Dr. Vinicius Berredo, competente
Diretor do DNOCS, e mostrar-lhe a conveniência de - num trabalho de cooperação entre a Comissão do São Francisco e seu
Departamento - dividirmos as atribuições e encargos dêsses
órgãos no setor do São Francisco.
Todos sabemos que êste rio possui afluentes perenes e secos.
Na margem esquerda, em suas seções - alta e média, é o Icatu seu
último afluente perene, e na direita, o Verde Grande, nas divisas
da Bahia com Minas Gerais.
O Sr. Luiz Viana - Milnor Roberts constatou que durante as
sêcas de 1877 até 1. 000 quilômetros da foz do São Francisco não
havia afluente que tivesse água na embocadura.
O SR. MANOEL ~OVAIS - Mas a opinião de Milnor Roberts
não se enquadra na -;regra geral. Todos sabemos que, a partir do
Rio Icatu até o Ipaµema, em Alagoas, e do Verde Grande ao
Propriá, em Sergipe, os afluentes do Rio São Francisco podem ser
considerados torrenci:,:tis.
Do Ipanema e dq Propriá, por diante até a foz do São Francisco, a não ser em crlses climatéricas como a de 1877, comumente
todos os afluentes são perenes, pois se beneficiam do regime pluviométrico da faixa l:tmida do litoral.
O Sr. Luiz Viana - Estou trazendo argumento que se refere
a um ano excessivam(3nte sêco.
O SR. MANOEL NOVAIS - Na margem direita, a partir do
Rio Verde Grande, v~mos encontrar em território baiano, numerosos afluentes da maior importância econômica para o nosso
Estado, como sejam, o Santo Onofre, o Paramirim, o Verde Pequeno, o Salitre, o Curaçá, o Macururé e na esquerda, do Icatu
para baixo, deparamo~ os grandes afluentes pernambucanos Pajeú,
Moxotó e Riacho das Brígidas servindo a áreas aproveitáveis à
irrigação.
Impõe-se que o Departamento Nacional de Obras Contra as
Sêcas, colaborando coµi a Comissão do Vale do São Francisco, se
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encarregue do estudo prévio de todos os afluentes torrenciais, quer
da margem direita, quer da esquerda, uma vez que todos estão
localizados no perímetro do Polígono.
É esta uma ajuda de magna valia, porque reforçará os recursos de que o São Francisco dispõe para execução do seu Plano.
Tratando-se de problemas nacionais distintos, mas indiferençáveis
em certas áreas cujas soluções compete ao Govêrno Federal, justa
nos parece esta sugestão. Seria um ato desumano concentrarmos
nossos esforços e cuidarmos apenas daquelas seções do rio que
oferecem condições mais propícias a um franco desenvolvimento
econômico, onde imensa população sofre os efeitos das sêcas, essa
desgraça que pesa sôbre parte do São Francisco e todo o Nordeste
brasileiro.
Destarte a Comissão do Vale do São Francisco arcaria com a
responsabilidade dos problemas ao longo do rio principal e das
áreas banhadas pelos afluentes perenes, enquanto o Departamento
de Obras Contra as Sêcas ficaria com as obras necessárias aos
afluentes secos.
Ao Departamento de Obras Contra as Sêcas incumbiria o
levantamento completo das bacias dos rios torrenciais, afluentes
do São Francisco e nêles construiria as barragens que seu povo
reclama, dando-lhe a mesma assistência auferida pelas demais
populações nordestinas.
O Sr. Luiz Viana - São do Polígono das Sêcas.
O SR. MANOEL NOVAIS - Porque são do Polígono das
Sêcas. O Departamento de Obras Contra as Sêcas, portanto, não
pode se isentar desta obrigação, já que até o presente não construiu uma só barragem nos afluentes torrenciais do São Francisco, quer no setor baiano, quer no pernambucano. Em nenhum
dos rios, chamem-se Moxotó, Pajeú, Riacho das Brígidas, na margem esquerda, Macururé, Curaçá, Salitre, Santo Onofre, Rio Verde
Pequeno ou Paramirim, na direita, existe uma barragem levantada pelo Departamento de Obras Contra as Sêcas, quando muitas
e magníficas construiu nas demais áreas do Polígono . Não é, portanto, só um dever elementar de cooperação do DNOCS, na solução dos problemas do São Francisco, mas imperativo de ordem
nacional.

-

488 -

Sr. Presidente, discutiu-se aqui o problema da regularização
do rio. É outro assunto fundamental, ligado à navegação e à
própria irrigação marginal.
A regularização do rio, tem sido enfrentada, na medida de
seus orçamentos, pelo Departamento de Portos, Rios e Canais,
possuindo várias obras executadas e algumas delas erradamente,
conforme acentuou em seu discurso o Deputado Luiz Viana, citando o caso dos espigões de Curralinho e Sobradinho.
Divirjo de S. Ex.ª quanto às conseqüências dos erros de Sobradinho, que, em vez de serem considerados elementos de desânimo
e desestímulo para o prosseguimento nos trabalhos de regularização dos rios ou fator de retardamento na execução de serviços indispensáveis à melhoria de suas condições de navegabilidade, muito
ao contrário, devem servir de encorajamento para novas e mais
arrojadas iniciativas. A prova é que o fracasso dos espigões, resultou em estudo sério do problema da corredeira, onde hoje se constrói uma barragem que afastará definitivamente os perigos com
que ela ameaça cons~antemente a navegação fluvial.
Infelizmente, nós, no Brasil, estamos sujeitos a essas coisas
pela escassez de técni:cos e de recursos.
Sabemos, porém, que uma experiência malograda, em terras
norte-americanas, teri~as de grandes recursos financeiros, jamais
entibia o ânimo do ad+ninistrador. Só no Brasil podemos argumentar com tais fatos.
Temos ciência de que nos Estados Unidos, para aperfeiçoar a
técnica de barragem, chegou-se ao extremo de construir uma,
gastando-se fortunas, para observar onde a mesma se quebraria.
Mas, Sr. Presidente, não podemos esperar corrigir a navegabilidade do rio apenas com operações de dragagem e remoção dos
obstáculos nem a regµlarização dos canais de navegação através
de obras fixas no leito comum que, como no caso de Sobradinho,
interceptarão o rio. Temos de recorrer aos reservatórios de compensação, os quais a l3ahia possui, como tipo padrão, a construir
o de Boqueirão. O Rio Grande contribui com mais de 10% para
a vazão do São Fran1::isco. O Boqueirão, nessas condições excepcionais, facilita não ,só a construção de uma grande barragem,
destinada à regulariz~Lção da descarga do rio, mas, sobretudo, ao
aproveitamento das suas águas na irrigação e à instalação de
uma grande central elétrica no Médio São Francisco.
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V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. MANOEL NOVAIS - Com muito prazer.
O Sr. Rui Santos - Quando se falava na barragem do Boqueirão, acreditava que tudo isso era fruto do otimismo do
Sr. Geraldo Rocha. Depois, entretanto, que sobrevoei o Boqueirão e vi como a serra dá a impressão de que foram as águas do
Rio Grande que fizeram aquela fenda, a fim de descerem, para o
São Francisco, e que vi ainda as terras planas fàcilmente alagáveis e irrigáveis, fiquei convencido de que essa é uma das grandes obras a serem realizadas no São Francisco.
O SR. MANOEL NOVAIS - A mesma impressão que V. Ex.ª,
tive eu sobrevoando também o Boqueirão, e por ali passando de
vapor há alguns anos. Pensei, igualmente, que ali a natureza
havia preparado a seara para a salvação das populações do Rio
Grande e - por que não dizê-lo? - do Médio São Francisco.
Vêem os Srs. Deputados quanto se entrosam tôdas essas coisas
e quanto são complexos os problemas da região são-franciscana.
E o São Francisco é, realmente, um mundo de coisas a resolver.
A construção da barragem de Boqueirão constitui um velho
sonho de Geraldo Rocha, êste intrépido paladino da ressurreição
do São Francisco. Ali poder-se-á formar um imenso lago, variável
no seu volume, dependendo da altura a que a engenharia queira
elevar o seu paredão. Pelos cálculos feitos, uma barragem com
50 metros de pé direito dará um reservatório de acumulação de
cêrca de 10 bilhões de metros cúbicos, podendo-se aumentar sua
cubagem, caso se faça necessário.
O grande papel que a meu ver, vai desempenhar o Boqueirão
no Médio São Francisco, é possibilitar a instalação de uma grande
central elétrica naquele ponto.
Sabemos - não sou técnico, mas gosto de me louvar na sua
opinião - que conduzir energia a mais de 300 quilômetros é antieconômico, porque a perda de corrente que sofre tal energia nos
longos percursos, faz com que chegue ao ponto terminal em condições precárias, o que determina o seu encarecimento.
Vejamos a situação do Médio São Francisco; estende-se êle
de Pirapora à Cachoeira de Paulo Afonso, num trajeto de cêrca
de 1. 800 quilômetros. Seria desaconselhável estender os cabos de
fôrça da Paulo Afonso até Pirapora, como também não convirá,
O Sr. Rui Santos -

-

490

Srs. Deputados, levar as linhas de transmissão da Cachoeira
do Funil até Juàzeiro. Precisamos, pois, de uma usina intermediária, e o local perfeitamente indicado é o Boqueirão, onde poderemos instalar uma central elétrica com 70 ou 80 mil cavalos de
fôrça, enquadrando suas terminais procedentes da Cachoeira do
Funil ou de Paulo Afonso, estabelecendo-se uma verdadeira rêde
de energia que nutrirá a economia do povo são-franciscano.
O problema do Boqueirão, Sr. Presidente, é deveras sedutor. Como disse atrás, o Rio Grande assegura pouco mais de
10% de descarga total do São Francisco. Sua influência sôbre o
regime do rio se exerce apenas da altura da Cidade da Barra para
baixo. Temos porém da Barra, a montante, uma extensão de 800
quilômetros navegáveis até Pirapora.
Daí a necessidade de realizarmos obra idêntica ao Boqueirão,
nos vales dos caudalosos afluentes mineiros, como seja, o Pará,
o Paraopeba, o Rio das Velhas, o Urucuia, o Paracatu, etc., obras
estas já constantes do Projeto do Sr. Geraldo Rocha, e de valor
inestimável para todo o São Francisco.
O Sr. José Alkmftm - Permita-me V. Ex.ª um aparte.
Tais obras foram estqdadas - se não me falha a memória para os Rios das Velha.se Paracatu. Há estudo mais completo em
relação ao Rio das Vielhas. O problema, durante o período da
República, tem sido descurado pelo Govêrno em detrimento da
economia, não só de Minas, como também da Bahia - que, como
V. Ex.ª sabe, é beneficiada pelas obras dos afluentes do São Francisco Médio.
1

O SR. MANOEL NPVAIS - Agradeço a preciosa contribuição
que V. Ex.a vem trazer a êste discurso sôbre o São Francisco e
que me faz recordar farto passado entre nós, quando eu, Relator-Geral da Comissão Parlamentar do São Francisco, fui incumbido
pela mesma Comissão de redigir o Relatório-Geral das nossas atividades no ano de 1946. V. Ex.ª trouxe-me então uma súmula dos
problemas mineiros da ;Bacia são-franciscana, e na qual acentuava,
exatamente isto, a necessidade de imediata construção das barragens do Pará, Paraopeba e Rio das Velhas, estudadas - se não
me falha a memória ·- pelo Engenheiro Lucas Lopes, notável
animador das coisas do São Francisco. A súmula em aprêço nos
dava a medida emta da importância dessas barragens, ao de-
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monstrar com algarismos, que a descarga nos Rios das Velhas,
Paraopeba e Pará, sofreria modificações tais que acarretariam, no
período de maior estiagem, elevação da lâmina líquida do São
Francisco, em Pirapora, em cêrca de 70 centímetros.
Só os que conhecem bem a região, e como eu têm viajado de
Pirapora a Juàzeiro, podem avaliar a influência dêste fato na
navegabilidade do rio e na solução do problema dos transportes
são-franciscanos.
Acontece que durante as grandes estiagens as descargas do
São Francisco sofrem decréscimo formidável, bastando dizer que
têm atingido a 800 metros cúbicos por segundo, quando nas
grandes cheias já alcançaram 11. 000 metros cúbicos por segundo.
E V. Ex.a, Sr. Deputado José Alkmim, mineiro e do bom,
sabe que a navegação do São Francisco é o único escoadouro da
produção regional; no entanto, nas severas estiagens, freqüentemente a navegação se interrompe em Januária, por deficiência de
calado do rio, entre Januária e Pirapora.
V. Ex.a mesmo advogou perante a Comissão Parlamentar do
São Francisco, a inclusão na Lei n. 0 23, da verba para a construção da Rodovia Montes Claros a Maria da Cruz, em Januária,
buscando sanar êste mal e garantir o transporte de nossas mercadorias através da EFCB em Montes Claros, sempre que impedida
a navegação acima de Januária.
Ora, as barragens-reservatório do Pará, Paraopeba e Rio das
Velhas resolveriam definitivamente êste entrave ao sistema de
viação do São Francisco, visto como mais 70 centímetros de água
seriam mais que suficientes para assegurar a navegação permanente entre Januária e Pirapora, em qualquer tempo, o que vale
dizer entre Pirapora e Juàzeiro.
E não reside aí, apenas, a importância dêstes reservatórios de
compensação.
Dizíamos ainda que, a par da regularização do Rio São Francisco, teriam a nobre e alta função de propiciar a instalação de
grandes usinas de fôrça, a começar pelo Fecho do Funil, com que
Minas Gerais poderia atender às necessidades de energia do polí·
gono siderúrgico do Estado.
As barragens do Paracatu e Urucuia, talvez pelas condições
topográficas da região, planas e baixas, não permitem a instalação
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de grandes usinas de fôrça, mas proporcionarão, não só uma contribuição maior para a regularização do curso do Rio São Francisco, assim como garantirão consideráveis reservatórios, para
solucionar o problema de irrigação daqueles vales.
Vêem V. Ex.ª", portanto, que cada região, seja mineira
ou baiana, pernambucana ou do Baixo São Francisco, têm
seus problemas próprios, todos, porém, problemas são-franciscanos.
E precisamos entrosá-los uns aos outros, a fim de que na hora
da execução do Plano de Aproveitamento da Bacia se não cometam
injustiças.
Em relação a Pernambuco, por exemplo, teríamos de enfrentar o problema da navegação entre Juàzeiro e Petrolândia, o qual
já foi estudado e visa satisfazer às exigências da bacia nesta seção
do rio, bacia de considerável extensão, pois, Estado com 99. 000
quilômetros quadrados, de superfície, possui 70. 000 de área sãofranciscana. Pois bem, entre Joàzeiro e Jatobá, há estudos encaminhados para a construção de barragens de tipo um tanto
diferente de reservatór~o, porque se destinariam mais a corrigir o
desnível do rio. E há, ~ambém, a êsse propósito, um trabalho do
Sr. Maurício Joppert, que projetou uma série de barragens escalonadas entre Boa Vista e Petrolândia, cuja realização ensejaria
uma navegação consta;nte e ininterrupta desde Pirapora às catadupas de Paulo Afonsq.
Os nobres colegas que se dedicam ao estudo dos problemas
brasileiros, perceberão logo o valor que esta ligação representa
para um país como o ~1osso, desprovido de comunicações.
Não entendo - j~ o dizia na Constituinte, defendendo o
Art. 2.º das Disposições Transitórias - não entendo como um
país tão pobre de com1micações como o Brasil, se dê ao luxo de
abandonar a navegação do São Francisco, quando sabemos que a
ligação ferroviária norte-sul - aspiração secular do Norte e do
Centro do País - se vem arrastando a mais de 100 anos e só agora
prestes a concretizar-se.
Ora, Sr. Presidente, não ignoramos quanto custa à Nação a
construção de um quilômetro de estrada de ferro, hoje, orçado em
nunca menos de Cr$ 600. 000,00. Como, pois, justificamos, o abandono de 1. 800 quilômetros de navegação fluvial, se ainda hoje é
o São Francisco a única via que comunica o Norte com o Sul do
Brasil pelo interior?
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Além do mais, o transporte fluvial é, precisamente, o mais
barato de quantos têm lançado mão os povos civilizados. Na
Europa temos o Reno, o Garone, o Sena, o Danúbio, o Volga e uma
série de outros rios utilizados pela navegação. O povo norte-americano aproveitou o Mississipi; o argentino nos dá exemplo
admirável explorando o Rio da Prata, com o qual despende, anualmente, de seus orçamentos, cêrca de 21 milhões de cruzeiros em
nossa moeda, só para manter sua barra livre.
Sómente um povo de imprevidência criminosa poderia consentir descurássemos da navegação do São Francisco. Voltando ao
setor de Pernambuco, vale mencionar que as barragens projetadas pelo Professor Maurício Joppert solucionariam também o problema das margens do São Francisco no grande Estado nordestino,
banhado por êle numa extensão de pouco mais de 400 quilômetros e uma das zonas mais afetadas pelas sêcas. O aproveitamento
do rio com essas barragens, combinado ao aproveitamento dos
próprios afluentes, através de barragens ao longo do Pajeú, Moxotó
e Brígidas construídas pelo Departamento de Obras Contra as
Sêcas, forneceriam elementos econômicos e meios de subsistência
a uma imensa população que orça em mais de um milhão de
habitantes. Evitaríamos, assim, que tôda essa gente abandonasse
seus haveres emigrando para o Sul, deixando nas estradas, como
muitas vêzes assisti, os cadáveres de seus próprios filhos, vítimas
da fome, e agravando a já grave dificuldade do braço obreiro em
nossos sertões.
Meus ilustres colegas de Comissão, Deputados Luiz Garcia e
Medeiros Neto, trouxeram até nós, neste debate, a palavra de confiança na recuperação do Vale, as queixas do Baixo São Francisco,
que aguarda a solução de seus problemas. Alagoas e Sergipe reclamam a melhoria da navegação entre Piranhas e Penedo, pontilhada dos mesmos percalços da do Médio São Francisco, sujeita
a modificações de correntes, deslocamentos de bancos de areia etc.,
e quase que inteiramente esquecida de que decorre a precariedade
de sua navegação.
A desobstrução da Barra do São Francisco, é outra impositiva
necessidade do Baixo São Francisco e de que virá depender, futuramente, o escoamento da produção daquela área para os mercados consumidores e o restabelecimento do tráfego entre Penedo
e os demais pontos marítimos do País. Além dessas preocupações,
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há ainda a irrigação das margens. Sabemos que as margens de
Alagoas e Sergipe são baixas, repletas de lagoas, que enchem e
esvaziam de acôrdo com a enchente e a vazante do rio, que ali
deposita seu húmus, graças ao qual a população marginal planta
arroz fazendo a prosperidade da lavoura daquela região.
As lagoas vivem mal cuidadas e necessitando de providências
efetivas para seu aproveitamento racional. E acima de todos êstes
problemas se ergue Paulo Afonso, que o povo do Nordeste em côro
uníssono proclama uma questão de vida ou morte para todos!
Sr. Presidente, quanto mais se falar sôbre o São Francisco,
mais se encontra o que dizer. São problemas intrincados de energia,
de navegação, de navegabilidade e uma série de outros, inclusive
o de colonização, que os nobres colegas, que me antecederam na
tribuna, deixaram de mencionar.
A primeira fase da colonização do São Francisco terá de ser
feita com homens ribeirinhos, dando-se-lhes os meios de sobrevivência econômica, para que não abandonem as margens do rio.
O segundo passo será 8r fixação das levas de emigrantes que todos
os anos, às dezenas de milhares, conforme acentuou o Sr. Agenor
Miranda, sobem o rio, vão a Pirapora, ou acompanham as estradas
de acesso a Montes Cl~ros, quer via Conquista quer Caetité, para
atravancar com sua miséria, nudez e f orne, as estações ferroviárias daquelas próspera& cidades mineiras.
O Sr. José Alkmim - Oferecendo êsse espetáculo doloroso que
vemos no percurso da Estrada de Ferro Central do Brasil, entre
Pirapora e Belo Horizonte. É freqüente a mortandade entre os
passageiros, comidos pela miséria do Médio e Baixo São Francisco,
à procura de São Paulo, criando casos, como seja, por exemplo,
o da propagação da mi:i.lária a lugares onde da mesma nunca se
tivera notícia.
O SR. MANOEL NOVAIS -O depoimento de V. Ex.ª é valioso,
porque oriundo de um homem que sente êstes problemas, e vive
naquela região.
O Sr. José Alkmim - Estou vindo de lá hoje, e sinto de perto
que tudo quanto V. Ex.ª afirma corresponde à impressão real que
se colhe na região ribeirinha, do São Francisco mineiro.
O SR. MANOEL NOVAIS - Efetivada a retenção do braço
são-franciscano e a utilização dêsses excedentes da população
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assolados pelas sêcas, através de uma política de ampla assistência econômica, então nós iremos buscar a colaboração do elemento alienígena, que poderá construir um refôrço considerável
ao desenvolvimento agroindustrial da região.
O Sr. José Alkmim - Mas que, nas condições atuais, não pode
ser levado para lá.
O SR. MANOEL NOVAIS - Perfeitamente. É preciso, primeiro, condições de alimentação.
Nós já o previmos, e o nobre colega Sr. José Alkmim é testemunha disso. A própria Comissão Parlamentar do São Francisco,
quando se viu na contingência de não poder traçar um plano
dentro de características técnicas conforme pleiteia o Art. 29,
resolveu propor o que é hoje o Projeto em debate. E não paramos
aí, a fim de que a população ribeirinha não levasse mais três ou
quatro anos na expectativa de que o Govêrno organizasse um
Plano-Geral, para então se iniciar a aplicação da quota constitucional na Bacia do São Francisco. Antecipando a aprovação do
Projeto n.º 262, deliberamos combater a malária, instalar hospitais, construir estradas e linhas telegráficas, etc. Quanto à construção, há um fato digno ~e nota. A região conta com 82 municípios brasileiros. Entre Pirapora e Penedo, abrangendo tôda a
Bacia baiana, parte da mineira, tôda a Bacia pernambucana, alagoana e sergipana, existem uns 60 municípios.
Devo declarar a esta Casa que êstes 60 municípios, todos somados, não possuem, para alguns milhões de habitantes, sequer cem
leitos hospitalares disponíveis, conforme teve oportunidade de demonstrar o nosso ilustre colega Sr. Rui Santos, em sua oração
brilhantíssima, baseado em dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística.
O Sr. Rui Samtos - Muito obrigado a V. Ex.ª
O Sr. José Alkmim - O nobre Deputado Sr. Rui Santos só o

pôde fazer porque também conhece e freqüenta a região.
O SR. MANOEL NOVAIS - Foram essas razões que nos convenceram a fazer distribuição das verbas constantes da Lei n. 0 23,
que alguns negam, dizendo nada existir encaminhado no Sãó
Francisco, nem sequer um plano parcial de obras. Exige a verdade
digamos e tenhamos a coragem de afirmar que boa parte destas
iniciativas devemos à Constituição que perfilhou o Art. 29, das
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Disposições Constitucionais Transitórias. Há, porém, um incentivador da obra recuperadora do São Francisco, cujo nome não tem
sido projetado convenientemente, êste infatigável colaborador sou insuspeito para proclamá-lo - é o General Eurico Gaspar
Dutra (muito bem), o honrado Presidente da República que se
tem convertido em verdadeiro nume tutelar do povo são-franciscano.
O Sr. José Alkm7m Não nos devemos esquecer de que
V. Ex.ª cuja modéstia não desejo ferir, ao prestar meu depoimento - foi desde a Constituinte de 1934, um planejador pela
causa do São Francisco e na Constituinte de 1946, foi a iniciativa
de V. Ex.ª e de mais alguns ilustres colegas, que proporcionou à
Câmara o trabalho a que V. Ex.ª vem de se referir.
O SR. MANOEL NOVAIS - Muito agradeço o testemunho de
V.Ex.a
Srs. Deputados, alongo-me demais nas considerações
sôbre os problemas do São Francisco, esquecido de que o tempo
é contra mim, e tenho necessidade de pronunciar mais algumas
palavras sôbre os proj~tos em trânsito nesta Casa.
Antes de proferir minhas primeiras palavras sôbre o exame
superficial dêsse Projeto, desejo anunciar - pior que o secamento
do rio, resultante da assustadora diminuição das chuvas na Bacia,
de que se falou nesta c::asa; pior do que os processos acelerados do
despovoamento dos nossos sertões, é a morte das ilusões e esperanças do povo são-frapciscano, ansioso pela realização desta obra
redentora.
Temos um prazo qe 20 anos para o aproveitamento total das
possibilidades econômicas do rio, empreendimento cuja execução
gastará metade do tempo previsto, caso dediquemos ao mesmo
todo nosso vigor, firmeza e patriotismo.
Tudo depende, por:ém, da maneira de começarmos e cumprirmos a tarefa que nos foi cometida. O Parlamento tem imensa
responsabilidade no êxito ou fracasso do empreendimento. Já não
há mais dúvida quanto à imperiosa necessidade da criação de um
órgão autônomo para traçar e executar o Plano referido no Art. 29
das Disposições Transitórias. Agora, e é verdade, todos aceitamos
esta premissa. Todos, sem exceção nesta Casa, estamos acordes
em que o aproveitamento do São Francisco é ato do mais são
patriotismo, da mais profunda justiça, e do maior interêsse nacio·
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nal. Mantendo o São Francisco abandonado tal qual se encontra,
iríamos criar aquilo que acentuei no meu discurso do ano passado:
dois Brasis estanques. Um no Norte, contando econômicamente
com o Vale amazônico, o do Parnaíba e aquelas áreas aproveitáveis do Nordeste brasileiro, cujas terras se prestam para a labuta
do homem; e outro no Sul, potencialmente rico, poderoso econômicamente com indústrias formidáveis, a fazer o orgulho de tôdas
as nações continentais.
:G:stes Brasis, entretanto, viveriam em choque permanente,
separados um do outro, pelos desígnios causados pela desigualdade
econômica, pondo em perigo a unidade nacional.
Tal perigo, todavia, poderíamos conju..:ar, com o imediato
aproveitamento da Bacia do São Francii;;co, deixando às populações batidas pelas sêcas inclementes do Nordeste a oportunidade
de se fixarem no seu torrão natal, essa gente que é tão brasileira
quanto nós, gente a quem se acusa malévolamente de preguiçosa,
quando não conhecemos neste País, quem trabalhe com mais ardor
de sol a sol, quem tenha maior resistência física e quem ame tanto
a sua terra.
E, reflitamos bem, Srs. Deputados, neste fato. Exatamente na
faixa, que vai do São Francisco ao litoral, é que encontramos maior
densidade demográfica e política sonhada pelos nossos maiores, e
temos o compromisso de manter.
O São Francisco, na sua seção média, entre Pirapora e Juàzeiro, se ergue como uma muralha chinesa, antepondo-se à penetração do homem para Oeste. Qualquer dos Srs. Deputados
poderá consultar as nossas estatísticas e comparar a densidade
demográfica da margem direita com a esquerda, e verá que, nessa
altura, poucos são os municípios existentes, tanto no território
mineiro como no baiano. :G:sse deserto ainda é mais grave, porque
se continua através do grande planalto goiano, até hoje também
despovoado.
O Sr. José AUcmim - Em território mineiro, na margem esquerda do São Francisco, na região a que V. Ex.ª se refere, estão,
os municípios de São Romão, Paracatu, Unaí, que são os maiores
em extensão e os de menor população em todo o Estado de Minas
Gerais.
O SR. MANOEL NOVAIS - V. Ex.a confirma, exatamente,
minha asserção.
32 -

27 295
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Ao iniciar o projeto, e aceita a premissa, segundo afirmei, de
que ninguém mais nesta Casa contesta a necessidade do aproveitamento do São Francisco, eu me atreveria, como defensor daquela região, a fazer um apêlo ao Parlamento Brasileiro.
Disse há pouco, Sr. Presidente, que na Constituição demos
vinte anos para que se realize a obra de aproveitamento total das
possibilidades econômicas do Rio São Francisco, e afluentes, e não
é possível, não é crível, não é aceitável por qualquer brasileiro,
quer daquela grande Bacia, quer de qualquer outra região do País,
que os Constituintes de 46 marcassem um prazo fatal de vinte
anos para fazermos êsse aproveitamento, e a Câmara levasse trinta
anos em discussões acadêmicas para decidir se adotamos como
órgão controlador da obra uma autarquia, um departamento autônomo ou uma sociedade de economia mista. Ainda a nosso favor,
e em benefício do próprio São Francisco, lembro um fato histórico
que relatei no discurso do ano passado.
O SR. PRESIDENTE - Peço licença para avisar ao nobre
orador que dispõe apenas de cinco minutos.
O SR. MANOEf.i NOVAIS - Muito agradecido, Sr. Presidente.
Atentem os Srs. Deputados.
A mensagem do Presidente Roosevelt à Câmara dos Deputados
americana, propondo a criação do TVA, êsse tão famoso Tennessee
Valley Authority, que, para muitos, não passava de utopia do
grande democrata e estadista - foi votada pelo Congresso norte-americano em menos de trinta dias.
Que acontece corµ os nossos projetos sôbre o São Francisco?
Devo confessar à Câ:qiara que, em data de 2 de janeiro de 1947,
entreguei à Mesa o Projeto da Comissão Parlamentar criando órgão
diretor dos Planos do São Francisco e são decorridos oito meses
e ainda não chegamoiS a uma conclusão.
Concordo, Srs. Deputados, com a necessidade de debatermos
amplamente todos os :projetos apresentados à Casa. Não é possível,
porém, que numa questão dessas, se gaste tanto tempo, em prejuízo da própria Nação e do povo do São Francisco. Temos um
prazo limitado e não :pode êle esgotar-se sem que, traindo nossos
mandatos, não tenharp.os realizado a obra de aproveitamento eco·
nômico do rio.
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Sr. Presidente, na Comissão Parlamentar do São Fra:ncisco,
da qual suo Relator-Geral, tive oportunidade como já declarei, de,
em 2 de janeiro, submeter à consideração da Câmara Projeto que
tomou o n.º 262 criando um órgão diretor para o planejamento e execução das obras do rio.
Em suas linhas gerais, o Projeto seguia uma orientação que
nos parecia mais acertada. Na realidade, não deixamos bem defendida a situação de Autarquia ou de Departamento autônomo,
porque procuramos aproveitar o que havia de mais interessante
na matéria e chegar até a ação de um órgão que, aproveitando
alguma coisa da experiência brasileira e da estrangeira, principalmente no Vale do Tennessee, pudesse de fato encaminhar a bom
têrmo a solução dos problemas são-franciscanos. Entendemos serem quatro as vigas-mestras do Projeto. A primeira delas se refere
à direção propriamente dita. Propusemos um Departamento com
três Diretores. Pareceu a alguns uma coisa estapafúrdia que assim
procedêssemos quando, normalmente, a administração brasileira
tem apenas um diretor ou um presidente para organizações dessa
natureza. Neste particular, porém, sentimos o que os americanos
fizeram no TVA e atendendo à circunstância relevante de que,
dada a variedade dos problemas são-franciscanos, a Diretoria de
três membros funcionaria quase como um Conselho. Assim é que,
no projeto, prevíamos fôssem decididas as questões pelo voto de
modo a impedir o que de comum acontece em departamento com
direção única, individual, isto é, que nas deliberações para solução
dos problemas do maior interêsse nacional, um só diretor se
transformasse em ditador, decidindo tôdas as que~tões.
:&:sse ponto tem muita importância. Suponhamos que numa
diretoria de três membros, todos êles técnicos, surgisse um problema ligado à viação. Está visto que um engenheiro civil daria
muito bem conta dêle. Se surgisse um de agricultura, figuremos
a irrigação, naturalmente a opinião do engenheiro agrônomo seria
mais valiosa e decisiva do que a do engenheiro civil. Do mesmo
modo um sanitarista que pertencesse à diretoria, estaria muito
mais apto a conduzir os problemas de saúde - da malária, da
peste, da lepra, da tuberculose e tantas outras endemias regionais
- do que um engenheiro civil ou agrônomo.
É, portanto, Srs. Deputados, de alta conveniência que, num
problemas de tão múltiplos aspectos se tenha uma direção de três
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técnicos para que encaminhe, na maior harmonia, e acêrto, tôdas
as soluções.
A segunda viga é a subordinação do órgão ao Presidente da
República.
Houve objeções a esta parte. Temiam alguns que se desse
poder ilimitado ao Presidente da República.
Devo, porém, declarar à puridade neste Casa que sou favorável à concessão de um crédito de confiança total ao Presidente
da República, porque ninguém mais que S. Ex.ª se tem desvelado
com o São Francisco. É de justiça que se afirme e reafirme a
manifesta intenção de S. Ex.ª de dar ao São Francisco o que êle
merece.
O Sr. José Alkmim - S. Ex.ª nunca faltou com a assistêncUii
de seu estímulo aos trabalhos da Comissão Parlamentar do São
Francisco.
O SR. MANOEL NOVAIS - É incontestável. Uma verdade
pode doer a quem doer e me atinge também. Habitualmente, a
solução dos grandes ílroblemas brasileiros se arrasta, com o Congresso, via de regra, ~ acicatar o Executivo para que os resolva,
a exemplo do que acontece com os problemas rodoviários, ferroviários e outros.
O SR. PRESIDElifTE - Atenção! Está terminado o tempo
destinado ao nobre oriador.
O Sr. Rui Santos - Sr. Presidente, requeiro a prorrogação
por meia hora, do tempo destinado ao orador.
O SR. PRESIDENTE - Submeto a votos o pedido de prorrogação. Os Srs. que concedem a prorrogação por meia hora,
para que o orador pqssa terminar suas considerações, queiram
levantar-se. (Pausa).
Está concedida a prorrogação solicitada. Continua com a
palavra o Sr. Manoel Novais.
O SR. MANOEL NOVAIS - Sr. Presidente, agradeço a
V. Ex.ª e aos meus colegas, especialmente ao Sr. Rui Santos,
a prorrogação concediqa.
Como dizia, acontece, via de regra, nesta Casa, que vivemos
nesta tribuna a chama:r a atenção do Govêrno para a solução de
vários problemas da m,aior significação nacional.
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No caso do São Francisco, porém, verifica-se o reverso da
medalha; é o Presidente da República quem interpela a todo
instante a Comissão Parlamentar para saber quando o Congresso
o habilitará a começar a obra de redenção daquela Zona.
Além disso, há conveniência de subordinação do órgão ao
Presidente da República, porque na solução do problema interferem cinco Ministérios: o da Viação, pelas obras portuárias e ferroviárias, rodoviárias, etc.; o da Agricultura, através da Divisão de
Águas, no de energia em geral e particularmente no de Paulo
Afonso, Fecho do Funil e de Jequitaí, etc. Ainda terá êsse Ministério de intervir no problema da irrigação. Quanto ao Ministério
da Educação, há o da construção de hospitais e escolas, combate
às endemias, etc., atribuição legítima dessa pasta. O da Aeronáutica tem a seu cargo a questão das comunicações aéreas, a
construção dos campos de pouso e assistência dos mesmos. O
Ministério da Marinha interfere na questão das delegacias marítimas de Juàzeiro e Pirapora, bem como no Pôrto de Penedo.
Trata-se de um problema de grande envergadura a exigir a
máxima unidade, a fim de que na sua direção e execução, cinco
Ministérios não estejam a mandar. Justifica-se, pois, um órgão
responsável pela unidade administrativa e continuidade do Plano,
para que se possa concluí-lo com felicidade.
O Sr. José Alkmim - Há necessidade de uma Comissão que
possa resolver o problema, sem o perigo da unilateralidade na direção dos serviços, como V. Ex.ª bem acentuou.
O SR. MANOEL NOVAIS - Chegarei a êsse ponto, mais
adiante.
Existindo um órgão centralizador subordinado ao Presidente
da República, estaremos livres dos inconvenientes e dos erros tão
freqüentes na administração brasileira. Senão vejamos: um Ministro assume um Ministério e traça seu programa de obras. Se
tira todo tempo de Govêrno, êsse Ministro realiza alguma coisa;
se passa, apenas, um a dois anos, realiza uma parte. O outro que
o substituir, entende de paralisar tudo porque tem pensamento
e juízo próprios sôbre o problema.
Portanto, vêem V. Ex.as a necessidade da subordinação do
órgão ao Presidente da República.
Outro ponto muito importante do Projeto é o que se refere
à competência do órgão. Redigimos na Comissão Parlamentar um
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artigo que a Comissão de Constituição e Justiça e a nobre Comissão de Finanças aceitaram nos seus substitutivos.
Na presente discussão, tive oportunidade de apresentar emenda, procurando redigi-la da seguinte forma:
"Art. 6. 0 - Incumbe à Comissão do Vale do São Francisco:
a) organizar e submeter ao Presidente da República, para
aprovação do Congresso Nacional, o Plano-Geral de Aproveitamento
do Vale do São Francisco, visando a regularização do curso dos
seus rios, distribuição melhor de suas águas, utilização de seu
potencial hidrelétrico, fomento da indústria e da agricul~ura, desenvolvimento da irrigação, modernização dos seus transportes,
incremento da imigração e colonização, assistência às famílias,
amparo à educação e saúde, bem como a exploração de sua riqueza
mineral e de pesca;
b) dar execução ao Plano referido na letra a, depois de aprovado pelo Congresso Nacional;
e) assistir e encaminhar para outras áreas as populações
que forem deslocadas por exigência dos trabalhos efetuados na
região".
No Projeto da Corµissão Parlamentar, havíamos redigido um
Parágrafo único ao ar~igo que regulava a competência do órgão,
no qual prevíamos que, durante a fase do planejamento, o programa de obras atualmente em execução no São Francisco devesse
continuar com os Minis~érios. Era maneira de evitar um dispêndio
de dinheiro inútil por9.ue, afinal de contas, vamos executar, de
acôrdo com Art. 29, ~.t obra do São Francisco por conta dos
cofres federais. Já exi~;tindo na região diversos Departamentos
realizando obras por conta dos Ministérios da Viação, Agricultura,
etç., era natural que êsses órgãos continuassem a executar tais
obras para evitar o pagamento de duas burocracias paralelas:
uma por conta do Govêq10 Federal, subordinada aos Ministérios e a
outra ainda por conta c'fêsse Govêrno, subordinada à Comissão do
Vale do São Francisco.
Alguns colegas, porém, objetaram que essa solução poderia
ser adotada na fase ulterior à aprovação do Plano pelo Congresso
e pela mesma razão. 'rive oportunidade de apresentar emenda
transformando o artigo e Parágrafo único do Projeto original e
dos substitutivos em dqis parágrafos:
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"§ 1.º Enquanto não fôr aprovado pelo Congresso Nacional o
Plano a que se refere a letra a, dêsse artigo, a Comissão proporá
os programas anuais de trabalho, que serão executados através
dos órgãos administrativos federais, por intermédio dos respectivos Ministérios.
§ 2. 0 A execução das diferentes obras e serviços do Plano,
tendo em vista o seu caráter geral ou específico e conveniência a,
será realizada diretamente pela Comissão ou pelos Ministérios, de
acôrdo com a determinação do Presidente da República que autoriza os destaques dos créditos correspondentes.
Sala das Sessões, 15 de setembro de 1947. - Manoe~ Novais".
Sr. Presidente, Srs. Deputados, reatando minhas considerações, devo dizer que os §§ 1.º ~ 2. 0 obtiveram o seguinte:
Na fase do planejamento, o Govêrno Federal executará suas
obras, através dos Departamentos lá existentes. E para que, pelas
mesmas razões apresentadas de economia de pessoal, nós, em
relação à fase definitiva do Plano, não adotássemos critério diferente, dando autonomia excessiva à Comissão do São Francisco,
apresentamos a emenda, visando limitar suas atribuições. Assim,
admitimos que mesmo na fase de execução do Plano, tudo aquilo
que se relacionar com problemas como da malária e outros, que
possuem Departamentos próprios, os serviços continuarão com
êsses Departamentos.
Permitimos, porém, com relação às obras consideradas específicas, como, por exemplo, a do Boqueirão e do Fecho do Funil
~não me refiro a Paulo Afonso porque já está isolada - que a
Comissão do São Francisco as execute diretamente.

A solução nos pareceu justa, razoável, econômica e consentânea com os interêsses da administração do País.
Outro aspecto digno de comentário é o referente aos recursos
financeiros. Vez por outra, ouço declarações, algumas intencionais, de que não podemos salvar o São Francisco com 1% da
quota constitucional. Sr. Presidente, quando redigi emenda constitucional que, com uma aditiva de Clemente Mariani, deu lugar
ao Art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
tive em mente atribuir ao Govêrno a obrigação de, por conta
própria, realizar a obra em vinte anos. E, por isso mesmo, sem
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emprestar beleza vernacular a sua redação, usei as seguintes
expressões: "o Govêrno Federal fica obrigado a resolver em vinte
anos, etc.". Isso quer dizer, pois, que o Govêrno, se não dispuser
dessa quota, estará da mesma forma obrigado a resolver o problema. A quota constitucional é indispensável ao empreendimento,
e mais ainda se tornará para atender ao dispositivo do nosso
Projeto aceito pelo nobre Relator da Comissão de Finanças, Deputado Israel Pinheiro, que permite a realização de operações de
crédito por ela garantidas, de modo a que o Plano do São Francisco, avaliado em 23 ou 24 bilhões de cruzeiros, possa, à custa
de empréstimo, ser perfeitamente executado sem maiores gravames para o erário público.
Nós da Comissão Parlamentar do São Francisco, consideramos fundamental a aprovação dêsse dispositivo sem o qual o Govêrno não poderá atacar intensivamente o Plano de Obra a ser
traçado.
O Sr. Rui Santos - Mas êsse dispositivo só poderá vigorar se
a Comissão fôr constituída sob a forma autárquica. Parece-me,
porém, que, como simp*s repartição, ela não poderá realizar tais
operações. Aliás, não sou contra a autarquia.
O SR. MANOEL NOVAIS - V. Ex.ª tem razão. Na primeira
fase, a Comissão de Cpnstituição e Justiça previu a natureza
autárquica do órgão. Naturalmente, tendo, como tal, personalidade jurídica, poderia piretamente levar a cabo a operação de
crédito. Nas condições, porém, em que foi votado, pela Comissão
de Finanças, o Substitut:.ivo Israel Pinheiro, em vez de atribuirmos
essa faculdade à Comissão do Vale do São Francisco, nós a atribuiremos logo ao Poder Executivo. Assim, terminado o Plano e
aprovado êste pelo Congresso, estará o Govêrno aparelhado com
os necessários recursos financeiros.
Tem-se discutido a conveniência de, desde agora, cuidar-se dos
recursos financeiros e darem-se funções executivas ao órgão. Devo,
contudo, confessar aos n.1eus nobres colegas os motivos que levaram a Comissão ParlaTiientar a assim proceder. Sem ofensas a
quem quer que seja e sempre tendo em mente que todos os
Srs. Deputados têm a intenção de prestigiar a obra do São
Francisco, indago: que s~ria de nós, daqui a três anos, tendo um
plano aprovado pelo Copgresso, se levássemos mais oito meses,
a exemplo do que ocorre com êste Projeto, com tudo paralisado,
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à espera de que o mesmo votasse a autorização ao Govêrno para
fazer a operação de crédito?
Eis, portanto, Srs. Deputados, os quatro pontos cardeais
do Projeto da Comissão Parlamentar do São Francisco, mantidos
em linhas gerais, com certas restrições, pela Comissão de Finanças. Ouvi, Sr. Presidente, algumas objeções formuladas ao· Projeto
pelo meu nobre companheiro de bancada, o Sr. Deputado Luiz
Viana, que apresentou um substitutivo mantendo, de modo geral,
aquilo que a Comissão Parlamentar, como as outras Comissões
da Casa, consideraram essencial. No seu substitutivo, S. Ex.ª
introduziu certas inovações, das quais a principal é aquela que
manda admitir, no Conselho ou na direção da Comissão do São
Francisco, observadores dos Governadores dos Estados são-franciscanos.
Acompanhei a discussão em tôrno do assunto e tive oportunidade de assinalar uma declaração que para mim constitui argumento precioso. O Deputado Hermes Lima, com suas luzes e talento,
sustentou a tese da inconveniência dessa medida, chegando mesmo
a dizer "que a maior dificuldade da Comissão seria, exatamente,
superar o regionalismo que intervirá no prosseguimento das
obras ... "
O Sr. Rui Santos - O que representa grande perigo.
O SR. MANOEL NOVAIS - Não sei qual a verdadeira intenção do nobre Deputado Sr. Luiz Viana, porque o debate o arrastou
noutro sentido e não chegou S. Ex.ª a uma conclusão perfeita d€
seu pensamento no particular.
Devo dizer, entretanto, que reputo de alta inconveniência a
sugestão, e estou de inteiro acôrdo com o Deputado Hermes Lima.
Vamos organizar um Plano de Obras no São Francisco, visando o
aproveitamento da Bacia.
Alinhemos os problemas.
Energia - A Comissão estuda o Plano de Aproveitamento do
potecial hidráulico da Bacia. Que vai acontecer? - Minas possui 46 cachoeiras entre o rio Tronco e os afluentes, com capacidade para 2 . 000 H. P. e projetos, como o do Fecho do Funil, do
maior interêsse para a economia mineira.
O Sr. José Alkmim - Talvez seja uma das obras mais completas do Estado de Minas, estudada com todo empenho e carinho
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pelo Engenheiro Lucas Lopes. Ainda agora, estêve em visita ao
Estado de Minas, especialmente convidado pelo Governador Milton Campos, um engenheiro francês, a fim de estudar a planificação do aproveitamento do Fêcho do Funil. 1!:sse notável técnico
declarou ser o projeto um dos mais completos que já se tem realizado no Brasil.
O SR. MANOEL NOVAIS - Trata-se do Engenheiro Mayer?
O Sr. José Alkmim - Devo dizer a V. Ex.ª que, sem maiores
conhecimentos da matéria, no Rio de Janeiro, um engenheiro,
residente também em Minas, pôs em dúvida a segurança dos estudos feitos, por não estar a par do que se realizou ali.
O Sr. Rui Santos - É essa uma das nossas grandes facilidades,
fazer afirmações sem pleno conhecimento de causa.
O SR. MANOEL NOVAIS - Prosseguindo nas minhas considerações, devo frisar que a situação em Minas é esta: possui o
Estado no mínimo 46 cachoeiras utilizáveis, afora as centrais
elétricas instaláveis como represamento dos grandes rios.
A Bahia, por seu turno, tem o Rio Corrente, com algumas
cachoeiras bem aprovettáveis, assim como a Barragem do Rio
Grande, onde fatalmen~e construiremos uma grande central elétrica, como demonstrei na primeira parte de meu discurso, além
das possibilidades que oferecem as barragens nos Rios Verde
e Grande, no Município de Guanambi, e no Paramirim ao descer a
serra do Rio de Contas ....
O Sr. José Alkmim - É o caso do Jequitaí, do Pandeiros, etc.
O SR. MANOEL NOVAIS - ... o Rio Jequitaí, como diz
V. Ex.ª e tantos outros.
Pernambuco, por sua vez, há de querer resolver o problema de
energia à custa do rio principal ou de seus afluentes, mediante o
levantamento de grand1~s barragens, sem falar em Paulo Afonso,
que Pernambuco, Alagoi;ts e Sergipe consideram sua principal reserva de fôrça, problerr+a já encaminhado e em vias de solução
prática positiva.
Examinemos outros problemas são-franciscanos, para que os
Srs. Deputados meditem bem no ingresso dêsses observadores numa
Comissão de planejamento do São Francisco.
Quanto à irrigação, cada um de nossos Estados tem sua
maneira de encarar. Se em Minas Gerais, à margem direita, o
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Pará, o Paraopeba, o Rio das Velhas - que descem entre serras
apertadas, se prestam mais à regularização da descarga e fornecimento de energia, na margem esquerda, o Paracatu e o Urucuia,
banham áreas planas consideradas de valor excepcional para
irrigação.
A Bahia conta com o Rio Carinhanha, Corrente e Grande, e
seu afluente, o Rio Prêto, apontados por todos os técnicos, como
oferecendo condições magníficas para uma grande irrigação e até
mesmo para alta colonização da Bacia do São Francisco. E isso
sem esquecermos as possibilidades de irrigação de vários afluentes,
como já se vem fazendo com o Rio Salitre, o Pará-Mirim e o Verde
Pequeno, e do aproveitamento das margens planas que vão ter
até Glória.
Pernambuco, também, ·tem necessidade vital para sua gente,
de fazer a irrigação das margens do São Francisco e seus afluentes.
O SR. PRESIDENTE - Advirto o nobre orador de que lhe
restam apenas cinco minutos para concluir suas considerações.
O SR. MANOEL NOVAIS - Muito obrigado pela advertência,
Sr. Presidente.
Sergipe e Alagoas, também favorecidos com excelentes áreas,
praticam a irrigação, por métodos primitivos, o que, entretanto,
tem ocasionado o florescimento e a prosperidade daquela gente.
Tudo isso, Senhores, no que tange à irrigação.
Passemos, agora, ao problema da navegação. Nêle o fenômeno
é o mesmo: Minas, querendo cuidar de sua seção do Médio São
Francisco; a Bahia, com o mesmo propósito, e Pernambuco pensando em estendê-la a Jatobá, o que representa um valioso serviço
ao País, a seu sistema de viação. Por outro lado, estão Sergipe e
Alagoas interessados no Baixo São Francisco.
Em tôrno dos três problemas-chave da Bacia do São Francisco, pergunto: que aconteceria, na hora em que êstes programas
estivessem organizados, com seus problemas bem situados, de
modo a se obter solução prática para a economia da região? Sairia
um Delegado do Governador de Minas e diria: quero que as obras
se iniciem em Minas Gerais; o Delegado do Governador da Bahia
propugnaria igualmente para que as obras tivessem comêço em
seu Estado; o Governador de Pernambuco, com direitos iguaisr
reclamaria que o empreendimento fôsse lançado também ali e o
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mesmo procedimento teriam os Governadores de Alagoas e Sergipe. Quer dizer: em vez de as obrigações constituírem elementos
de colaboração, criariam um impasse, na hora em que a Comissão Executiva do São Francisco, olhando o grande rio como um
todo indivisível como o Brasil e não como particularismos regionais, tivesse de enfrentar tais problemas. Faleceria, enfim, autoridade à Comissão do São Francisco para determinar o início das
obras neste ou naquele Estado, porque os Governadores dos demais reagiriam, dando como resultado a sua procrastinação.
Sr. Presidente, êste órgão do Parlamento, representante da
soberania nacional, não pode ser acoimado de violentar a autonomia dos Estados e Municípios, pelo fato de votar uma lei, dando
podêres à Comissão do Vale do São Francisco, para exercer suas
funções no Vale com plena autonomia.
Outro ponto, contra o qual também me bato, é o de se associa.
rem os Estados, de maneira direta, a essas obras, porque nós
do São Francisco, que temos sentido, na própria carne, o abandono daquela região, que acompanhamos, pari passu, o sofrimento,
as torturas e dores de nossa gente, não podemos acreditar que
Estados que nos relegaram ao desprêzo durante séculos, só pelo
fato de existir um arti,go constitucional, das Disposições Transitórias, venham, amanh;i, a mudar de orientação. Não ignoramos,
outrossim, que êsses Estados não dispõem de recursos financeiros
capazes de realizar pro,gramas de tamanha responsabilidade.
O Sr. Rui Santos -- Vingasse êsse ponto de vista, no que diz
respeito à Comissão do São Francisco, e em pouco teríamos Paraíba, Ceará, Rio Granqe do Norte, Piauí, todos pretendendo colocar um representante q:entro do Departamento das Sêcas.
O SR. MANOEL NOVAIS - Todos os Estados, não só os sãofranciscanos, estão interessados na solução do problema, direta
ou indiretamente. E tarJto assim é que a própria Paraíba, no caso,
por exemplo, da Cachoeira de Paulo Afonso, é interessada muito
mais direta do que a própria Bahia, onde vai ser construída a
Usina.
E vejam, Srs. Deputados, o perigo de se criar uma Comissão
do São Francisco assessorada por delegados dos governadores, na
qual, apenas, não tenh\am voto, mas participem de tôdas as deliberações: perturbariam profundamente o funcionamento da Comissão e quebrariam a unidade do empreendimento.
1
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O SR. PRESIDENTE - Advirto o nobre orador de que a hora
de que dispunha está esgotada.
O SR. MANOEL NOVAIS - Sr. Presidente, o tímpano é fatal
para o Deputado que está na tribuna e tem seu prazo contado ..
Vou concluir minhas considerações, já que abusei tanto da
paciência de meus colegas de representação (não apoiados), formulando um apêlo a esta Casa para que tenhamos em mira o
problema do São Francisco dentro do seu sentido nacional, e
assumamos a responsabilidade de estudá-lo e encaminhá-lo bem.
Não é possível estejamos consumindo nosso tempo em discussões
bizantinas. Situemos o São Francisco dentro do Brasil, procurando
soluções brasileiras. Olhemo-lo como êle é, em suas necessidades,
em suas grandezas e misérias, no interêsse de seu povo, que é o
interêsse de tôda a Nação. (Muito bem).
E é de mister, Srs. Deputados, que tenhamos fé em nós mesmos e na proteção de Deus, ao resolvermos os grandes problemas
do São Francisco. Devidamente orientados, hão de mudar o cognome de "rio abandonado", transformando-o no "vale da redenção
do povo dos sertões do Brasil". (Muito bem; muito bem. Palmas).
(DCN, de 30-9-1947)

O SR. PRESIDENTE votos o seguinte

Há sôbre a Mesa e vou submeter a

REQUERIMENTO

Sr. Presidente:
Requeiro o adiamento por 24 horas, da discussão do Projeto
n. 669, de 1947.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 1947. - José Alkmim.
0

Aprovado.
(DCN, de 27-9-1947)
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SESSA.O, EM 29 DE SETEMBRO DE 1947

........................................... ................. .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Continuação da discussão inicial do Projeto n.º 669,
de 1947, criando a Comissão do Vale do São Francisco e
dando outras providências, tendo pareceres com substitutivos das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento; com voto em separado do Sr. Aliomar
Baleeiro.
O SR. PRESIDENTE - Entra em discussão o Projeto. Tem
a palavra o Sr. José Alkmim. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Hermes Lima.

O SR. HERMES LIMA - Sr. Presidente, o adiantado da hora
determinara que continue, na forma regimental, na sessão de
amanhã as minhas considerações sôbre o Projeto do Vale do São
Francisco, .conforme V. Ex.ª acaba de me informar. Nem por isso,
porém, deixo de iniciar hoje essas considerações, tratando-se, como
se trata, de problema da mais alta e profunda significação
nacional.
Desejo, em primeiro lugar, observar nesta oportunidade que
em mais de um ponto a Constituição de 1946 atendeu, com clarividência, as necessidades nacionais, demonstrando, com isso, o esfôrço que nada se fêz para que o Estatuto político supremo do País
se tornasse um efetivo instrumento de Govêrno, um legítimo instrumento de progresso, a fim de que o mesmo não fôsse apenas
uma lei de generalidades, mas se convertesse numa estrada real,
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através da qual o País pudesse marchar para resolver seus grandes problemas.
Um dêsses pontos, foi exatamente em que se reservou certa
percentagem da renda nacional para aplicação em obras no Vale
do São Francisco.
Como outro ponto da Constituição de 1946, inspirado na realidade nacional, temos aquêle em que determinou também que
uma percentagem do impôsto de renda fôsse aplicada na vida municipal e entregue aos municípios brasileiros para que êles tivessem base de vida autônoma a serviço do povo, pois que a autonomia não é senão instrumento político, para que a comunidade
melhor sirva aos interêsses gerais. Não há dúvida alguma, Sr.
Presidente, de que a Constituição brasileira, nesse ponto, revelou
uma sadia preocupação com as realidades nacionais.
Poderei citar ainda aquêle outro dispositivo em que também
se consigna uma percentagem de receita para aplicação em obras
na Amazônia e também como refere o nobre Deputado Rui Santos,
o dispositivo concerne:rte às sêcas, no qual se destina igualmente
a aplicação de 3% na~ obras contra as sêcas no Nordeste.
Poderia parecer, Sir. Presidente, que a Constituição teria descido a minúcias que n;fo estariam no caráter dela e que lá se não
deveriam conter.
A verdade, porém, é que, assim procedendo, assim se orientando, a Constituição tornou-se mais nacional e reconheceu, desde
logo, que haverá de s1~ converter no grande instrumento político
de nosso progresso e, mais, de nossa unidade, porque o pensamento de todos êsses dispositivos não foi outro senão criar, incrementar, estimular, os ~aços da unidade nacional que não pode ser
mantida apenas na b::.ise da língua comum, da religião comum e
dos costumes comuns. A unidade terá também de se fundamentar
no crescimento mais ou menos uniforme do País, de maneira que
umas regiões não se atrasem profundamente, quanto ao progresso
e ao desenvolvimento, em relação às outras, pois não há dúvida
que o desenvolvimento desigual do País, o estabelecimento de zonas
pobres, despovoadas e atrasadas, ao lado de zonas ricas, prósperas e populosas, pode constituir certamente, em futuro mais próximo ou mais remoto, um perigo para a integridade, para a unidade
nacional.
1
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Por conseguinte, a Constituição compreendeu a importância
do problema, merecendo destaque nesta oportunidade, o senti·
mento nacional de obra a realizar-se no Brasil: a incorporação do
território nacional à civilização, à cultura, de tal maneira que não
tenhamos um País oferecendo em certos pontos, aspectos degradantes de miséria, de pobreza, e de atraso material, ao passo que
em outro concentra não só a densidade de população como tôdas
as conseqüências culturais, materiais e morais dessa densidade.
Sr. Presidente, é justamente por causa do caráter nacional da
obra do Vale do São Francisco que terei amanhã, no tempo que
ainda me resta, de expender algumas breves considerações perante
esta Casa, em nome de meu Partido, relativamente ao seguinte
ponto de vista: que a conquista, o desenvolvimento do Vale do
São Francisco está indissoluvelmente ligado ao problema da unidade nacional.
Se o Vale do São Francisco se empobrecer e se tornar um deserto, êle abrirá, entre o Norte e o Sul, separação tão profunda e
radical, que teremos então fundados motivos para temer pela
integridade de nossa pátria, que é conquista de gerações e gerações, herança que recebemos e devemos transmitir aos vindouros
mais íntegra, mais sólida, mais consolidada.
Não contesto, mas, pelas condições atuais da população, pelas
possibilidades de desenvolvimento imediatas que oferece, pelas
circunstâncias de sua localização, não podendo, ao mesmo tempo,
atacar as obras dos dois vales, teremos de dar prioridade a um
dêles e essa prioridade é natural que vá, neste momento, para a
do São Francisco, devido às razões que acabo de expor.
O Sr. Jales Machado - Cada um, porém, que tem dotações
distintas, uma de valorização da Amazônia, outra do São Francisco.
O SR. HERMES LIMA - A valorização da Amazônia é problema que terá de desafiar o melhor de nossa capacidade política
e administrativa.
O SR. PRESIDENTE - Está findo o tempo de que dispunha
o nobre Deputado, na sessão de hoje.
O SR. HERMES LIMA - Peço a V. Ex.ª a fineza de cons~~
derar-me inscrito para a próxima sessão.
33 -

27 295
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O SR. PRESIDENTE - V. Ex.ª terá inscrição garantida na
primeira oportunidade, porque a organização da Ordem do Dia
para amanhã incluirá vários projetos em regime de urgência que,
pelo regimento, preferem quaisquer outras matérias.
Quando o Projeto em aprêço voltar à Ordem do Dia, V. Ex.ª
terá a sua inscrição assegurada.

O SR. HERMES LIMA -

Muito bem. Palmas).

(DCN, de 30-9-1947)

Agradecido a V. Ex.a. (Muito bem.

SESSÃO, EM 1 DE OUTUBRO DE 1947

.............................................................
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ... . . ... . . .
ORDEM DO DIA
Continuação da discussão inicial do Projeto n. 0 669,
de 1947, criando a Comissão do Vale do São Francisco e
dando outras providências; tendo pareceres com substitutivos das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento; com voto em separado do Senhor
Aliornar Baleeiro.
O SR. PRESIDENTE - Continua com a palavra o Sr. Hermes
Lima. (Pausa) .
Não está presente.

Tem a palavra o Senhor José Alkrnim. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Carlos Marighella.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Sr. Presidente, o Projeto n.o 669 cria a Comissão do Vale do São Francisco e dá outras
providências.
É natural, pois, que tenha desperta.do vivos debates na Câmara dos Deputados, urna vez que é assunto da maior importância.
Na Comissão de Finanças, o aludido Projeto, discutido durante
várias sessões, sofreu emendas, aprovadas umas, rejeitadas outras.
Tendo de me pronunciar, depois dos debates no órgão técnico
de que participo, deveria, antes de mais nada, referir-me ao voto
que dei quando se tratou de sua aprovação.
Dizia então eu, que o meu voto seria com restrições ao Projeto n. 0 699, ou melhor, ao substitutivo, porque ao Projeto original

-

516 -

da Comissão do Vale do São Francisco a Comissão de Finanças
oferecera substitutivo.
O que me havia levado às restrições aludidas em meu voto,
era exatamente o fato de não cogitar o substitutivo da distribuição de lotes de terra, devidamente beneficiados, aos que desejam
nela trabalhar, principalmente aos homens do campo, aos vaqueiros, barqueiros, soldados e marinheiros que lutaram na Itália ou
patrulharam as costas do Brasil, durante a guerra e não possuem
terras.
O substitutivo também não cogita de propor medidas para
o desenvolvimento das iniciativas industriais tipo Delmiro Gouveia.
Não prevê a localização da sede da Comissão em Salvador ou em
qualquer outra cidade do Estado banhado pelo rio, coisa que aliás
se concretiza através da emenda do ilustre Deputado Fernando
Nóbrega.
Não fôssem êsses os motivos, outros poderiam ser apontados
para levar a nós, da Bancada Comunista, às restrições feitas.
É bem verdade qutjl conhecemos a necessidade de se atacarem
os trabalhos indispens1áveis à valorização do Vale do São Francisco, aliás, determinapos pelo Art. 29 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição de 1946.
Quer-nos parecer, porém, que o problema do Vale do São
Francisco, colocado da farma em que foi, não situa, como devia,
o problema dos trabalhadores do campo, nem o daqueles que, no
Vale do São Francisco, :p.ecessitam do amparo dos podêres públicos,
a fim de poderem viver.
Aí me refiro aos p:equenos sitiantes, aos barqueiros e a todos
aquêles obrigados a empregarem suas atividades na terra ou no
transporte no grande rio.
Certamente, Sr. P+esidente, que o Plano a ser elaborado pela
Comissão deveria visar, como já afirmei, a distribuição de lotes
de terras devidamente beneficiadas aos pequenos agricultores e
a formação de núcleos com a finalidade de fomentar a produção,
dando assistência material, técnica e financeira; a irrigação ou
drenagem das terras que se prestam à colonização; o aproveitamento do potencial hidrelétrico do Vale do rio; o estabelecimento
de canais navegáveis onde fôr possível, principalmente nas regiões
onde as condições econômicas já permitem o serviço de navegação; estabelecer o contrôle das enchentes, principalmente nas ime·
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diações das cidades; propor medidas para o desenvolvimento das
iniciativas individuais orientando e estimulando as indústrias mais
adequadas à região; estabelecer meios de transporte no interior
da região e ligações desta com os centros consumidores e produtores; estabelecer uma rêde de assistência médico-sanitária; promover o desenvolvimento de um programa de educação primária
e profissional, em coordenação com os podêres públicos; promover o levantamento geográfico, topográfico, agrológico e hidrológico da região.
Por certo, tôdas essas medidas terão de ser acompanhadas de
uma profunda reforma na própria estrutura econômica do Vale
do São Francisco, porque não creio, Sr. Presidente, que, com
o regime de latifúndios que até agora permanece em tôda aquela
zona, se possa promover ràpidamente o seu desenvolvimento;
mesmo a criação de uma usina, como a hidrelétrica, visando o
aproveitamento da energia fornecida pela Cachoeira de Paulo
Afonso, deixaria de trazer os resultados imediatos, se não se promovesse o levantamento das terras do Vale do São Francisco.
A propósito mesmo de aproveitamento dessa Cachoeira através
de uma usina como a que já existe .construída - a Usina Hidrelétrica Nacional - poder-se-ia dizer que há fatos da seguinte
natureza: uma linha de transmissão teria que atravessar enorme
deserto para levar energia, não só ao próprio Vale do São Francisco - mas a cidades muito distantes.
O Sr. Amando Fontes - Atravessar desertos?! V. Ex.ª esta.
enganado. Com direção a Sergipe, encontraríamos as cidades de
Pôrto da Fôlha, Propriá, Jaboatão e Capela. A linha, portanto,
iria assim até Aracaju, através de várias cidades.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - E para a Bahia, teria de
atravessar Geremoabo.
O Sr. Amando Fontes - Para Alagoas, Pernambuco e Paraíba do N arte a mesma coisa.
O Sr. Café Filho - Mas, acontece, que o nobre orador é
baiano ...
O Sr. Amando Fontes - De fato, para a Bahia, não interessa
muito o aproveitamento da Cachoeira de Paulo Afonso, mas para
os Estados nordestinos a que acabei de me referir interessa muitíssimo.
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O SR. CARLOS MARIGHELLA - Não há dúvida, mas
V. Ex.ª há de reconhecer que, embora sendo êste o objetivo da
Comissão que vai elaborar o Plano, é um objeto remoto.
O Sr. Amando Fontes - É para ser realizado em vinte anos,
como manda a Constituição.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Iremos começar pela instalação da Comissão, com uma sede, aliás, distribuída de forma
original, porque, localizada no Rio de Janeiro, na Bahia e em
Minas Gerais ...
O Sr. Amando Fontes - Aliás essa modificação foi introduzida
pela Comissão de Finanças, porque o Projeto originário da Comissão do São Francisco criava apenas uma sede aqui.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Meu ponto de vista é contrário à instalação da sede no Rio de Janeiro, porque penso que
a Constituição, tendo determinado o aproveitamento de tôda a
Zona do São Francisco, o que, naturalmente, implicaria em beneficiar os Estados banhados por êsse rio, não deveria instalar sede
no Rio de Janeiro, embora se diga que há aqui facilidade de técnicos e proximidade de Ministérios.
Creio que para qualquer cidade do Norte, onde se instalasse
a Comissão, o caso não seria proximidade dos Ministérios ou a
falta de técnicos, pois êstes deveriam deslocar-se até o ponto mais
próximo do São Francisco e não permanecerem tão distantes.
O Sr. Amando Fontes - Aqui seria apenas um órgão centra]i
de direção que determinaria providências para que os engenheiros
e técnicos se estabelecessem onde fôssem indispensáveis seus serviços. Senão, teríamos de criar uma sede sob a direção de todos os
Estados marginais, isto é, cinco.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Creio, porém, que instalada
no Norte ou em qualquer das cidades, o trabalho marcharia com
maior rapidez e segurança, e talvez se evitasse perda de tempo
e a diversão do interêsse fundamental, que no momento nos cabe
observar e levar em conta.
Estou abordando, entretanto, apenas o problema do ponto
de vista de não contrariar o projeto in totum e de impedir sua
aprovação, ou melhor, de julgá-lo improcedente e de nenhum
resultado prático.
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Temos de fazer justiça à Comissão do Vale do São Francisco
contràriamente ao ponto de vista de outros ilustres colegas, que
achavam que o Projeto não pode ser aprovado, nem com as modificações feitas pela Comissão de Finanças, porque, a seu ver,
havia necessidade de se conhecer o Plano para que a Comissão
existisse. Uma vez, porém, que a Constituição determinava que o
Plano deveria ser traçado, teriam de admitir a existência de uma
Comissão que, pelo menos, atendesse ao disposto nesse texto.
O ponto de vista em que me coloco, é o do homem que trabalha a terra do São Francisco e que, penso, deveria ter sua
situação resolvida logo de saída, embora reconheça que um dos
melhores resultados em benefício geral da região ...
O Sr. Amando Fontes - Na ordem de prioridades de serviços
estabelecida pela Comissão do Vale do São Francisco, quem figurou em primeiro lugar foi o homem, através do combate às
endemias da região, e isto não consta apenas no papel, posso
testemunhar a V. Ex.ª, porque percorri centenas de quilômetros
do São Francisco, ulti~namente, e observei que o combate à malária, como se vem fai,rnndo, através do Ministério da Educação,
jâ está surtindo efeitos que se podem ver.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Não há dúvida.
O ponto de vista em que nos colocamos, portanto, é que a
reforma agrária será indispensável para que possamos iniciar um
Plano completo, mesmo executado dentro de vinte anos, para
atender à situação do homem e da própria região do São Francisco, cuja importância é grande e cuja repercussão é considerável
no desenvolvimento de tôda a vida econômica nacional.
O Sr. Manoel Novqis - O problema do homem no São Francisco em todo o Brasil como em todo o mundo, é sempre o primeiro e o mesmo. Tudo depende do material humano. No São
Francisco o problema humano corre parelha com todos os demais
problemas são-francic;c~mos.
O SR. CARLOS MP,1.RIGHELLA- E que diz V. Ex.a a respeito
do loteamento?
No notável trabalr+o da Comissão, acho apenas que ficou de
parte êste outro lado, exatamente o do loteamento das terras e
do latifúndio.
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O Sr. Amando Fontes - Não temos parte alguma a favor do
latifúndio. Estarei com V. Ex.ª num projeto que determine o loteamento das zonas marginais do São Francisco.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Quando se tratou da Lei
n.º 23, que fêz a distribuição de verbas, na Comissão de Finanças,
apresentei uma emenda mandando distribuir uma parte para desapropriação e entrega aos camponeses, relativamente às terras
do Vale do São Francisco. Acontece, porém, que aquela emenda
poderia ter provocado um retardamento na marcha do Projeto.
Surgiram apelos, inclusive do nobre Deputado Manoel Novais, para
que a retirasse. Retirei-a. Não achava razoável, portanto, que
agora devesse aqui deixar passar em branca nuvem esta possibilidade, que eu havia encarado desde o ano passado, quando se
debatia o Projeto de onde se originou a lei.
E para deixar claro o ponto de vista da Bancada Comunista,
ocupei a tribuna para afirmar nossa atitude no caso e estender à
Câmara dos Deputados nosso pensamento, que é êste.
Para nós, fundamental é que, a par de outras medidas tomadas, evidentemente incentivadoras do desenvolvimento em todo o
Vale, sejam as terras loteadas, contemplando-se os homens do
Vale do São Francisco com a terra, com a propriedade.
Quando me refiro aqui às iniciativas do tipo das de Delmiro
Gouveia, cito, até, fato de particular interêsse. Embora fazendo
intervenções do Estado, porque se trata de aplicar dinheiros da
Nação, as rendas nacionais, para melhoramento das zonas, com
repercussão em tôda a vida econômica do País, não se podia deixar
de levar em conta a situação da propriedade privada.
E se desenvolvêssemos a propriedade do País, não se podia
deixar de levar em conta a propriedade privada, se déssemos meios
aos homens para aproveitar as terras, teríamos dado um grande
passo, pois a obra é de grande envergadura, e mesmo com todos os
recursos que nos proporciona a Constituição, as dificuldades ainda
assim serão enormes. Por aí, entretanto, poderíamos começar a
resolver o problema básico dêste País.
Estamos vendo que a situação se agrava dia a dia, no Brasil.
Teremos de buscar os meios para suprimir os deficits orçamentários, enfrentar mais corajosamente a situação, aumentando
o impôsto de renda sôbre os que ganham mais, taxando, fortemente, os que possuem mais recursos, enfim, encarar os proble-
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mas, que chamamos de estrutura econômica que aí estão a estourar que forçarão o Govêrno, mais cedo ou mais tarde, a resolvê-los, sob pena de fracassar, como tem fracassado até o momento.
O Sr. Manoel Novais - ltste ponto relativo à desapropriação
de terras e loteamento de propriedade à margem do São Francisco, é um ponto delicado. Não consta, aliás, do Projeto da Comissão. Foram instalados grandes serviços de barragens, centrais
elétricas, etc., preparando-se grandes áreas para irrigação. Não é
justo que os proprietários, aquêles que V. Ex.ª diz latifundiários,
que possuem duas ou três léguas à margem do rio, e outros pontos nos baixios marginais, se beneficiem com a valorização excessiva que terão essas terras. A valorização será de tal ordem em
certas áreas que se torna necessário ao Govêrno ...
O SR. CARLOS MARIGHELLA - É claro que V. Ex.ª tem
razão na observação que faz.
O Sr. Manoel Novais - Precisamos distinguir o seguinte: não
podemos combater os latifúndios do São Francisco. É coisa mais
do que natural. Não é ~ó a tradição; é a qualidade e o valor da
própria terra. Agora, E,m certas áreas onde o Govêrno Federal
empreende serviços de. monta e que representam valorização
imensa para determinaflos proprietários, é justo que se desapropriem essas áreas.
O Sr. Acúrcio Tôrres - Basta que se aplique a Constituição
no tocante à taxa de melhoria, que sobe à proporção do maior
valor adquirido pela zo:,na beneficiada.
O SR. CARLOS M_P,,RIGHELLA - É certo que o problema é
complexo e comporta inúmeras soluções.
O Sr. Manoel Novais - Se a irrigação pudesse ser feita, é
certo que todos os proprietários marginais poderiam ser beneficiados; mas o fato é que não se pode atacar a irrigação em tôda
a extensão, de uma só vez e, assim, repito, só determinados proprietários poderão ser j:>eneficiados.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Seria, pois, necessária uma
medida imediata. Em p~:imeiro lugar, se os dinheiros públicos sã0
empregados para valorização do Vale do São Francisco, não podemos permitir que ela apenas beneficie os grandes proprietários,
e, nesse sentido, está e~;plicada a atitude da bancada comunista,
ante a permanência de latifúndios. Em segundo lugar, qualquer
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iniciativa do Govêrno, melhorando esta ou aquela zona, deve
redundar em benefício para a coletividade, evitando que os grandes proprietários se aproveitem da aplicação dos dinheiros da
Nação.
Nada disto, independente do problema que estou apreciando,
segundo o qual proceder-se-ia à distribuição de pequenos lotes de
terra aos camponeses, que ainda não a possuem e que estão sendo
expulsos das que ocupam no Vale do São Francisco, os quais,
como sabemos, emigram para Minas Gerais e, especialmente, para
as fazendas em São Paulo.
Sr. Presidente, a cada momento viajando pelo Rio São Francisco, encontramos navios cheios de retirantes, e não são só os
que vieram do Ceará, da Bahia e dos Estados atacados pela sêca,
mas, também, os do próprio Vale do São Francisco.
Recordo-me que, em viagem em 1935, que fiz ao Rio São
Francisco, os navios recolhiam os próprios camponeses dali daqueles portos em que atracavam para receber lenha, mamona e
outros produtos, tal a situação de miséria em que se encontravam.
Muito embora a grande riqueza daquela zona, o homem se via
obrigado a emigrar, dirigindo-se para São Paulo e Minas Gerais.
:aJsse problema não poderia perdurar e, por isso, a Constituinte de
1946, resolveu dêle cuidar.
O Sr. Manoel Novais - É possível que eu, no meu disoorso,
na última sexta-feira, não haja abordado suficientemente êsse problema, (não apoiados), mas, então, tive ensejo de dizer que a
colonização do São Francisco poderia ser feita em três seções: a
primeira compreendendo o homem do São Francisco, evitando que
emigrasse para outras regiões; a segunda, fixando o excesso de
gente, vinda do Nordeste e que emigra para São Paulo, e, finalmente, a terceira, fazendo-se o aproveitamento razoável do São
Francisco, então poder-se-ia lançar mão da imigração alienígena,
como se faz no Sul e em outras partes do Brasil.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Sr. Presidente, creio que o
ponto de vista em que nós, da Bancada Comunista, nos colocamos,
está perfeitamente claro, e, feita restrição quanto ao fato de a
Comissão não ter encarado com mais profundidade o problema de
loteamento de terras, estamos de acôrdo com o Projeto n. 0 669.
(Muito bem; muito bem).

(DCN de 3-10-1947)
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O SR. VASCONCELOS COSTA - Sr. Presidente, pedi a palavra para expressar o meu aplauso e dos meus ilustres colegas
de bancada à iniciativa do Congresso, criando a Comissão do Vale
do São Francisco.
Já ouvimos aqui vozes autorizadas dos representantes dos
·Estados da Bahia, Pará, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais e, principalmente, a do ilustre colega, Sr. Deputado Manoel Novais
que se mostrou perfeito conhecedor dos problemas da região.
Como mineiro e morador no Vale do São Francisco, pois a
minha cidade natal se encontra entre o Rio das Velhas e o Paraopeba, afluentes daquela grande via fluvial, quero juntar o meu
aplauso a essa grandiosa obra, e, ao mesmo tempo, congratular-me com o povo do Vale do São Francisco pela criação da citada
Comissão. Tenho ainda o prazer de anunciar a V. Ex.ª que amanhã, em terceira discussão, os meus distintos colegas, Srs.
Israel Pinheiro e José Alkmim, em nome da Bancada Mineira,
discorrerão longamente sôbre assunto tão importante para Minas,.
Bahia e todo o Brasil. (Muito bem).
O SR. ISRAEL PB.J"HEIRO - (Pela ordem) - Pediria a V.
Ex.a., Sr. Presidente. m~ considerasse inscrito para falar sôbre o
Projeto, em terceira di~cussão. (Muito bem).
(DCN, de 2-10-1947) .
.....

Em seguida, é encerrada a discussão, ficando adiada
votação até qu~ as referidas comissões dêem parecer sôbre
as emendas ofe-J'ecidas.

ATA DA 10.ª REUNIÃO ORDINARIA,
REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 1947

Aos 17 dias do mês de outubro de mil novecentos e quarenta
<e sete, reuniu-se, em sessão ordinária, no Palácio Tiradentes, às
·quinze horas e trinta minutos, a Comissão Especial do Plano de
Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob a presidência do
Sr. Amando Fontes, com a presença dos Srs. Manoel Novais,
Relator-Geral, José Maria Alkmim, Eunápio de Queiroz, Teódulo de
Albuquerque, Medeiros Neto., Freitas Cavalcânti, Luiz Garcia, Li.curgo Leite e Claudino Silva.
Estêve, também, presente o Senador Apolônio Sales.
Deixou de comparecer o Sr. Gercino de Pontes.
Lida e aprovada a ata da sessão, anterior o Sr. Presidente
declarou que estavam presentes os Engenheiros José Alves de
Souza, Diretor do Departamento de Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, e Correia Leal.
O Sr. Presidente comunicou ainda que o Engenheiro Alves
de Souza, havia sido designado, pelo Govêrno, para organizar a
Companhia Hidrelétrica do São Francisco, de que trata o Decreto-lei n. 0 8. 032, de outubro de 1945 e, por êsse motivo, fôra
convidado a fazer uma exposição sôbre o assunto, acentuando ser
êle grande autoridade na matéria.
O Sr. Alves de Souza. com a palavra, agradeceu ao Sr.
Presidente as referências a seu respeito, e afirmou que comparecia a esta Comissão, a fim de receber sugestões sôbre o magno
empreendimento, lendo, a seguir, o projeto de manifesto de organização da Companhia Hidrelétrica do São Francisco.
Foi, então o assunto longamente debatido, tendo o Sr. Freitas
Cavalcânti sugerido constasse do manilfesto uma referência ao
Art. 29, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
que estabelece o aproveitamento do Vale do São Francisco, e que
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se substituísse a designação do Município de Piranhas, no Estado
de Alagoas, por Marechal Floriano seu nome atual.
Por último, foi deliberado que o Estado da Bahia figurasse
na primeira etapa dos trabalhos.
As 17 horas e 10 minutos, o Sr. Presidente encerrou a sessão.
E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente
ata, que, depois de lida e aprovada, será assinadai pelo Sr.
Presidente.
(DCN, de 24-10-1947).
Parecer da Comissão de Finanças ao Projeto n.0 699-A -

(Em 10 de novembro de 1947)

1947

Cria a Comissão do Vale do São Francisco e dá outras
providências; tendo parecer, com substitutivos, da Comissão de Finanças, às emendas de discussão inicial.
Parecer

O Projeto n.º 669, de 1947, retornou a esta Comissão para
que dessemas parecer ~!ôbre as emendas que os Srs. Deputados
lhe apresentaram em Plenário. A matéria foi discutida amplamente pelas Comissões de Justiça e Finanças, que formularam
substitutivos ao primitivo Projeto n.º 262, da Comissão Parlamentar
do São Francisco.
Projeto e substitutivos são acordes na necessidade da criação
de um órgão administrlttivo autônomo para superintender a planificação e execução dais obras de aproveitamento do Vale do São
Francisco, preceituadaE: no Art. 29, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. O substitutivo da Comissão de Justiça, atribuía ao órgão em aprêço o caráter de autarquia e como
tal munida de podêres compatíveis com sua natureza.
Esta Comissão divergiu, todavia, da Comissão de Justiça,
preferindo adotar a opinião expendida pelo ilustre Deputado Aloísio de Castro, considerando inaceitável a designação de autarquia,
a um órgão que não :possui renda própria, visto como a cota
Constitucional de 1 % de que dispõe a CVSF, para seu custeio,
é considerada dotação orçamentária ordinária.
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Aceita a preliminar Aloísio de Castro, votada pela Comissão
de Finanças, para a criação de um Departamento autônomo,
diretamente subordinada ao Presidente da República, impunha-se
uma revisão substancial do substitutivo da Comissão de Justiça,
de que resultou o artigo substitutivo. No Plenário, porém, foram
apresentadas a êste numerosas emendas assinadas pelos Deputados
Manoel Novais, Leite Neto e Rui Santos e um substitutivo subscrito pelo Deputado Luiz Viana.
Examinando cuidadosamente a contribuição que êsses nobres
colegas trouxeram ao Projeto 669, concluímos que:
1 - a Emenda n.º 1, do Sr. Leite Neto, mandando localizar a CVSF na cidade de Delmiro, em Alagoas, não atende aos
objetivos gerais e funcionais da CVSF, dadas as razões expendidas
nesta Comissão durante a votação do nosso substitutivo. Opinamos
contràriamente e propomos se dê ao Art. 2. 0 do substitutivo desta
Comissão, a seguinte redação:
"A Comissão do Vale do São Francisco terá sua Superintendência na Capital da República e duas Diretorias de Obras, uma
localizada no Estado de Minas Gerais e outra no Estado da Bahia".
2 - a Emenda n.º 2, ou Substitutivo Luiz Viana, é um apanhado do que se contém no Projeto n.º 262, da Comissão Parlamentar do São Francisco e nos substitutivos das Comissões de Justiça
e Finanças, acrescido de pequenas inovações. Como procedeu a
Comissão Parlamentar do São Francisco no Projeto n.º 262, S. Ex.ª,
no Art. 1.º do seu substitutivo, não definiu a natureza do órgão.
Se uma Autarquia ou Departamento autônomo. Preferimos a redação do Art. 1.º do substitutivo desta Comissão, opinando pela
rejeição do substitutivo. O Art. 2.º do substitutivo Luiz Viana
tenta restabelecer a proposição da Comissão de Justiça que submetia a escolha dos Diretores à aprovação do Senado. Trata-se de
matéria vencida nesta Comissão. Somos pela rejeição.
3 - o Art. 3.0 , matéria vencida nesta Comissão, reproduz
totalmente as letras a, b e e, do Art. l.º do Projeto n.º 262, e o
Art. 3. 0 do substitutivo da Comissão de Justiça. Somos pela sua
rejeição.
4 - o Art. 4. 0 corresponde integralmente à letra e, do Projeto n.º 262 e aos Arts. 4.º dos substitutivos desta Comissão e da
de Justiça, à Emenda n.º 6, que altera os vencimentos.
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5 - o Art. 5. 0 encerra uma inovação, a primeira vista interessante, mas que na prática redundará em exaltação de regionalismo~ estéreis. Os Delegados dos Governadores, preconizados
neste artigo, ao nosso ver, irão balburdiar os trabalhos da Comissão do Vale do São Francisco. Por isso mesmo, somos contrários à sua aprovação.
6 - o Art. 6. 0 envolve matéria igualmente vencida. Opinamos contràriamente, como o fizemos ao relatar a Emenda Leite
Neto, que versa matéria análoga.
7 - o Art. 7.º corresponde ao 5.º do nosso substitutivo, nada
havendo sôbre que opinar. Somos pela manutenção do Art. 5.º
do nosso substitutivo.
8 - os Arts. 8.º, 9.º, 10, 11 e 14 - Constituem matéria
passível de estudo por ocasião da regulamentação da CVSF. Opinamos pela rejeição.
9 - o Art. 12, reproduz o Art. 7.º do Projeto n.º 262, e
o Art. 8.º do substitutivo desta omissão, não havendo portanto sôbre o que opinar'. Somos pela manutenção do Art. 8.º, desta Comissão.
10 - o Art. 13 - é desnecessário, pois a legislação trabalhista vigente, já o prevê. Opinamos contràriamente.
11 - o Art. 15 - está incluído na letra a, do substitutivo
desta Comissão, nada havendo sôbre o que opinar. Preferimos a
letra a do nosso substitutivo.
12 - o § 1.º dêste artigo torna-se inoperante face ao Art. 6. 0
do substitutivo desta Co~nissão. Somos, pois, pela sua rejeição.
13 - o seu § 2. 0 já está atendido no Art. 10 do nosso substitutivo. Nada há a opinar. O Parágrafo 3. 0 envolve sugestão digna
de nota, tal seja o depó~:ito no Banco do Brasil, das verbas orçamentárias para o São Francisco. É, todavia, conveniente estender
a medida aos créditos e.s;peciais, extraordinários e suplementares,
que porventura venham a ser votados para o São Francisco. Proporíamos, destarte, a inserção no substitutivo desta Comissão, de
um artigo vazado nestes têrmos: "Depois de registrados, pelo
Tribunal de Contas, tôdas as dotações orçamentárias e créditos
especiais extraordinários ou suplementares destinados ao São
Francisco, serão deposita\[ios no Banco do Brasil, para ulterior requisição autorizada pelo Presidente da República".
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14 - o Art. 16 corresponde em linhas gerais aos Parágrafos
l.º e 2. 0 , da Emenda n.o 7, que satisfaz melhor às conveniências
da administração. Opinamos pela rejeição.
15 - o Art. 17, equivale ao Parágrafo único, do Art. 6. 0 , do
substitutivo desta Comissão, conservado com a aceitação da Emenda n.º 7. Opinamos pela rejeição.
16 - o Art. 18, em nada aperfeiçoou a letra a do Art. 6.0
do substitutivo desta Comissão que abrange os problemas gerais
da Bacia.
17 - a Emenda n.o 7 é mais completa. Somos pela rejeição.
18 - o Art. 19 se enquadra no Art. 11 do substitutivo desta
Comissão e cuja supressão entendemos conveniente, de acôrdo
com a Emenda n.º 3, porque autoriza o Presidente da República
a realizar tarefas, cuja atribuição lhe pertence. Opinamos contra.
19 - o Art. 20, e suas letras, visa, ampliar e restabelecer
totalmente os Arts. 7.º, 8.º e 12, do substitutivo da Comissão de
Justiça, e Arts. 7.º e a.o, desta Comissão. Opinamos pela sua
rejeição, uma vez que já está parcialmente atendido em seus objetivos, no substitutivo desta Comissão.
20 - o Art. 21 corresponde ao Art. 9.º do substitutivo da
Comissão de Justiça e ao 8.º desta Comissão. A Emenda n.º 10,
fixa o problema de maneira mais precisa. Somos pela sua rejeição.
21 - o Art. 22, visa restabelecer o Art. 6.0 do Projeto n. 0 262,
e a alínea VIII do Art. 7.º do substitutivo da Comissão de Justiça.
Somos pela sua rejeição e aceitação do Art. 6. 0 , do Projeto n. 0 262.
22 - O Art. 23. - já consta do Art. 6. 0 do substitutivo desta
Comissão, Emenda n.º 7. Somos pela rejeição.
24 - o Art. 24, repete a letra d do Art. l.º do Projeto n.º 262,
e a letra e do Art. 3. 0 do substitutivo da Comissão de Justiça.
Opinamos pela sua rejeição e pela aprovação da letra d, do Art. l.º,
do Projeto n. 0 262, cuja redação é mais clara e foi aceita literalmente pela Comissão de Justiça, anexa ao substitutivo desta Comissão como Parágrafo único de seu Art. 3.º.
25 - o Art. 25 repete também o Art. 13 do Projeto n.º 262
e o Art. 14, do substitutivo da Comissão de Justiça. Somos pela
sua rejeição e pela aprovação do Art. 14 do substitutivo da Comissão de Justiça, que constituirá artigo à parte.
34 -

27 295
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26 - o Art. 26 é redundante, em face do parecer adotado
para o Art. 25. Somos pela sua rejeição.
27 - o Art. 27 representa sugestão valiosa, desde quando se
use uma redação mais própria. Propomos em substituição ao
Art. 27, um artigo nos seguintes têrmos : "Poderá a Comissão
assinar convênios e acôrdos com os Estados e Municípios ribeirinhos, mediante prévia autorização do Presidente da República".
Nestas condições, somos pela sua aprovação.
28 - a Emenda n. 0 3, pede a supressão do Art. 11, do
substitutivo desta Comissão. Antecipadamente lhe demos parecer
favorável, quando opinamos contra o Art. 19 do Substitutivo Luiz
Viana.
29 - a Emenda n.º 4 nos parece imprescindível, visto como
a redação do Art. 10 do substitutivo desta Comissão se enquadra
melhor no espírito de uma Autarquia. A Comissão de Finanças,
preferindo criar um Departamento autônomo, deve alterar a redação do Art. 10. Somos favoráveis à sua aprovação.
30- a Emenda n.º 5 erp. nada melhora a redação do Art. 8. 0 do
substitutivo desta Comissão.
31 - a Emenda n.º P· Somos pela sua aprovação, porque
representa uma economia de Cr$ 72. 000,00 na verba anual de
custeio da CVSF.
32 - a Emenda n.º 7 torna o Art. 6.º do substitutivo desta
Comissão mais completo.
O Deputado Manoel Nqvais traduz o pensamento da Comissão
Parlamentar do São Francii:;co, e ressalta na emenda a conveniência de desdobramento do farágrafo único do Art. 6.º dos substitutivos desta Comissão e da de Justiça em dois parágrafos, de
modo a permitir que, mes;mo aprovado o Plano-Geral. os Ministérios continuem a realizar as obras para as quais já possuem
Departamentos aparelhados. Somos pela sua aprovação integral.
33 - a Emenda n.º 8 é desnecessária, porque a instalação das
Diret.orias de Obras nos Estados, decorre das exigências, tanto
de planificação, quanto de execução das obras. Somos pela sua
rejeição.
34 - a Emenda n. 0 9, está prevista no Art. 7. 0 do substitutivo
desta Comissão, com redfüção ajustada à do Parágrafo 2.0 , da
Emenda n. o 7. Somos pela rejeição.
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35 - a Emenda n. o 10 oferece uma redação mais própria ao
Art. 9.º, do substitutivo desta Comissão.
Pela emenda, a competência para exploração de quedas de água
ficará com o Govêrno e não diretamente com a CVSF. Somos pela
aprovação.
Sala "Antônio Carlos", ... de outubro de 1947. - Israel Pinheiro, Relator.
Parecer

A Comissão de Finanças, apreciando as emendas do Plenário
resolveu oferecer o seguinte:
Substitutivo
Cria a Comissão do Vale do São Francisco.

O CongrefrSo Nacional decreta:
Art. 1.º i constituída a Comissão do Vale do São Francisco,
que gozará de autonomia administrativa e ficará imediatamente
subordinada ao Presidente da República e referendados os atos
pelos Ministros de Estado do Interior e Justiça.
Art. 2.º A CVSF terá um Diretor-Superintendente e mais dois
Diretores, todos de nomeação do Presidente da República, escolhidos entre pessoas de reconhecida idoneidade técnica, moral e
administrativa e demissíveis ad nuturn.
Art. 3.º A CVSF terá sua Superintendência na Capital da República e duas Diretorias de Obras, uma no Estado de Minas Gerais, outra no Estado da Bahia.
Art. 4. 0 A título de remuneração mensal, o Diretor-Superintendente receberá a quantia de Cr 15. 000,00 (quinze mil cruzeiros)
e os Diretores a quantia de Cr 12. 000,00 (doze mil cruzeiros),
sendo-lhe vedado exercer qualquer outra função de caráter público e participar de interêsses financeiros em outra companhia ou
emprêsa organizada, com objetivos idênticos aos da Comissão.
Art. 5. 0 Tôdas as nomeações para CVSF serão exclusivamente
feitas a título de comissionamento ou contrato.
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Art. 6.º O quadro do pessoal da CVSF será fixado em lei anual
e de livre nomeação e demissão do Presidente da República.
§ 1. 0 As tabelas numéricas de mensalistas e diaristas serão
aprovadas pelo Presidente da República.
§ 2. 0 Serão aproveitados os funcionários em disponibilidade
e os que forem dispensáveis existentes em repartições federais,
observadas as respectivas aptidões.
Art. 7. 0 Incumbe à CVSF:
a) organizar e submeter ao Presidente da República, para
aprovação do Congresso Nacional, o Plano-Geral de Aproveitamento
do Vale do São Francisco, visando à regularização do curso de
seus rios, distribuição melhor de suas águas, utilização de seu
potencial hidrelétrico, fomento da indústria e da agricultura, desenvolvimento da irrigação, modernização dos seus transportes,
incremento da imigração e da colonização, assistência às famílias,
amparo à educação e saúde, bem como exploração de sua riqueza
mineral.
b) dar execução ao' Plano referido na letra a, depois de
aprovado pelo Congresso ~acional.
c) assistir e encaminhar para outras áreas as populações
que forem deslocadas por exigência dos trabalhos efetuados na
região.
d) coordenar a ação das unidades administrativas federais,
estaduais e municipais, p~ra execução dos serviços públicos respectivos, quando aplicarem dotações oriundas do Art. 29, das
Disposições Transitórias.
§ 1.0 Enquanto não fé/r aprovado pelo Congresso Nacional o
Plano a que se refere a letra a, dêste artigo, a Comissão proporá
os programas anuais de· trabalho, que serão executados através
dos órgãos administrativos federais, por intermédio dos respecti·
vos Ministérios.
§ 2. 0 A execução das diferentes obras e serviços do Plano,
tendo em vista o seu caráter geral ou específico e conveniência
apresentada, será realizada diretamente pela Comissão ou pelos
Ministérios, de acôrdo com a determinação do Presidente da República que autorizará os destaques dos créditos correspondentes.
Art. 8. 0 As entidades j;á. existentes no Vale do São Francisco
com a mesma finalidade d~ CVSF, passarão a ser por ela orientadas e fiscalizadas.
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Art. 9. 0 A CVSF terá podêres para requisitar aos Ministérios
ou a qualquer das autarquias, funcionários técnicos necessários
aos seus serviços.
Parágrafo único. - A Comissão poderá colaborar com as associações rurais existentes, ou as que venham a criar-se, para
mais rápida e eficiente introdução de processos mais adequados
na agricultura e na pecuária.
Art. 10. A CVSF, ao organizar as suas tabelas de salários,
procurará fixá-los, tendo em vista as condições de cada região,
a fim de atenuar quanto possível as perturbações oriundas da
mudança de atividade das populações locais.
Art. 11 . O Govêrno Federal poderá fazer a exploração das
quedas de água existentes no Rio São Francisco e nos seus afluentes,
através da CVSF, ou de emprêsas pela mesma organizadas ou
controladas, nos têrmos do Código de Minas e Aguas da lei res·
pectiva em cada caso concreto.
§ 1.0 Na aquisição de energia hidrelétrica, terão preferência
os Estados, Municípios e Cooperativas Agrícolas.
§ 2.º Na fixação do preço do kWh de energia elétrica para
essas entidades, deverá ser considerado o custo de produção para
as usinas produtoras no local do consumo, não podendo o preço
exceder aquêle de mais de 20%.
Art. 12. Das áreas compreendidas no Plano de Irrigação e
obras outras, o Govêrno Federal, por intermédio da CVSF, poderá promover a desapropriação de terras destinadas à colonização
e especialmente à fixação de populações deslocadas por motivos
decorrentes do Plano-Geral a executar.
Art. 13. Poderá a CVSF assinar convênios e acôrdos com os
Estados e Municípios ribeirinhos para os fins previstos nos
Arts. 7. 0 e 8. 0 , os quais serão aprovados pelo Presidente da República.
Art. 14. Os Governadores dos Estados de Minas Gerais,
Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe poderão designar, sem
ônus para os cofres federais, observadores que, sem direito a voto,
participarão das reuniões da Diretoria da CVSF, com direitos amplos de infarmações e discussão.
Art. 15. A Comissão fica obrigada à prestação, ao Congresso Nacional, até o dia 30 de abril de cada ano, das contas que
serão previamente examinadas pelo Tribunal de Contas. Deverá
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também apresentar ao mesmo Congresso, no prazo acima referido, um relatório concernente às atividades exercidas durante o
ano anterior, o qual será encaminhado em mensagem do Sr.
Presidente da República.
Parágrafo único. - Se as contas referidas neste artigo não
forem prestadas no prazo fixado, o Tribunal de Contas comunicará o fato ao Congresso, que constituirá uma Comissão Especial
para tomar as contas em atraso.
Art. 16. Tôdas as dotações orçamentárias e créditos especiais,
extraordinários ou suplementares destinados ao Vale do São
Francisco, serão depositados no Banco do Brasil para ulterior
requisição autorizada pelo Sr. Presidente da República.
Art. 17. Tôdas as dotações orçamentárias ou não, destinadas ao Vale do São Francisco são consideradas automàticamente
registradas.
Art. 18. Dentro de noventa dias após sua constituição, a
CVSF organizará seu Regimento, que será aprovado pelo Presidente
da República.
Art. 19. Esta lei entrará em vigor na data de sua regulamentação, que deverá ser expedida dentro de 60 dias.
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala "Antônio Carlo~!', - em 6 de novembro de 1947. Horácio Láfer - Israel Pinheiro, Relator - Leite Neto - Gabriel

Ramos - Ponce de Arruei.a - Lauro Lopes - Raul Barbosa. Aliomar Baleeiro, com re~trições nos têrmos do meu voto em separado ao parecer anteriof da Comissão de Finanças - Fernando
Nóbrega, com restrições porque localizava a sede na Bahia Barbosa Lima, com restrlções. - Luiz Viana, com restrições Tristão da Cunha - Agostinho Monteiro - João Cleophas - Orlando Brasil - Dioclécio puarte.
Emendas da Comissão

I

Art. - O quadro dq pessoal da Comissão do Vale do São
Francisco será fixado em lei, cabendo o provimento dos cargos ao
Presidente da República.
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Parágrafo único. As tabelas numéricas de mensalistas e diaristas serão aprovadas pelo Presidente da República.
Sala "Antônio Carlos", 28 de outubro de 1947. - Raul Bar-

bosa.

II

Ao Art. 5.º, acrescente-se um Parágrafo único.
"Parágrafo único. O custeio do pessoal e das despesas de expediente da Comissão não excederá de 3 %, exceto os trabalhadores de obras, da quantia a que se refere o Art. 2.0 , das Disposições Transitórias". - Aliomar Baleeiro.
III

Serão aproveitados os funcionários em disponibilidade e os que
forem dispensáveis existentes em outras repartições federais,
observadas as respectivas aptidões.
Sala da Comissão de Finanças, 28 de outubro de 1948. -

Freitas e Castro.

IV
"Art. - A sede da Comissão do Vale do São Francisco será
a nova cidade ribeirinha a ser escolhida pela Comissão e aprovada
pelo Congresso". - Aliomar Baleeiro.
Emenda de discussão inicial a que se refere o Parecer
N.0 1

Substituam-se o Art. 11 do Projeto da Comissão do Vale do
São Francisco e o Art. 2. 0 da Comissão de Constituição e Justiça,
pelo seguinte:
Art. - A Comissão do Vale do São Francisco terá sua sede
e fôro na Cidade Pedra de Delmiro, antiga Cidade de Pedra, no
Estado de Alagoas.
Sala das Sessões da Câmara dos Deputados, em 15 de setembro de 1947. - Leite Neto.
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Justificação

Não há razão aceitável para a sede da Comissão do Vale do
São Francisco ser localizada na Capital da República. Neste momento em que se procura levar a civilização para o interior do
Brasil, por quê não localizar a sede da Comissão à margem do
grande rio "caminho da civilização brasileira"? Só a burocracia
e os caçadores de empregos lucrariam com a localização no Rio
de Janeiro. Cumprindo um ditame constitucional, temos que mudar a nossa capital para o interior do País. Trata-se, aliás, de um
imperativo de conveniência nacional. Temos sido autores de
uma civilização litorânea, "uma civilização de caranguejos" que
mal arranham a praia, mas queremos corrigir os erros do passado, levando a nossa metrópole para o interior do Brasil. Ora, se
já cuidamos de mudar a nossa capital, por quê havemos de aqui
localizar a Comissão do Vale do São Francisco? A Comissão ficando com a sua sede na zona a que se destina, terá melhores
oportunidades para conhecer e estudar os problemas do Vale do
São Francisco. Nem se argumenta com distância e dificuldades de
transportes. Porventura a sede do Território do Acre não é a Cidade de Rio Branco? Os qovernadores dos Territórios e dos Estados, por mais longínquas que sejam as respectivas capitais, nelas não residem? Não há motivo para localizarmos a Comissão
do Vale do São Francisco na Capital da República. Se isto acontecer, será um grande êrrq que se perpetrará contra os interêsses
dêste Vale, tão abandonado, e que agora vê surgir no horizonte
da pátria indícios de dias mais felizes. - Leite Neto.
1

Substitutivo do F'rojeto de Lei n. 0 669, de 1947

N. 0 2
Cria a Comissão do Vale do São Francisco, incumbida de traçar e executar um plano de aproveitamento total das possibüidades econômicas do Rio São Francisco
e seus afluentes, e dá outras providências.

Art. 1.º Fica instituída a CVSF que terá a seu cargo traçar
e executar um Plano de Aproveitamento total do Vale do São
Francisco, bem como coordenar os serviços e obras da União,
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Estados e Municípios nessa região, e que possam contribuir para
melhor execução do Plano mencionado.
Art. 2.º Compor-se-á a Diretoria da CVSF, de um Diretor-Presidente e mais dois Diretores, todos de nomeação do Presidente da
República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, não
podendo esta recair senão em brasileiro nato, de notória idoneidade moral e reconhecida competência para o exercício da função, e que não participe de qualquer emprêsa ou negócio suscetível de ser diretamente beneficiado pela efetivação dos objetivos
da Comissão.
Art. 3.o O prazo do mandato dos Diretores será de 6 anos.
§ l.º A fim de evitar a renovação simultânea de todos os
Diretores, a primeira Diretoria será composta de Diretores com
mandatos de 2, 4 e 6 anos, e que serão fixados pelo Presidente da
República no ato da nomeação.
§ 2.º No caso de vaga de qualquer dos Diretores, o substituto
completará o prazo respectivo.
Art. 4.
Cada Diretor perceberá a remuneração mensal de
Cr$ 15.000,00, sendo-lhe vedado exercer qualquer outra função
de caráter público ou particular.
Art. 5. 0 Os Governadores dos Estados de Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe poderão designar, sem ônus para os
cofres públicos, observadores, que, sem direito a voto, participarão das reuniões da Diretoria da CVSF com direitos amplos de
informação e discussão.
Art. 6. 0 A CVSF terá sua sede no Médio São Francisco, no
local mais conveniente, a juízo da Diretoria, para a realização de
cada fase do plano a ser executado.
Parágrafo único. Até a conclusão do Plano a que se refere o
Art. l.º, a Comissão terá sua sede provisória, na Cidade de Juàzeiro, Estado da Bahia .
Art. 7. 0 Tôdas as nomeações para CVSF serão feitas a título
de comissionamento, contrato ou interinidade.
Art. 8.º As nomeações serão feitas pela Diretoria da CVSF
à qual compete nomear, punir e demitir todos os funcionários.
Parágrafo unico. A nomeação e promoção dos funcionários
não poderão ser feitas senão em obediência ao mérito e eficiência, sob pena de demissão do Diretor considerado responsável pela
inobservância dêste preceito

°
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Art. 9.º A demissão do Diretor considerado responsável pela
falta prevista no artigo anterior, ou qualquer outra considerada
grave, será feita pelo Presidente da República, depois da aprovação do Senado Federal, que também poderá ter a iniciativa de
propor ao Presidente da República a demissão de qualquer Diretor da CVSF
Art. 10. Excetuados os dispositivos apenas compatíveis com
os funcionários que tenham estabilidade, aplicam-se aos funcionários da CVSF os preceitos vigentes para o funcionalismo público federal.
Art. 11. O quadro de funcionários, bem como os respectivos
vencimentos, deverá ser organizado pela CVSF e submetido à aprovação da Câmara dos Deputados, mediante mensagem do Presidente da República.
Art. 12. Quando julgar conveniente, o Presidente da República poderá designar para servir na CVSF qualquer funcionário
ou técnico da União requisitado pela Comissão.
Art. 13 . A CVSF, a 0 organizar as suas tabelas de salários,
vista as condições de cada região, a
procurará fixá-los tendo 1~m
1
fim de atenuar quanto possível as perturbações oriundas da mudança de atividades das i;iopulações locais.
Art. 14. Ao fazer a prestação de contas, a que se refere o
Art. 25, a CVSF fica obrigada a apresentar a relação nominal
de todos os trabalhadores, mencionando os serviços e salários de
cada qual.
Art. 15. A execuçãQ do Plano a que se refere o Art. 1.º dependerá de prévia aprova~;ão do Congresso Nacional, ao qual será
submetido mediante mem:agem do Presidente da República à Câmara dos Deputados.
§ 1.º De acôrdo co:q.1 o Plano que houver sido aprovado, o
Congresso Nacional discriminará no Orçamento da União as
verbas previstas no Art. 29, das Disposições Transitórias da
Constituição Federal.
§ 2. 0 Quando devidamente autorizada pelo Congresso Nacional, a CVSF poderá contrair empréstimos internos, ou externos,
destinados à execução de pbras determinadas. Os empréstimos assim autorizados poderão &er garantidos pela cota estabelecida no
Art. 29, das Disposições Transitórias, da Constituição Federal.
1

§ 3. 0
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Abatidas as verbas porventura atribuídas aos Ministérios, no Orçamento da União, por conta da cota prevista no Art.
29, das Disposições Transitórias, da Constituição Federal, será a
importância mínima prevista no citado artigo das Disposições Transitórias posta, em conta no Banco do Brasil, à disposição da CVSF,
que a despenderá de acôrdo com a discriminação estipulada no
Parágrafo 1.º, do Art. 15, retendo os saldos verificados para serem aplicados na execução do Plano aprovado, segundo determinar
o Congresso Nacional.
Art. 16. As obras e serviços de caráter nacional, que vêm
sendo realizados pelos Departamentos de Saúde Pública, Educação,
Nacional de Estradas de Rodagem, Nacional de Estradas de Ferro,
Correios e Telégrafos e Nacional de Obras Contra as Sêcas, continuarão a ser realizados por êsses Departamentos, que deverão coordenar os seus planos, obras e serviços com os da CVSF.
Parágrafo único. As verbas para os serviços e obras acima mencionados não correrão por conta da quantia prevista no Art. 29
das Disposições Transitórias da Constituição Federal.
Art. 17. Enquanto não fôr aprovado o Plano previsto no
Art. 1.º, a CVSF submeterá à apreciação do Congresso Nacional,
mediante mensagem do Presidente da República, os anteprojetos
anuais de trabalhos a serem executados, e que justificará devidamente.
Art. 18. Na elaboração do Plano para total Aproveitamento
Econômico do Vale do São Francisco, nos têrmos do Art. 1.º, deverá a CVSF ter como precípuos objetivos os seguintes: a - regularização do regime fluvial do São Francisco e dos seus afluentes,
a fim de ser assegurada melhor distribuição das águas em benefício da navegação, da irrigação, do aproveitamento da energia
hidrelétrica, e do contrôle das enchentes; b - adoção dum sistema
de transportes compatível com o progressivo desenvolvimento da
região; e - utilização dos recursos naturais, a fim de melhorar as
condições de vida da região, e conseqüente fixação das populações
locais; d - aproveitamento da energia hidrelétrica da região e sua
aplicação na agricultura e na indústria; e - introdução de conhecimentos científicos nas atividades agropecuárias da região.
Art. 19. Para melhor elaboração e execução do Plano previsto no Art. 1.º, o Presidente da República poderá determinar a
CVSF a realização de estudos, pesquisas e projetos, bem como pe-
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dir ao Congresso a votação de leis e a abertura dos créditos, que
julgar necessários.
Art. 20. A fim de preencher as finalidades a que se destina,
poderá a CVSF:
a) realizar qualquer das obras projetadas por administração
direta, ou contrato, mediante concorrência pública, ficando entendido que, ainda nesse caso, lhe caberá a fiscalização e responsabilidade;
b) realizar serviços de utilidade pública, seja diretamente,
seja através de emprêsa organizada com êsse objetivo, e da qual
terá sempre a direção;
c) adquirir bens e propor ao Govêrno a desapropriação de
terras, de acôrdo com o Plano das obras e serviços;
d) colaborar com associações rurais, para mais rápida e eficiente introdução de novos procesos na agricultura, na pecuária e
em pequenas indústrias correlatas a essa atividade;
e) participar, quando autorizada pela Câmara dos Deputados,
de sociedade de economia mista da qual faça parte algum Estado
ou Município do Vale do \São Francisco, e cuja direção deverá caber à CVSF, ou a pessoa jurídica de direito público interno;
f) fazer instalações para fixação do azôto atmosférico, produção de ácido fosfórico, potassa, e mais ingredientes destinados
à fabricação de fertilizant~s necessários ao incremento agrícola;
g) produzir e vender energia hidrelétrica, em cuja compra
terão preferência os Estadips, os Municípios e as cooperativas agrícolas. O fornecimento de energia deverá ser feito pelo menor preço
possível, devendo constar do contrato, não somente a faculdade de
rescisão com aviso prévio, por parte da CVSF, mas também o preço
máximo a ser cobrado pelo revendedor;
h) cooperar com os çampos agronômicos de experimentação
federais, estaduais e municipais.
Art. 21. Na forma determinada pelo Código de Minas e
Aguas, fará o Govêrno Fetjeral a concessão à CVSF, da exploração
das quedas de água situad;as no Vale do São Francisco, ressalvadas
as que não figurarem no Plano previsto no Art. 1.º, ou aquelas
que a CVSF expressamente considerar passíveis de ser concedidas
a outrem.
Art. 22 . Das áreas cpmpreendidas no Plano de irrigação, poderá a União, por intermé~io da CVSF, promover a desapropriação
1
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de terras destinadas à colonização, e especialmente à fixação das
populações deslocadas por motivos decorrentes do Plano-Geral a
executar.
Art. 23. Enquanto não fôr aprovado o Plano destinado ao total aproveitamento das possibilidades econômicas do Vale do São
Francisco, serão apenas realizadas pelo Govêrno Federal obras que
pela sua natureza independem do Plano de conjunto, e com êste
não venham a interferir.
Art. 23. A importância prevista no Art. 29, das Disposições
Transitórias será posta, em conta no Banco do Brasil, à disposição
da CVSF, que a despenderá na forma determinada pelo Congresso
Nacional.
Art. 24. A Diretoria da CVSF, cujas resoluções não poderão
ser tomadas senão com a concordância de pelo menos, dois Diretores, caberá, além dos seus estatutos, que deverão estar concluídos
dentro de 90 dias, a contar da promulgação da presente lei, expedir Regulamentos, Portarias e Circulares para os serviços a seu
cargo.
Art. 25. A CVSF fica obrigada à prestação de contas ao Congresso até o dia 30 de abril de cada ano, depois de prévio exame
pelo Tribunal de Contas, que sôbre elas opinará. Também no mesmo prazo deverá a CVSF, mediante mensagem encaminhada pelo
Presidente da República, apresentar ao Congresso Nacional relatório completo e circunstanciado das atividades exercidas no ano
anterior.
Art. 26. O Tribunal de Contas poderá, a qualquer tempo,
inspecionar por funcionários seus o serviço de Contabilidade da
CVSF, devendo dar conhecimento ao Presidente da República das
conclusões a que chegar, e que serão publicadas no "Diário Oficial
da República".
Parágrafo único. As despesas de transportes e hospedagem, que
forem necessárias para a inspeção acima mencionada, correrão por
conta da CVSF.
Art. 27. Poderá a Comissão assinar convênios ou acôrdos com
os Estados e Municípios, dependendo, porém, de autorização do
Congresso Nacional sempre que implicar em despesas não previstas.
Art. 28. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 15 de setembro de 1947. - Luiz Viana.
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Suprima-se o Art. 11, do Projeto.
Sala das Sessões, 15 de setembro de 1947. -

Manoel Novais.

N. 0 4

Substitua-se o Art. 10 por:
"Art. 10 - Fica o Govêrno autorizado a realizar operações de
crédito garantidas pela cota constitucional, limitadas ao período
fixado no Art. 29, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para facilidade da execução do Plano-Geral".
Sala das Sessões, 15 de setembro de 1947. - Manoel Novais.
N. 0 5

Substitua-se o Art. 8. 0 e seu Parágrafo único pelo seguinte:
"Art. 8. 0 - A Comissão poderá também colaborar com as
associações rurais existentes ou as que se venham a criar, para
mais rápida e eficiente introdução de procesos mais adequados na
agricultura e na pecuárisr".
Sala das Sessões, 15 de setembro de 1947. - Manoel Novais.
1

N. 0 6

Substitua-se o Art. 1·º por:
"Art. 4.º - A título de remuneração mensal, o Diretor-Superintendente receberá, a quantia de Cr$ 15. 000,00 e os Diretores a
quantia de Cr$ 12. 000,00, sendo-lhes vedado exercer qualquer outra
função de caráter público e participar de interêsses financeiros em
outra companhia ou emprêsa organizada, com objetivos idênticos
aos da Comissão".
Sala das Sessões, 15 de setembro de 1947. - Manoel Novais.
N. 0 7

Substitua-se o Art. ~·º e seu parágrafo único, por:
"Art. 6. 0 - Incumbe à Comissão do Vale do São Francisco:
a) organizar e submeter ao Presidente da República, para
aprovação do Congresso Nacional, o Plano-Geral de aproveitamento
do Vale do São Franciscip, visando a regularização do curso do11
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seus rios, distribuição melhor de suas águas, utilização de seu
potencial hidrelétrico, fomento da indústria e da agricultura, desenvolvimento da irrigação, modernização dos seus transportes, incremento da imigração e colonização, assistência às famílias, amparo à educação e saúde, bem como exploração de sua riqueza mineral e da pesca;
b) dar execução ao Plano referido na letra a, depois de aprovado pelo Congresso Nacional;
c) assistir e encaminhar para outras áreas as populações que
forem deslocadas por exigência dos trabalhos efetuados na região.
§ 1.0 Enquanto não fôr aprovado pelo Congresso Nacional o
Plano a que se refere a letra a, dêste artigo, a Comissão proporá
os programas anuais de trabalho, que serão executados através dos
órgãos administrativos federais, por intermédio dos respectivos Ministérios.
§ 2.º A execução das diferentes obras e serviços do Plano,
tendo em vista o seu caráter geral ou específico e conveniência
apresentada, será realizada diretamente pela Comissão ou pelos
Ministérios, de acôrdo com a determinação do Presidente da República, que autrizará os destaques dos créditos correspondentes".
Sala das Sessões, 15 de setembro de 1947. - Manoel Novais.
N. 0 8

Acrescente-se um parágrafo ao Art. 2.º:
§ - Sàmente após a aprovação do Plano de Aproveitamento
do Vale do São Francisco, serão instaladas as duas Diretorias de
Obras a que se refere o presente artigo.·
Justificação

Estabelece o Parágrafo único do Art. 6.º que, enquanto não
fôr aprovado o Plano, "os programas anuais de trabalho serão executados através dos órgãos administrativos federais, por intermédio dos respectivos Ministérios, salvo as obras já definitivamente
projetadas e aprovadas".
Ora, obras projetadas e aprovadas quase que se resumem às
do aproveitamento de Paulo Afonso, e que, estarão a cargo de uma
companhia; no mais, uma ou outra ligação rodoviária, um ou
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outro cais de proteção. Assim sendo, os Ministérios teriam a seu
cargo a realização das mesmas, salvo, é claro, a entregue à Companhia de Paulo Afonso, voltando-se a Conússão exclusivamente
para elaboração do Plano a ser submetido ao Congresso, funcionando assim apenas a sua Superintendência no Rio.
Sala das Sessões, 15 de setembro de 1947. - Rui Santos.
N. 0 9

Redija-se assim o Art . 7. 0 :
"A Comissão do Vale do São Francisco poderá cometer a outras
entidades, mas sob sua responsabilidade, a execução de parte do
plano de aproveitamento do rio".
Justificação

A emenda é propriamente de redação. O artigo como está, começando pela palavra execução e por ela terminando, não é bem
redigido. Todo artigo de lei deve ser preciso, sem circunlóquios.
Sala das Sessões, 15 de setembro de 1947. - Rui Santos.
1

N. 0 10

Redija-se assim o Art . 9.O:
"O Govêrno Federal fará a exploração das quedas de água existentes no São Francisco ~ nos seus afluentes, através da CVSF ou
emprêsas pela mesma or~anizadas ou controladas, nos têrmos do
Código de Minas e Aguas".
Justificação
O artigo do Projeto da Comissão de Finanças manda que o
Govêrno faça a concessão à Comissão, para a exploração das quedas
de água. Acontece, porém, que a Comissão é uma dependência do
próprio Executivo, é um órgão de execução governamental. Ao que
parece o artigo foi elaborado na suposição de que a Comissão seria uma autarquia, o que não se verifica pelo Projeto. Assim sendo,
sugiro dar-se outra redaçijo ao artigo.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1947. - Rui Santos.
(DCN, de 11-11-1947).

SESSÃO, EM 12 DE NOVEMBRO DE 1947

.............................................................

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE - Tenho sôbre a Mesa e vou submeter a
votos, o seguinte
REQUERIMENTO DE URG:f!:NCIA
Nos têrmos do Art. 71, § 4.º, do Regimento, requeremos urgência para o Projeto 669, de 1947, que cria a Comissão do Vale
do São Francisco.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 1947. - Amando Fontes,
Presidente. - Manoel Novafis, Relator-Geral. - Luiz Garcia, Me-

deiros Neto, Teódulo de Albuquerque, Freitas Cavalcânti, Eunápio
de Queiroz.

O SR. BARRETO PINTO - (Pela ordem) - Sr. Presidente,
formularei a minha questão de ordem em um minuto.
O Projeto anunciado veio da Comissão de Finanças com voto
substitutivo. Na fase anterior, sôbre êsse Projeto houve manifestação da comissão Especial do Vale do São Francisco, além da
opinião da Comissão de Constituição e Justiça.
A medida, em Plenário, recebeu diversas emendas. Sôbre estas
só se manifestou a Comissão de Finanças. Quer-me parecer, Sr.
Presidente, que, tendo sido o Projeto oriundo da Comissão de
Constituição e Justiça e da Comissão Especial do Vale do São
Francisco, as duas Comissões que opinaram anteriormente, terão
qe fazê-lo acêrca das emendas. Acontece, entretanto, que apenas
a Cqmissão de Finanças se manifestou a respeito das aludidas
emendas.
O SR. PRESIDENTE - As emendas apresentadas ao Projeto
receberam, apenas, parecer da Comissão Especial do Vale do São
35 -
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Francisco. A propósito da consulta, que faz o Sr. Deputado
Barreto Pinto, de não haverem as emendas sido submetidas à consideração da Comissão de Justiça, devo esclarecer não versarem
as mesmas na matéria constitucional, exigindo, assim a audiência
daquele órgão técnico. Tratando-se de matéria bastante ventilada
pelo Plenário e de reconhecida urgência, a Mesa resolveu submeter
ao voto da Câmara o requerimento.
OSR. BARRETOPINTO-Agradecidoa V. Ex.ª.
Em seguida, é aprovado o requerimento de urgência.
O SR. PRESIDENTE - Em conseqüência de deliberação da
Casa, vou submeter a imediata discussão e votação o Projeto.
(DCN, de 13-11-1947).
Discussão suplementar do Projeto n.o 669-A, de

1947, criando a Comissão do Vale do São Francisco e dando outras provid4ncias; tendo parecer, com substitutivo, da
Comissão de Finanças, às emendas de discussão inicial.
(Em virtude de :µ,rgência).

O SR. PRESIDENTE; -

Entra em discussão o Projeto.

O SR. AMANDO FONTES - Peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE -

Tem a palavra o nobre Deputado.

O SR. AMANDO FONTES - Sr. Presidente, a fim de não atrasar o andamento do Projeto, reservo-me o direito de discuti-lo no
próximo turno. (Muito be:m).
O SR. CARLOS MAIUGHELLA - (Pela ordem) - Sr. Presidente, eu solicitaria a V. Ex.ª me informasse em que turno se en-·
contra o Projeto submetido à consideração do Plenário.
O SR. PRESIDENTE final.

Trata-se da discussão suplementar à

O SR. CARLOS MARIGHELLA - Agradecido a V. Ex.ª.
Em seguida, é encerrada a discussão e anunciada a votação.
O SR. PRESIDENTE - Ao Projeto primitivo e às emendas, a
Comissão de Finanças ofereceu e vou submeter a votos, o seguinte.
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SUBSTITUTIVO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. o É constituída a Comissão do Vale do São Fancisco,
que gozará de autonomia administrativa e ficará imediatamente
subordinada ao Presidente da República e referendados os atos
pelo Ministro de Estado do Interior e Justiça.
Art. 2.0 A CVSF, terá um Diretor-Superintendente e mais
dois Diretores, todos de nomeação do Presidente da República,
escolhidos entre pessoas de reconhecida idoneidade técnica, moral
e administrativa e demissíveis ad nutum.
Art. 3.º A CVSF terá sua Superintendência na Capital da
República e duas Diretorias de Obras, uma no Estado de Minas
Gerais, outra no Estado da Bahia.
Art. 4. 0 A título de remuneração mensal, o Diretor-Superintendente receberá a quantia de Cr$ 15. 000,00 (quinze mil cruzeiros)
e os Diretores a quantia de Cr$ 12. 000,00 (doze mil cruzeiros),
sendo-lhes vedado exercer qualquer outra função de caráter público e participar de interêsses financeiros em outra companhia
ou emprêsa organizada, com objetivos idênticos aos da Comissão.
Art. 5. 0 Tôdas as nomeações para a CVSF, serão exclusivamente feitas a título de comissionamento ou contrato.
Art. 6. 0 O quadro do pessoal da CVSF será fixado em lei
anual e de livre nomeação e demissão do Presidente da República.
§ 1.º As tabelas numéricas de mensalistas e diaristas serão
aprovadas pelo ·Presidente da República.
§ 2. 0 Serão aproveitados os funcionários em disponibilidade
e os que forem dispensáveis, existentes em repartições federais,
observadas as respectivas aptidões.
Art. 7.0 Incumbe à CVSF:
a) organizar e submeter ao Presidente da República, para
aprovação do Congresso Nacional, o Plano-Geral de Aproveitamento
do Vale do São Francisco, visando à regularização do curso de
seus rios, distribuição melhor de suas águas, utilização de seu
potencial hidrelétrico, fomento da indústria e da agricultura, desenvolvimento da irrigação, modernização dos seus transportes,
incremento da imigração e da colonização, assistência às famí-
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lias, amparo à educação e saúde, bem como, exploração de sua
riqueza mineral;
b) dar execução do Plano referido na letra a, depois de aprovado pelo Congresso Nacional;
c) assistir e encaminhar para outras áreas as populações
que forem deslocadas por exigência dos trabalhos efetuados na
região;
d) coordenar a ação das unidades administrativas federais,
estaduais e municipais, para execução dos serviços públicos respectivos, quando aplicarem dotações oriundas do Art. 29, das
Disposições Transitórias.
§ 1.0 Enquanto não fôr aprovado pelo Congresso Nacional o
Plano a que se refere a letra a, dêste artigo, a Comissão proporá
os programas anuais de trabalho, que serão executados através dos
órgãos administrativos federais, por intermédio dos respectivos
Ministérios.
§ 2. 0 A execução das diferentes obras e serviços do Plano
tendo em vista o seu c4ráter geral ou específico e conveniência
apresentada, será realiz:1da diretamente pela Comissão ou pelo
Ministério, de acôrdo com a determinação do Presidente da República que autorizará 0 s destaques dos créditos correspondentes.
Art. 8. 0 As entidadE.~s já existentes no Vale do São Francisco
com a mesma finalidade da CVSF passarão a ser por ela orientadas e fiscalizadas.
Art. 9.º A CVSF terá podêres para requisitar aos Ministérios
ou a qualquer das autarquias, funcionários, técnicos, necessários
aos seus serviços.
Parágrafo único. A Comissão poderá colaborar com as associações rurais existentes, ou as que venham a criar-se, para mais
i;rápida e eficiente introdução de processos mais adequados na
agricultura e na pecuária.
Art. 10 . A CVSF, \'.l.O organizar as suas tabelas de salários,
procurará fixá-los tendo em vista as condições de cada região, a
fim de atenuar quanto possível as perturbações oriundas da mudança de atividade das populações locais.
Art. 11 . O Govêrnp Federal poderá fazer a exploração das
quedas de água existentes no Rio São Francisco e nos seus afluentes,
através da CVSF, ou d~ emprêsas pela mesma organizadas ou
1
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controladas, nos têrmos do Código de Minas e Aguas e da lei
respectiva em cada caso concreto.
§ 1.0 Na aquisição de energia hidrelétrica, terão preferência
os Estados, Municípios e Cooperativas Agrícolas.
§ 2.º Na fixação do preço do kWh de energia elétrica para
essas entidades, deverá ser considerado o custo de produção para
as usinas produtoras no local do consumo, não podendo o preço
exceder àquele de mais de 20%.
Art. 12. Das áreas compreendidas no Plano de irrigação e
obras outras, o Govêrno Federal, por intermédio da CVSF, poderá promover a desapropriação de terras destinadas à colonização e, especialmente, à fixação de populações deslocadas por motivos decorrentes do Plano-Geral a executar.
Art. 13. Poderá a CVSF assinar convênios e acôrdos com os
Estados e Municípios ribeirinhos para os fins previstos nos artigos 7.º e 8.º, os quais serão aprovados pelo Presidente da República.
Art. 14. Os Governadores de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, poderão designar, sem ônus para os cofres federais, observadores que, sem direito a voto, participarão
das reuniões da Diretoria da CVSF, com direitos amplos de informação e discussão.
Art. 15. A Co~são fica obrigada à prestação, ao Congresso
Nacional, até o dia 30 de abril de cada ano, das contas que serão previamente examinadas pelo Tribunal de Contas. Deverá,.
também, apresentar ao mesmo Congresso, no prazo acima referido,
um relatório concernente às atividades exercidas durante o ano
anterior o qual será encaminhado em mensagem do Sr. Presidente
da República.
Parágrafo único. Se as contas referidas neste artigo não
forem prestadas no prazo fixado, o Tribunal de Contas comunicará o fato ao Congresso, que constituirá uma Comissão Especial
para tomar as contas em atraso.
Art. 16. Tôdas as dotações orçamentárias e créditos especiais,
extraordinários ou suplementares, destinados ao Vale do São
Francisco, serão depositados no Banco do Brasil, para ulterior
requisição autorizada pelo Sr. Presidente da República.
Art. 17. Tôdas as dotações orçamentárias ou não, destinadas ao Vale do São Francisco, são consideradas automàticamente
registradas.
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Art. 18. Dentro de noventa dias, após sua constituição, a
CVSF, organizará seu regimento, que será aprovado pelo Presidente da República.
Art. 19. Esta lei entrará em vigor na data de sua regulamentação, que deverá ser expedida dentro de 60 dias.
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE-· O Projeto passa à discussão final e
figurará na próxima ordem do dia, em virtude de urgência.
(DCN, de 13-11-1947).

SESSÃO, EM 17 DE NOVEMBRO DE 1947
......................................

1
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Discussão final do Projeto n.O 669-A, de 1947,
criando a Comissão do Vale do São Fancisco e dando outras providéncias; tendo substitutivo àa Comissão ãe Fi-nanç~. (Em virtude de urgência).

o SR. PRESIDENTE - Entra em discussão o Projeto.
Tem a palavra o Sr. Amando Fontes.
O SR. AMANDO FONTES - Sr. Presidente, se os trabalhos
desta Casa fôssem sempre apreciados com serenidade e espírito
de justiça, estaria esta Câmara sendo alvo de encômios pelo empenho que vem demonstrando na solução de um dos mais importantes problemas do país: o Aproveitamento Econômico do Vale
do São Francisco e seus afluentes.
Em verdade, Srs. Deputados, duas semanas após a promulgação da nossa Grande Lei, já o nobre Deputado Teódulo de Albuquerque, meu (prezado companheiro do Partido Republicano,
apresentava à Mesa requerimento, no sentido de que fôsse organizada uma Comissão para dar execução ao que dispõe o
Art. 29, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Deferido o pedido pela Casa, dias depois reunia-se a Comissão do Aproveitamento da Bacia do Vale do São Francisco, entregando-se
imediatamente ao trabalho. Realizando, em 40 dias, 12 sessões
extraordinárias e 4 sessões ordinárias, pôde ouvir o depoimento
dos técnicos mais reputados, dos que, através de livros ou de obras,
se houveram revelados conhecedores do São Francisco e dos seus
problemas. E, assim, preparada para apresentar à deliberação da
Casa, trabalho enfeixando as recomendações que auscultara daqueles técnicos, a Comissão propunha, de início, uma distribuição

da verba constitucional. Logo em seguida, formulou um projeto
que é justamente o que se encontra agora em debate.
No primitivo Projeto, que cogita do emprêgo da verba constitucional e de que se transformou na Lei n.º 23, vemos condensado todo um plano de trabalho. Ali estão objetivados alguns
dos aspectos mais importantes das obras que se deverão realizar
no Vale do São Francisco: aproveitamento de duas de suas cachoeiras, a de Fecho do Funil, em Minas Gerais, e a de Paulo
Afonso; o saneamento da região, através de hospitais regionais e
do combate à malária, que é endêmica em tôda a margem; o melhoramento das vias de comunicação com as cidades mais importantes, marginais ao rio, o estabelecimento de linhas telegráficas e, finalmente, o estudo de algumas obras ainda não devidamente planejadas.
Essa lei, Srs. Deputados, não teve apenas a virtude de figurar,
morta, no papel; começou a ser executada desde logo, e, para isso
- justiça é que se diga - muito contribuiu o desejo, revelado
pelo Chefe do Executivo, de que os problemas do São Francisco
fôssem, sem tardança, atE,Lcados e resolvidos.
Assim é que das v~rbas consignadas na Lei n.º 23, complementar do Orçamento dêste ano, foram executados, em larga
escala, trabalhos de saneamento. Em adiantado estado de construção se acham os hospi~ais regionais de Santa Maria da Vitória,
Pirapora, Januária, Lapa, Barra, Propriá, Pão-de-Açúcar e Petrolina.
A campanha contra a malária, para a qual temos contado
com o apoio decidido det Sr. Ministro da Educação e do competente Diretor dos Serviços de Combate à Malária, está sendo
levado a cabo com inteiro êxito.
Dou disso meu testemunho pessoal, de quando, em meados
do corrente ano, a convite do Sr. Presidente da República, fui
com os demais membros da Comissão visitar o São :Francisco
desde Barreiras até Paulq Afonso.
Pelo emprêgo dos mais modernos métodos de combate ao
impaludismo, descobertos na última guerra, por norte-americanos
e inglêses, vêm-se fazendo a dedetização das habitações ribeirinhas,
que, adicionada ao emprêgo do aralem, terminará por extirpar
a malária que assola a região.
1
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Por outro lado, encontram-se em execução as estradas que
levarão os centros industriais e populosos de alguns dos Estados banhados pelo rio até suas margens; linhas telegráficas também vão sendo construídas. E em estudo se acham as obras de
aproveitamento da Cachoeira do Fecho do Funil.
Da Paulo Afonso tratarei mais adiante, em trecho especial
desta oração.
Mas, Sr. Presidente, com a Lei n. 0 23, nós da Comissão do São Francisco, quisemos apenas que não decorresse
muito tempo sem que tivessem início as obras que desejávamos
ver realizadas. Não constituía, porém, essa lei um plano de aproveitamento definitivo. Êste terá de ser elaborado pela Comissão,
cuja criação o Projeto em debate prevê.
São múltiplos os aspectos abarcados por êsse Plano. Em primeiro lugar, teremos que considerar o rio em si, preservar sua
existência, pois, segundo depoimento de técnicos e de habitantes
da região, de 50 anos para cá o São Francisco já não é o mesmo.
Ouvi depoimento de pessoas que me asseguraram nunca ter conseguido, antes, vadear determinados trechos e que agora o fazem.
Em verdade, foi a natureza dadivosa para com o Brasil, quando já nos tendo dado o Atlântico para banhar a quase totalidade
de nossos Estados, deu-nos ainda esta via líquida, que partindo
das serras de Minas Gerais e atravessando mais quatro Estados,
vai ter àquele oceano.
É um rio interior que nos permitiu, na última guerra, quando os submarinos rondavam nossas costas, enviar pequenas
quantidades de tropas e mantimentos de Minas Gerais até Petrolina. Foi nessa ocasião - já o disse em estudo publicado alhures
- que tivemos a atenção tornada para o São Francisco.
Antes, no Império, êle preocupara muitos dos nossos homens
de govêrno. Sabemos que o Imperador Pedro II, afrontando cansativas viagens, chegou a ir até Paulo Afonso. Temos conhecimento, igualmente, de que estudos foram várias vêzes mandados
realizar, visando uma melhor navegabilidade do rio, e não desconhecemos que, no Império, foi construída a ferrovia que vai de
Jatobá a Piranhas. Destinava-se .essa estrada a transportar as
mercadorias que proviessem de Minas e até Jatobá fôssem pelo
dorso do rio, até Piranhas no Baixo São Francisco, onde de nôvo
retomariam a esteira líquida que os levaria ao Atlântico.
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Na República, entretanto, além da pretensão de alguns idealistas, de certos capitalistas e industriais, que tentaram obter concessão para o aproveitamento da Cachoeira de Paulo Afonso, nada
se havia feito.
Ora, não é o São Francisco apenas um rio romântico, que
a nós brasileiros, emociona desde a adolescência ou a meninice.
Em verdade, é um rio que tem importância para a nossa economia. Não escapou êsse aspecto a Morris Cook, eminente economista
norte-americano, que, em 1942, veio estudar as nossas possibilidades econômicas. Por isso, em seu livro Brazil on the March declara que o São FranciscQ é um rio de mUitas finalidades multiple purposes river. Em verdade, êle viu um rio que se presta à navegação, que possui imensas quedas de água, que se presta
à irrigação, que dispõe de um imenso e rico vale. Também é um
rio estratégico. Por isso o adjetivou - rio de muitas finalidades.
Assim, nosso primeiro trabalho em estabelecer um plano sôbre o São Francisco, é cuidar da preservação do rio, de mantê-lo
em boas condições de nayegabilidade, da nascente à foz.
Para isso, há várias teorias expostas pelos técnicos. Primeiramente, há os que sus~entam que se deve reflorestar as nascentes de todos os tributários. Aí, porém, surgiriam, ligados a êsse
problema, o das essências florestais adequadas e o das épocas da
intensidade do plantio.
Há, ainda, os que su~;tentaram, como Geraldo Rocha e Maurício Joppert, que um dos. meios de se conseguir o São Francisco,
como grande caudal, é copstruirem-se os reservatórios de compensação nos maiores afluentes. :!:sses reservatórios, localizados no
Urucuia, no Rio Grande, Paracatu, e no das Velhas, acumulariam,
durante as chuvas, grandes massas de água que, através de
eclusas, iriam, no correr do ano, alimentando a corrente sanfranciscana.
Assim, teríamos as águas em regime mais seguro, sob alimentação constante, o que, evitando as grandes enchentes, não permitiria a erosão das margens, o arrastamento das terras e de
troncos para o leito, trazendo o assoreamento em passagens vitais para a navegação.
Um outro aspecto, senão o primeiro, imediato, será o de saneamento, pois que, sem se valorizar o homem, nenhuma recuperação econômica logrará .êxito.
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Plano de Aproveitamento da Bacia do São Francisco; entretanto·
- V. Ex.ª há de compreender - nós não somos técnicos, para
apontar a solução adequada aos magnos problemas que aqui
ventilei.
O Sr. Café Filho - Os técnicos foram ouvidos e V. Ex.ª conhece
a opinião dêles, portanto, pode chegar a uma conclusão.
O SR. AMANDO FONTES - Não concordo com V. Ex.a.
Eu, pelo menos, não assumiria, jamais, a responsabilidade
de dar minha palavra, como sendo a última, a respeito de
um problema de hidráulica, de engenharia, ou de medicina; isso
compete aos técnicos. :l!:les elaborarão o plano e o submeterão a
nós. Aqui, por intermédio dos representantes que conhecem cada
um dêsses ramos da atividade humana, daremos nossa opinião ou
reprovação ao que seja projetado e trazido à nossa consideração.
O Sr. Costa Pôrto - É muito razoável que se planeje primeiro,
para depois executar.
O SR. AMANDO FONTES - A Comissão que se vai organizar
de acôrdo com o projeto, t~.tmbém não cabe executar todo o Plano.
O Sr. Café Filho - O Plano não existe.

O SR. AMANDO FO:rirTES - Desejo explicar a V. Ex.ª: a
Comissão dirigirá apenas :ts obras ou os serviços que não possam
ser exécutados através dos Ministérios competentes. Se, por exemplo a Comissão do São Francisco tomasse a si construir estradas,
teríamos de organizar um departamento para êsse fim. Nisso gastaríamos grande soma em material e pessoal administrativo, quando temos o Departamentq de Estradas de Rodagem, já organizado. Se assim procedesserµ estaríamos estabelecendo duplicidade
de organização para o mesmo serviço.
Aliás é o mal do Brasil.
O SR. AMANDO FONTES - Por exemplo, estava falando em
saneamento. Temos o Serviço Nacional da Malária, perfeitamente
aparelhado. Vamos criar na Comissão do São Francisco, também,
um departamento para o .çombate à malária. Valer-nos-emos do
que existe.
A Comissão, em certos casos, terá de se limitar à coordenação
dos trabalhos efetuados por intermédio de alguns Ministérios. VoO Sr. Luiz Cláudio -
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taremos todos os anos a distribuição da verba constitucional de
1 %, distribuição essa que, evidentemente, será feita de acôrdo com
as sugestões da Comissão, mais apta que nós para decidir dos
problemas técnicos. Nós opinaremos sôbre as conveniências políticas, sociais e de oportunidade do que nos propunham os técnicos.
Elaborado o plano de distribuição da verba, a Comissão solicitará do Ministério competente a realização do que lhe competir.
Certos serviços, porém, não afetos a nenhum Ministério, ela própria os levará a cabo.
O Sr. Café Filho -A Comissão é Executiva?
O SR. AMANDO FONTES - Evidentemente executiva, mesmo porque a Comissão só será planificadora no l.º, 2.º, e 3.º ano.
Depois, nada haverá a planificar; apenas, irá executar o que tenha sido planificado.
Dizia, eu, Sr. Presidente, quando me hourou com o seu
aparte o meu amigo Deputado, Sr. Café Filho, que, quanto
ao saneamento, o poblema máximo é o do combate à malária,
e isto seria ciclópico, irealizável, não fôssem as últimas conquistas
da ciência na última guerra - infelizmente muitos progressos da
ciência foram trazidos pela guerra.
Em virtude dos estudos realizados nas ilhas do Pacífico, por
norte-americanos e inglêses, verificou-se que pelo emprêgo da
emulsão de um produto químico, a que se dá o nome de DDT
aspergido nas paredes das habitações, obtém-se uma camada de
cristais que ·au permanece durante 3 a 4 meses. Ora, todos os
mosquitos e outros insetos que sôbre essa crosta pousem, morrem
instantâneamente.
Fazendo-se a pulverização das habitações, durante os períodos da incidência da malária, na época conhecida das vazantes,
eliminaremos o condutor vector da moléstia e pela administração
do aralem, que é um produto químico também agora descoberto,
obteremos a cura do acesso palúdico. Pelo uso já efetuado nas
margens do São Francisco, se verifica que só uma proporção de
1 para 99 tem falhado. Conseguir-se-ia senão erradicar completamente a malária, reduzi-la pelo menos às proporções que tem em
outras zonas do Brasil.
O Sr. Henrique Oest - Agora, no fim, vejo que V. Ex.ª teve
mais sorte do que eu, porque, quando estive em Clevelândia, no
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Norte, em um hospital militar da capital de Belém, fizeram a
dedetização de todos os prédios onde se encontravam os oficiais e
do hospital.
O SR. AMANDO FONTES - Em que época?
O Sr. Henrique Oest - Há coisa de seis meses, em Belém do
Pará, onde estive inspecionando, na qualidade de Subchefe do
Estado-Maior. Não observei tamanha eficiência com o emprêgo do
DDT.
O SR. AMANDO FONTES - Dou a V. Ex.a testemunho de um
caso ocorrido no meu Estado.
O Sr. Henrique Oest - Inegàvelmente, melhora muito as condições sanitárias, mas não é assim tão infalível. Na própria Itália,
em Bagnelli, quando de regresso ao Brasil, no acampamento de
reunião de tôdas as tropas, houve dedetização. Entretanto, surgiram vários casos de malária em diversos oficiais e praças.
O Sr. Toledo Pisa - Não pode ser infalível. Depende da maneira de se aplicar.
O SR. AMANDO FO~,iTES - Quero explicar a V. Ex.ª que
o DDT não ataca a maláriE).. Só o emprêgo do aralem o faz.
Quem mata o germe no sangue é o "aralem". Agora, o vector,
o estegomia, êste será destruído pelo DDT. Evidentemente, não
pode ser com o primeiro e1spargimento que se faça; será com o segundo ou com o terceiro.
O Sr. Henrique Oest -- Na Clevelândia, faz-se de mês em mês.
O Sr. João Botelho-.- Mesmo porque a malária é mais uma
questão de autodefesa do indivíduo.
O Sr. Toledo Pisa - Permita-me o nobre orador dar o .meu
testemunho. Em companhia do ilustre colega, Sr. Aliomar Baleeiro, visitei o Serviço Contra a Malária, aqui no Distrito Federal,
onde tivemos oportunidade de verificar os resultados surpreendentes dêsses trabalhos.
O SR. AMANDO FONTES - Devo dizer ao Sr. Deputado
Henrique Oest que, próxi+no de Aracaju, existe a Escola de Iniciação Agrícola "Benjamip Constant", onde havia incidência de
34% de malária. Com a d~detização do edifício, e com o emprêgo
do "aralem", em vinte dias aquela percentagem baixou a O. Os
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meninos, que tiritavam de febre em suas camas, e não podiam
ir às aulas ou ao trabalho, passaram a exercer suas atividades
normalmente.
O Sr. João Botelho - Dou meu testemunho pessoal a V.
Ex.ª como ratificação às suas palavras: tive conhecimento
de que a população de óbidos, no Amazonas, se cotizara e obtivera uma verba de 40 mil cruzeiros do comércio e de particulares
para fazer o trabalho de dedetização das casas e, lá em óbidos,
decresceu o índice do impaludismo devido ao esfôrço de particulares.
O SR. AMANDO FONTES - Permitir-me-ão os nobres colegas
que me honram com a sua atenção, passe já a outro aspecto do
problema do São Francisco, pois muito terei de dizer, e o tempo
é escasso.
O Sr. João Botelho - Gostaria de fazer a V. Ex.ª uma pergunta: a Comissão do Vale do São Fancisco, a par de não ter
exclusivamente o caráter executivo, terá uma espécie de supervisão sôbre todos os setores concernentes à valorização do São
Francisco?
O SR. AMANDO FONTES - A Comissão a ser criada por
êste Projeto?
O Sr. João Botelho - Aquela que é objeto do Projeto, a ser
debatido hoje, em última discussão.
O SR. AMANDO FONTES - Quero esclarecer a V. Ex.ª: há
pessoas que fazem confusão. Há uma Comissão parlamentar do
São Francisco, e há a Comissão do São Francisco que será a Comissão executiva; é esta que o Projeto visa criar.
O Sr. João Botelho - Justamente. Minha pergunta cifra-se
no seguinte: V. Ex.ª, naturalmente, há de convir que todos os
serviços ministeriais, por exemplo, atinentes à estradas de rodagem, à malária, à hospitais, à assistência, à infância etc., são serviços que, de qualquer maneira, poderão ser dessa Comissão a
ser criada, com o amparo das verbas respectivas. Isto não impede que o Orçamento da República, anualmente, continui a consignar as mesmas quantias, ou quantias gradativas, porque se formos
admitir que essas Comissões vivam exclusivamente das verbas
resultantes da percentagem estabelecida na Constituição, não teremos tido grande alcance com o que a Constituição concedeu.
Todos êsses serviços federais irão absorver as verbas de 3%, quer
relativas ao Vale do Amazonas, quer ao do São Francisco. Minha
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pergunta é a seguinte: naturalmente, o nobre orador, assevera
que a Comissão, dentro do seu plano constitucional, terá de
cuidar da valorização do São Francisco; mas ao Govêrno Federal
incumbirá precipuamente, em todos os exercícios, votar as verbas
competentes para cada serviço federal, lá na região. Não lhe parece?
O SR. AMANDO FONTES possa oferecer o Orçamento.

Isso depende dos recursos que

Imagine V. Ex.ª que o desenvolvimento
seja tal, que amanhã o Departamento de Estradas de Rodagem
não mais queira dar a verba correspondente à estrada de rodagem da Zona do São Francisco, atendendo a que lá já existe a
verba de 3 % estabelecida na Constituição. Nestas condições, ficarão prejudicados os serviços de tôda a região do São Francisco.
O SR. AMANDO FONTES - Acho, apenas, que não devemos
criar Departamentos para a execução dêsses serviços.
O Sr. João Botelho~- Justamente
O SR. AMANDO FONTES - Mas, quanto à distribuição de
uma duplicidade de recursos, os normais de orçamento, e outros
da cota especial, creio t~.tmbém que não temos ainda, no Brasil,
renda suficiente para ass:.im procedermos.
O Sr. João Botelho -

Quanto ao São Francisco, nós nos contentaremos em que sejam lá empregados os rec1.1rsos decorrentes da verba constitucional.
O Sr. João Botelho -- A assertiva de V. Ex.ª é muito séria.
V. Ex.ª só tem para o S~o Francisco 3 % . Se os serviços federais
não tiverem mais verba orçamentária e tiverem de ser mantidos
apenas com a verba constitucional de 3%, V. Ex.ª vai ver que
haverá necessidade de novos recursos.
O Sr. Manoel Novais - Esclarecerei ao nobre colega: a cota
constitucional será comprometida no Plano da Comissão objeto
da proposição em debate. Agora, as dotações orçamentárias serão para os serviços gerais.
O Sr. João Botelho-· De acôrdo com V. Ex.ª.
O Sr. Manoel Novais - Se fôssemos assumir todos os encargos
não adiantaria essa verb~ constitucional.
O SR. AMANDO FONTES -

Continuarei, Sr. Presidente.
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Um outro aspecto do grande empreendimento da valorização
da Bacia do São Francisco, é o da navegação. Referi, há pouco,
o estabelecimento de grandes reservatórios de compensação para
alimentação do rio durante o período da estiagem.
O Sr. Costa Pôrto - Sem essa solução, a navegação é impraticável.
O SR. AMANDO FONTES - A execução dêsse serviço virá
beneficiar imediatamente a navegação. Entretanto, não se cifrará nisso o problema da navegação do São Francisco. Teremos de
cuidar do desimpedimento do leito dos instrumentos de navegação,
isto é, dos navios ali empregados, que poderão ser mais adequados ao rio, com suas corredeiras, do que os atualmente usados.
Ainda há a questão da irrigação, que poderá decorrer, também, e muito, dos reservatórios de compensação, pois as águas
represadas terão de ser utilizadas justamente nisso. Poder-se-á,
por outro lado, obter a irrigação através de bombas, colocadas às
vêzes, em pequenos barcos como se procede em algumas regiões
do mundo, fazendo-se a elevação nos lugares necessários.
Já que não é grande o tempo de que disponho, passarei ao
problema, que considero o mais relevante do Vale do São Francisco: o aproveitamento da energia hidráulica das suas cachoeiras,
desde Minas Gerais, até Paulo Afonso.
A Comissão Parlamentar do São Francisco na Lei n.º 23,
que é uma condensação de todos os gastos capitais do Plano de
Aproveitamento do Vale, lei que muito se deve à operosidade, à
inteligência, à verdadeira paixão com que o nobre Relator-Geral,
o Sr. Deputado Manoel Novais, tem cuidado do assunto; naquela lei, a Comissão - como dizia, consignou verba para o aproveitamento das quedas de água de Fecho do Funil e de Paulo Afon·
so. As de Fecho do Funil terão, na economia do País, influência
imensurável, pois irão servir a Belo Horizonte e a todo um polígono
de Minas Gerais, onde já existem e serão estabelecidas inúmeras
indústrias. Paulo Afonso, porém, poderá servir a muito mais, isto
é, a cinco Estados.
De acôrdo com o que está projetado, verifica-se que doze e
meio milhão de brasileiros serão beneficiados com o grande empreendimento.
Os Estados nordestinos, da Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, e, ainda o da Bahia, irão ter energia elétrica abundante
36 -
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e barata. Para nós, do Nordeste, que sabemos da nossa situação
de carência quase absoluta de combustível; para nós, que estamos acostumados a olhar apenas caatingas rasteiras, capoeiras
ralas, pois que as florestas, as matas antigas foram devoradas pelas locomotivas, pelas caldeiras das usinas e das fábricas de
tecidos...
O Sr. Teódulo de Albuquerque - O próprio Sergipe está hoje
reduzido a 1 % .
O SR. AMANDO FONTES - . . . para nós, que vemos o progresso industrial das nossas regiões paralisado, há vinte ou trinta
anos, pois que, nenhum industrial de visão larga, teria coragem
de estabelecer indústria em local onde não disponha de combustível; para nós, dizia eu, o aproveitamento da energia hidráulica
de Paulo Afonso e sua /transformação em energia elétrica, rlepresenta verdadeira redenção. Sabemos que, em Paraíba e Pernambuco, as reservas florestais vão, creio, a 9%; elevam-se um
pouco em Alagoas, atin~indo a 11 %, e, em Sergipe, descem a 7%.
Sabemos, igualmente, que um metro cúbico de lenha nesses
Estados, pelo menos no meu, está valendo Cr$ 30,00. Tenho visto
a11, ultimamente, usina:~ de açúcar, movidas com a queima de
bagaço c;le cana, de hastes de bambu que é plantado anualmente,
e de alguns galhos finos, colhidos em matos ralos, por lá existentes. Que representarão, de futuro, essas mesmas máquinas
movidas por energia trazida, através dos fios, da Cachoeira de
Paulo Afonso?
Tenho dito alguma~ vêzes que a construção dessa u:~ina modificará a fisionomia econômica do País. Em verdade, nós, do Nordeste e do Norte, que somos obrigados a trazer nossos produtos
para os centros consuntidores mais populosos, com a sobrecarga
de fretes altos, precisamos, realmente, ter como compensação o
barateamento da prodm~ão. E isso só poderá ser conseguido com
energia elétrica que Paulo Afonso nos proporcionará.
Pelos cálculos efetuados por ilustres técnicos do Ministério
da Agricultura e pelo conhecido engenheiro Oren Reed, do Tennessee Valley Authority, que aqui estêve estudando, justamente,
o aproveitamento hidrelétrico de Paulo Afonso, poderemos entregar o quilowatt nos bordos da usina, creio que entre Cr$ 0,15 a
Cr$ 0,20 e, nas pontas das linhas, a Cr$ 0,30 e Cr$ 0,35. Estando
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nós a consumir energia elétrica a Cr$ 1,50 e, em algumas cidades
do interior, a Cr$ 2,00 por quilowatt, podemos imaginar o que
isso representa.
Tem-se objetado, quando se fala do aproveitamento da energia elétrica de Paulo Afonso, que seria antieconômico fazê-lo, isto
porque não há consumo para a energia, na própria região ou
em seus arredores.
Evidentemente, quando se pensa no aproveitamento de extraordinária massa dágua como a de Paulo Afonso, não se cogita de
servir apenas às granjas das proximidades, situadas a vinte e
trinta quilômetros. Tem-se a idéia de levar a energia elétrica
muito além, para as capitais dos Estados vizinhos, quais sejam
a Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Antigamente,
tal solução não seria viável, hoje, porém, devido ao progresso
da eletrônica, é perfeitamente realizável.
O mesmo engenheiro a que, há pouco aludi, estudando a transmissão da energia hidrelétrica de Paulo Afonso para as capitais
daqueles Estados, e, considerando as distâncias e as perdas, teve
as seguintes palavras:
"Devellopment to the Paulo Afonso Falls can be made economically to supply power to a large potential market. Production
and transmission of power to the market centers present no dificult engineering problems".
Indaga-se, até que distância é possível conduzir-se, econômicamente a energia elétrica. Encontro, em discurso do nobre Senador Apolônio Sales, um dos grandes batalhadores pela realização dêsse emprendimento, uma citação esclarecedora. Ali está
escrito: "Refiro-me ao Power Sistem Interconnection, de H. Rissik,
editado em Londres, em 1940. A página 214 dêste livro registra-se:
"it is seen that the linniting under the most favourable conditions from the operating standpoint is about 350 milles" (540 quilômetros).
Vemos, assim, que até 540 quilômetros, se pode transmitir
econômicamente a energia elétrica.
A Inglaterra, neste momento, pensa em obter energia elétrica
da Suécia, através de cabos submarinos, e a distância que separa
êsses dois países é de ordem de 600 quilômetros.
;&.me grato, nesta oportunidade, acentuar que, justamente
ontem, foi divulgado o manifesto de lançamento da Companhia
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Hidrelétrica do São Francisco, cujo propósito é tornar realidade
a grande obra a que me estou reportando.
O Sr. Manoel Novais - Desde que V. Ex.ª alude ao manifesto,
devo aproveitar a oportunidade para formular uma ressalva, que
desejo fique consignada em seu discurso. O Dr. Alves de Souza,
quando compareceu perante a Comissão Parlamentar e levou ao
seu conhecimento os têrmos de manifesto do lançamento da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, recebeu objeções de Deputados baianos presentes, no sentido de que aquêle Estado fôsse
contemplado na obra a realizar na região, até porque a usina
seria construída em território baiano. Desafortunadamente, o
Dr. Alves de Souza, embora acolhendo tão bem as sugestões
dos nossos colegas baianos membros da Comissão, se esqueceu
talvez do compromisso assumido. O manifesto foi lançado e a Bahia tratada como filho enjeitado.
O SR. AMANDO FONTES - O seu amor à Bahia torna injusto o ilustre colega. No manifesto de lançamento, a Bahia está
catalogada entre os Esta~los que receberão energia elétrica.
O Sr. Teódulo de Alququerque - Mas na segunda etapa.
O SR. AMANDO FO;NTES ---- Perdão, não é o que consta do
manifesto a que acabo e.te aludir. No manifesto primitivo o que
nos foi lido na Comissão é que assim estava. Ante as observações
aduzidas pelo Sr. Deput;a,do Luiz Viana, esposadas por V. Ex.a e
pelo nobre colega, Sr. iv+anoel Novais, o Dr. Alves de Souza corrigiu a referência, de sorte que o atual manifesto declara que a
energia elétrica será levl:l.da aos cinco Estados enumerados, inclusive a Bahia, à medida que sejam obtidos os resursos necessários
pela Companhia.
O Sr. Manoel Novais - O nobre orador me dá razão aí, porque o orçamento das ob;ras da primeira etapa anda em mais de
400 milhões de cruzeiros, correspondente a todo o crédito da incorporação. Ora, se todo ~sse orçamento está empenhado em obras
específicas constantes do manifesto, a Bahia foi excluída, para
só ser atendida na segunda etapa, quando tivermos recursos para
ampliação das obras. O ilustre orador nota que houve uma falha do Dr. Alves de Souza, porque o pensamento que o
Sr. Senador Apolônio Sales defendeu, era o de que na obra
de Paulo Afonso, os Est8idos custeassem os cabos de transmissão.
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No entanto, fugindo a essa norma, que considero razoável, pois
os Estados do Nordeste não estão de fato em condições de arcar
com o pêso de tamanha responsabilidade, o manifesto tratou de
incorporar os cabos de transmissão ao orçamento geral da obra.
Isso é perfeitamente defensável, porque sendo uma obra para o
Nordeste em benefício do Brasil, penso que os Estados não podem
arcar com essa responsabilidade. Agora, não é justo que se despenda todo o orçamento de 400 milhões na obra propriamente da
usina e dos cabos de transmissão, que exigem 40 a 45 % do orçamento, excluindo-se a Bahia. Cheguei a sugerir ao Dr. Alves
de Souza, que, da mesma forma que se projetava fazer em relação a Pernambuco - e o nobre orador bem sabe que a linha de
transmissão de Paulo Afonso a Recife é mais longa que de Paulo
Afonso à Feira de Santana - o estabelecimento da etapa inicial,
levasse os cabos de transmissão até Caruaru, até Propriá, até
certo ponto do território baiano, digamos, à Cidade de Cícero Dantas. Daí por diante, os Estados puxariam a rêde, ou então, aguardariam o aumento de capital para o estabelecimento definitivo.
O SR. AMANDO FONTES - Disse e repito: o amor à Bahia
torna injusto o nobre colega, Sr. Manoel Novais.
O Sr. João Cleofas - O receio de Manoel Novais, de que a
Bahia não seja contemplada no orçamento, não procede.
O Sr. Rui Santos - Aliás, o Sr. Ministro Daniel de Carvalho é contra a ida de energia até Salvador.
O SR. AMANDO FONTES - Ceio que o nobre colega está
equivocado.
O Sr. Rui Santos - Ouvi de S. Ex.ª o que acabo de declarar.
O SR. AMANDO FONTES - Posso informar que o Sr.
Ministro da Agricultura mudou de parecer.
O Sr. Rui Santos - O Sr. Ministro declarou que não era econômico.
O SR. AMANDO FONTES - Diante da possibilidade de que
o aproveitamento do gás de Aratu resolveria o problema da energia da Bahia, com mais facilidade e menos despesa, considerava-se de comêço não ser econômico o investimento de 200 milhões
de cruzeiros na transmissão de linhas de Paulo Afonso até Sal-vador.
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A Bahia, porém, está hoje carente, como nós outros, de energia
elétrica.
É justo, portanto, que Paulo Afonso atenda às suas necessidades.
E assim será feito.
O Sr. Deputado Manoel Novais não tem razão.
Lamento não ter comigo o manifesto, firmado pelo engenheiro Alves de Souza, pois poderia comprovar, com a leitura dos trechos referentes ao desenvolvimento da obra, que a Bahia foi
tratada em pé de igualdade com os demais Estados. Apenas o
orçamento para execução dos serviços é que não se referiu ao cabo
de transmissão de Paulo Afonso à Feira de Santana. Vou explicar a V. Ex.a a razão disso: é que o primeiro Plano de aproveitamento feito ao tempo do ex-Ministro Apolônio Sales, pelos
mesmos engenheiros Correia Leal e Schimpalpfeng, notáveis técnicos do Ministério da Agricultura, decidido fôra que a Bahia ficaria para uma segunda etapa. Assim, os orçamentos foram
conclui'dos na base de S'f~ desdobrarem as obras em duas etapas.
Quando o engenheiro Alves de Souza trouxe à nossa Comissão o
seu manifesto, declarou que a Bahia seria considerada numa segunda ocasião. Atendenclo, porém, à sugestão feita naquela oportunidade pelos nobres representantes daquele Estado, deixou de
se referir no ,manifesto a duas etapas, passando .a tratar dos
três Estados num pé de absoluta igualdade. Apenas, terá havido
o lapso de não corrigir os orçamentos. Lamento não ter comigo
aqui êsse manifesto.
1

O Sr. Mainoel Novai$ - Peço ao nobre orador que me perdoe.
V. Ex.ª pode defender rr..mito bem o Dr. Alves de Souza, que considero um grande técnico. Nada tenho a alegar contra
S. Ex.ª. Ao contrário, devo manifestar minha admiração pela obra
que realizou no Ministério da Agricultura. Entretanto, o compromisso assumido por S. B.ª perante a Comissão Parlamentar não
foi cumprido, visto que os outros Estados são beneficiados pelo
orçamento das obras iniciais, ao passo que a Bahia só seria contemplada na segunda etapa.
O SR. AMANDO FONTES - Meu nobre colega, Sr. Manoel
Novais, quero valer-me do aparte de V. Ex.ª para declarar e consignar no meu discurso que é profundamente justa a reivindi-
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cação de V. Ex.ª e que a Bahia deve ser tratada em pé de igualdade com os demais Estados que têm necessidade urgente de
energia elétrica. Sou dos que pensam que, ao se estabelecerem as
linhas de transmissão, é mister se façam concomitantemente as
três para Caruaru, para Propriá e para Feira de Santana. Isto
dependerá, apenas dos recursos de que dispusermos.
O Sr. Manoel Novais - Tenho a impressão de que tudo isso
foi resultado de um equívoco.
O SR. AMANDO FONTES - Os equívocos se corrigem, e ainda é tempo para o fazermos.
O Sr. Manoel Novais - O equívoco a que me refiro, foi o de
se ter afirmado em certas rodas que a Bahia não se interessava
pela Cachoeira de Paulo Afonso, apesar do fato de que a obra a
executar-se, teria de ser localizada em seu território. Afirmou-se que o Sr. Otávio Mangabeira não se interessava por ela,
e hoje estive com S. Ex.ª que me declarou não ser verdade essa
afirmação.
O SR. AMANDO FONTES - Devo dizer a V. Ex.ª que tomei
parte em várias reuniões, sob a presidência do General Eurico
Gaspar Dutra, Presidente da República, com o comparecimento
dos Ministros da Agricultura, da Fazenda e da Viação, e mais o
do Senador Apolônio Sales e do Dr. Pereira Lira, Secretário
da Presidência. Nunca foi aí aventado que o Governador Otávio
Mangabeira se desinteressava da transmissão de energia elétrica
até a Bahia. Jamais se fêz referência a isso naquelas reuniões.
Trata-se, naturalmente, de algum boato, alguma conversa de ouvi
dizer, mas não de coisa que fôsse referida oficialmente, por pessoa responsável.
O Sr. Manoel Novais - V. Ex.ª tem razão quando defende o
trabalho do Engenheiro Alves de Souza, que é um grande trabalho. Mas V. Ex.ª está se colocando na posição de um ferido que
clama uma dose muito alta, porque a situação da Bahia é a mesma; nós também precisamos do plasma que é a energia da Cachoeira de Paulo Afonso.
Não é possível que se salvem tantos feridos, e se deixe, apenas, a Bahia morrer.
O SR. AMANDO FONTES - Não! Isso não será feito. Em·
penho a V. Ex.ª a minha colaboração para que a Bahia seja aten-
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dida na mesma ocasião. Eu e todos os companheiros da Comissão
colaboraremos nesse sentido. Nenhum dos Estados que se vão beneficiar pelas obras de Paulo Afonso deseja tal sorte à Bahia.
O Sr. Israel Pinheiro - Não se esqueça de Minas Gerais, que
tem sua parte no São Francisco.
O SR. AMANDO FONTES - Falei, de início, no Fecho do
Funil, como uma das realizações mais necessárias à economia
brasileira.
O Sr. Israel Pinheiro - Muito obrigado.
O Sr. Manoel Novais - Estimaria, como Deputado baiano e
como Relator-Geral do Projeto do São Francisco, que a Bahia constasse da Lei em pé de igualdade com os demais Estados. Quero
para a Bahia, apenas, uma situação de paridade em face do problema de Paulo Afonso.
O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador estar quase findo o tempo de que dispõe.
O SR. AMANDO FONTES - O Sr. Presidente me comunica
estar findando o tempo ele que disponho.
Termino, pois, certo de que esta Casa, onde todos trabalhamos com o objetivo de aGelerar o progresso e o engrandecimento
do País. apoiará o Projeto em debate, até o último trâmite, para
que sejam equacionados e resolvidos os importantes problemas
que em têrmos descoloriqos (não apoiados) venho de enumerar.
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SESSÃO, EM 18 DE NOVEMBRO DE 1947

Continuação da discussão final do Projeto n.º 669-A,
de 1947, criando a Comissão do Vale do São Francisco e dando outras providências; tendo substitutivo da
Comissão de Finanças. (Em virtude de urgência).

O SR. PRESIDENTE -

Entra em discussão o Projeto.

Tem a palavra o Sr. Carlos Marighella.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Sr. Presidente, já tratei, desta tribuna, em outra oportunidade, do assunto do Projeto
ora em debate, e, então, eu afirmava que a Bancada Comunista,
apreciando a proposição que cogita da Comissão do Vale do São
Francisco, se pronunciava pela sua aceitação, mas com restrições,
que principalmente, se fundavam no fato de o Projeto não levar
em conta a necessidade da reforma agrária.
Por mais que se pretenda aplicar a Constituição, que procurou
atender ao povo da Zona do São Francisco; por mais que nesse
sentido, procuremos na Câmara dos Deputados, batalhar por que
se tome em realidade a Comissão destinada a planejar, e mesmo
a executar, os benefícios necessários ao melhoramento das condições da região e daquele povo, não poderemos furtar-nos à conclusão de que a reforma agrária, é o primeiro passo, o passo
indispensável e decisivo para qualquer melhoramento, para qualquer benefício na Zona do São Francisco.
Desejo, hoje, desta tribuna fazer considerações a respeito da
situação dos habitantes do São Francisco, e chegar a conclusões
que visam demonstrar a necessidade da reforma agrária. Tenho
mesmo aqui em mãos um livro contendo estudos sôbre a Bacia do
Médio São Francisco e muitos dos aspectos encarados nesse livro
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deverão ser considerados por nós, representantes do povo, motivo
por que não me quero furtar à leitura de certos trechos do mes·
mo, a fim de que possa coordenar as minhas considerações e
atingir as conclusões a que já aludi.
Diz o Sr. Jorge Zarur:
"Ainda que correndo paralelamente ao litoral e constituindo um meio de transporte barato entre o Brasil Nordeste e o Brasil Meridional, a escravatura, o ouro e as
pastagens foram os fatôres básicos do povoamento do Vale
do São Francisco. Desde 1553, as expedições iniciaram a
penetração do Vale, buscando principalmente escravos para
a região litorânea. Mais tarde, tendo a Coroa portuguêsa
doado grandes áreas do território, começou o povoamento
baseado na indústria pastoril. A criação de gado teve como
propulsores máximos a boa pastagem, o clima relativamente
salubre e a existência de sal no solo arena-argiloso da região.
O curral foi o síII}bolo da penetração do homem civilizado
no Vale. Os meio~ vegetais de subsistência, fornecidos pelo
braço escravo, ín~.io e negro, multiplicaram-se na medida
das necessidades dos povoadores, mas até os fins do século XVII o gado constituiu a base da riqueza regional. A
descoberta de ourq em Minas Gerais, em 1690, e de diamantes, em 1729, e a conseqüente corrida para as minas criou
um ativo mercado de gado e de produtos vegetais da região.
Como resultado, o Vale viu-se bem povoado, tornando-se
compensadores a criação de gado e o cultivo de terras.
Ainda mais, tornou-se o rio, o caminho principal pelo qual
pessoas e mercadorias eram transportadas de Norte a Sul.
Apesar de serem o pastoreio e a agricultura as fontes
mais lucrativas fü.L região, houve desde logo uma ativa devastação da riqueza natural. As florestas foram derrubadas.
Cêras e óleos de diferentes espécies de palmeiras eram extraídos de maneira rudimentar. Empregavam-se sistemas
primitivos para pescar, e os animais selvagens eram caçados
intensivamente para a utilização das suas peles.
O progressivo esgotamento das minas de ouro e de diamantes em Minas Gerais, e o desenvolvimento da pecuária e
da agricultura, organizadas em bases mais racionais, com
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imigrantes brancos e sob a orientação do Govêrno Federal
em outras regiões próximas dos bons mercados, trouxe o
declínio do pastoreio e da agricultura na Bacia do São
Francisco. A cultura do arroz e da cana, na Bacia inferior,
a do algodão, no Médio São Francisco e a industrialização
na Bacia superior determinaram, ultimamente, a prosperidade de alguns pontos do Vale. Contudo, o sistema devastador acima citado, é ainda bastante empregado em grande
parte da Bacia. Esta decadência da vida social e econômica
da Bacia Média do São Francisco tem avultado, apesar de,
nesta área, ainda permanecerem alguns dos característicos
de zona pioneira, onde existem extensas propriedades e onde
a utilização dos recursos naturais básicos é incompleta.
A Bacia do São Francisco, tem uma população de ...
3 .131. 549 habitantes, dando em média uma densidade de
5,24 habitantes por quilômetro quadrado (13,58 por milha
quadrada). Mas a população não está uniformemente distribuída. Tanto a Bacia superior, como a inferior, são áreas
em que a população se apresenta em conglomerados e com
a agricultura, a indústria e o comércio relativamente bem
desenvolvidos. Contrastando com êstes grupos, estende-se
entre êles a Bacia Média do São Francisco, extensa e fracamente povoada, constituindo o mais cruciante problema
de tôda a região do São Francisco" .
O Sr. Flores da Cunha - Sr. Deputado, a população referida
nesse livro, de que V. Ex.ª está lendo trechos, é de um Estado
apenas ou de todos aqueles atravessados pelo São Francisco?
O SR. CARLOS MARIGHELLA - De tôda a Bacia, portanto,
dos Estados compreendidos na região média do São Francisco.
Aliás, não podia ser de um só Estado, visto que o Estado da Bahia tem uma população de cêrca de quatro milhões de habitantes,
Pernambuco, três milhões; se se referisse a qualquer dêsses Estados, seria cifra muito alta.
Mas continua, o Sr. Jorge Zarur:
"O elemento humano na Bacia Média do São Francisco,
apesar de sofrer em geral vários cruzamentos, apresenta um
tipo especial, completamente diverso do que habita a região
costeira e os platôs do Sul".
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E mais adiante:
"O colonizador português, que desempenhou os papéis
de "soldado, aventureiro, mercador e colonizador", serviu
de tronco bâsico para o elemento europeu da população.
Das três raças acima, resultou a presente população mestiça.
Por conseqüência, o sertanejo é o tipo resultante de alguns
séculos de amalgamação racial e aculturação. É chamado
o "filho nativo" do São Francisco e é exaltado por todos os
escritores. É fisicamente forte, capaz de suportar longas
horas de labor extenuante, quando não atacado pelas moléstias dominantes na região. Tem inteligência viva e arguta,
é de espírito inventivo, não sendo entretanto econômico.
Possui uma filosofia fatalista que o preserva de revoltas
contra as condições adversas. No seu trabalho "não demonstra a perseverança e a continuidade do imigrante estrangeiro", não em virtude da ascendência indígena, mas por que
lhe falta educação apropriada. Constitui a massa da população não sómente ~os pequenos centros urbanos, mas ainda
nos agrupamentos rurais.
A população branca atual conserva uma relação direta
mínima com os tipos acima. Também as recentes grandes
correntes migratórias que invadiram o Brasil não se dirigiram para o Vale do Médio São Francisco. Portanto, o elemento estrangeiro, na população, é insignificante. Os brancos são na maioria descendentes de segunda, terceira e
quarta gerações dos troncos que povoaram o Nordeste e o
Sul do Brasil. Viera,.m principalmente do Cearâ, Pernambuco
e Bahia, e, em núm~ro menor de outros Estados do Nordeste,
e de Minas Gerais e São Paulo. Os brancos constituem a
classe dirigente e m,.ais abastada, possuem a maior parte das
propriedades e controlam o comércio e a administração
locais".
Estou lendo certos trechos do livro, porque são fruto de observação de pessoas insuspeitas.
O Sr. Flores da Cunha - V. Ex.a poderia dizer o nome do
autor?
O SR. CARLOS MAB:.IGHELLA - Jorge Zarur.
Nada se poderá arguir contra êste livro, dado que é da Biblioteca Geogrâfica Brasileira, e faz parte de publicação que vem
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sendo editada pelo Instituto Brasileiro de Gcograflu
Conselho Nacional de Geografia.

<!

E:1:f.al.fof,k11.

São informac;õcs muUo lntr:rr:1;r:a11t1:1:.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Não há dúvlrla. J'rJr b;ri f:
que faço questão de deixá-las em nossos "Anafa", prrJr:r:rfondr, f.t
leitura dêsses trechos, aliás, com grande vantagem, prJJri 1:nríqw:r:1:
a argumentação que venho desenvolvendo da tribuna, p:J.tU mrJ,::trar que é fundamental e inadiável, antes de qualqm:r r:rk:;J., "·
reforma agrária do Vale do São Francisco. Assim pror;l'.:dr:·rsdo1 pr>deremos atender, mesmo ao próprio dispositivo conHtitucl()'f1;,,J,
O Sr. Flores da Cunha -

Vejamos, agora Srs. Deputados, a distribuição d~;, fhIJ'llíJ/_;;J,o:
"Na Bacia Média do São Francisco, as gw,nd,::.i propri1>..dades tiveram influência, tanto no sir;tema dí~ cofordzação
urbana, quanto no rural.
Ao Norte, a economia açucareira, com sua p':'11J':T!á art~:.
tocracia abastada e a sua numerosa classe ew;r;.;.w1. t'J'(,.tif:~11J;,.
no trabalho agrícola e nos engenhw de w;úc~.r, form{fu :;..~
concentrações rurais. Muitas destas comunk..lii•.df~f: mrn,i;:;
mais ricas decaíram gradualmente p(;lO crescer dr~: f~ntr<>~
urbanos habitados principalmente pf:!Og p(JVO~.dr;n::: vít;rJrJ~
da zona rural. b:stes centros urbanos permiJ,nE;r;i;rn.m >§Llt;(J:dinados às atividades e interésses rurafa. lfo [juJ r1r> J~n:-:; !
a grande fazenda de gado de.sempenhnu pa.pf:Ji ~;t:m~:lb~m !~~:,
apesar de menos marcante. A maior partf.: d~, r:(;.rM;.r;;,, ~r>r::;:1
supericr, possuía e ainda pú&'.iui, dmw Tf;~iídf;ncfa. '; - •;r::;;, n;;.
cidade e outra na fazenda. Esta dupliddade d~ u:sWi:ncia,s,
impediu a formação de grandes mereadoo C(m~:n1 mi'<Jo'res l(J.<
cats e retardou o dese:nvolvimcnto da vida urb;:.ri<i. O !"~-::t?.i.
b.::Iecin:ento e evolução dos grandr::~ latHúnd~w, q;1f:'f ~:r1g::
n.hos de açúcar, quer far.cnda.5 rfo gado, têm ~·:cJri ~. r;.1;uM.
predpua da larga díspersac> dá pópular;ão r'írE;.! r.:·::i 1:·t::.NJf:
p.artç do Valt: do l:1Iédío São F'rancl1;eo",

O Sr. .Jo~~é Cri:::.pím - V. .Kx.~ est,~ rJí.c:r;urNmr~r. ;(, , ; ~:r, :;.e1·:i
sôc::-::: s. .õtt·..:.B.ção hiztóric;;;. d0 SiJ,1i I''ri;,,rir:iu:r>, rr.;;,". ;:.u::-:·,··;;;, ~.r.:.::«=:~··
cen.'.'.::&.r &. .õ.:;·13 c:comf;T!tário<; 0 eon~;tan t.t: rJr::::J(Jf;;;.:r.f;T; ::r, -:.=: ~-.,;;. ::,r...

pul.a:;fo; a:~·pf;r;·:-0 tar.i.fJ) rn.~,L~~ jntl:T!:,~~~;E;,_ntf:; (iU~,n~Jo .';~:":;;,/...:(,'-~ ~~~;r~.
dan-li:. '..::.n;B; le:li ~:;f.lr:; ~..qu~J f:€: pN:tenrJt: t.r;;,n;,:for·m~.f ':.';.-;;;;. ::. ,;,;.~
d a..~·..: e; :á. : :;g::.2.ú.

-

574 -

O SR. CARLOS MARIGHELLA - V. Ex.ª tem tôda a razão.
Aliás o livro também trata do assunto.
O Sr. José Crispim - Tem sido constante o êxodo das populações do São Francisco.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Eu mesmo, pessoalmente
já tive oportunidade de assistir a êsse êxodo. Em 1933, viajava pelo
Rio São Francisco fugindo à perseguição policial, e pude observar a verdadeira onda de migração: eram emigrantes, ou, como
ali se diz, retirantes que tomavam os navios em cada um dos
pequenos portos daquele rio, buscando zonas mais ricas em São
Paulo e Minas Gerais onde iludidos, procuravam melhorar suas
condições, coisa que, absolutamente, não se verificava, como não
se verifica até o presente momento.
O Sr. Flores da Cunha - V. Ex.ª que tão boas informações
já prestou à Câmara, trazendo-nos êste trabalho, prestará mais
um, todo pessoal ao seu colega, esclarecendo se êsse livro é acessível à aquisição nas livrarias.
O SR. CARLOS MARtGHELLA - Creio que sim. Aliás, o Conselho Nacional de Geografia está interessado em sua distribuição.
Penso, mesmo, que até às mãos dos Srs. Deputados já deve ter
chegado, porque isso ocorreu comigo, através de um oferecimento,
pelo qual estou muito agradecido.
O Sr. Afonso Arinos ·-Também recebi um exemplar.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Trata-se de obra oportuna
e sobremaneira útil.
Continua o Sr. Jorge Zarur:
"A parte norte da Bacia Média superior do São Francisco compreende qois aglomerados distintos de população:
Januária e Montes Claros e vastas áreas fracamente povoadas. O aglomerado de Montes Claros ocupa as terras altas
entre as cabeceiras do Rio Verde Grande e outros tributários
do São Francisco. Nestas terras altas, há ótimas pastagens
e terras aráveis. A cidade é um centro distribuidor da grande
área circunvizinha. As redondezas constituem invernadas
para o gado, que chega, a pé, do interior e é conduzido para
o Sul por estrada de ferro. Ao norte de Montes Claros,
acha-se o Vale do Verde Grande, árido e pouco povoado, que
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corre paralelo ao São Francisco até pouco antes de despejar
suas águas no rio principal.
O conglomerado de Januária ocupa o Vale Médio superior do São São Francisco, os dos cursos inferiores dos
afluentes desta parte e uma curta distância para oeste onde
estão algumas elevações férteis de calcáreo, onde se localizam as principais plantações de cana e destilarias de aguardente da região. A criação de gado e a lavoura são também
econômicamente consideráveis".
E mais adiante:
"Com raras exceções, os centros urbanos do Médio São
Francisco são pouco mais do que aldeias rurais com a igreja,
a escola, o mercado e a prefeitura. Muitos dêles surgiram
de primitivos povoados que serviram como centros de aprovisionamento dos sertanejos pioneiros. Contudo, alguns
possuíam uma riqueza especial, como Bom Jesus da Lapa,
que além de fornecer nitrato para munições, tornou-se uma
cidade de peregrinação".
O Sr. José Crispim _:.: Essa é a parte colonial, decadente hoje

em dia.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - É suficiente para avaliarmos a miséria em que se encontra o Vale do São Francisco. Pode
ser considerada região completamente abandonada, que vem dos
tempos coloniais, e apresenta-se, agora, sem grandes alterações
quanto ao que existia naqueles velhos tempos.
O Sr. Jorge Amado - Quanto à peregrinação, que êsse autor
considera riqueza da Lapa, realmente constitui espetáculo a reunião da miséria e da enfermidade de todo o sertão e do Nordeste
que para ali se dirige em busca do milagre. Não sei se o nobre
orador teve ocasião de visitar Lapa no mês da peregrinação; é
uma coisa terrível.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Tem razão o ilustre colega.
Também. conheço pessoalmente Bom Jesus da Lapa, que m.e recorda o que se deu ultimamente com. o Padre Antônio, de Rio
Casca, isto é, a concentração de aleijados e paralíticos, gente enfêrm.a, enfim, a promiscuidade apresentada pelo espetáculo des-
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sas romarias que tivemos ocasião de presenciar em Bom Jesus da
Lapa.
O Sr. Jorge Amado - É a cidade dos mendigos.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - O Sr. Jorge Zarur, aliás,
mais adiante se refere a êsse problema da concentração nas romarias à Cidade de Bom Jesus da Lapa, cuja economia repousa
apenas nesse fenômeno, resultante da situação das pessoas que
procuram a cidade em busca da gruta milagrosa.
Em seguida, o Sr. Jorge Zarur, passa a examinar a situação
de algumas cidades do Vale do São Francisco, por exemplo,
Pirapora:
"A pequena população, de apenas 10.115 habitantes, não
é índice da importância de Pirapora. É ponto de reembarque
e pequeno centro industrial.
Pirapora é a extremidade sul da navegação e a ponta
norte de linhas férreas que vão até o Rio de Janeiro, 1. 006
quilômetros (625 milhas), para suleste. Com uma altitude
de 472 metros (l . 548 pés), está situada na margem direita
do Rio São Francisco, abaixo dos saltos, e num ponto que
não oferece as CO!fdições dum bom pôrto. O lugar favorável
para isso, na margem esquerda, está ligado à cidade por
uma ponte de aço. Localiza-se numa vasta planície, pontilhada de lagos marginais e limitada por morros isolados,
pouco altos. Na cidade encontram-se os escritórios da Companhia Mineira de Navegação, que não tem um estaleiro.
A repartição Naval de Contrôle da Navegação (Capitania
do Pôrto) , à marg~m do rio, tem seus escritórios no edifício
melhor e mais vistoso da cidade, vários trapiches e armazéns
guardam as merc21-dorias a serem reembarcadas. Nas margens do rio, ou :perto dêle, há muitas pousadas pobres,
abrigando os imigrantes de Norte e Sul. Contudo, na estação sêca muitos imigrantes pobres, chamados "baianos"
chegados do Norte, dormem em rêdes ao ar livre, à espera
de trens que os levarão ao "Eldorado" de São Paulo, ou que
procedentes do Sul, esperam uma passagem de segunda
classe, num batelão que os conduzirá de volta à sua terra".
1

O Sr. Jorge Amado ·- Outro espetáculo absolutamente dramático das margens do São Francisco, é o dos emigrantes em
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Pirapora principalmente os que ficam na cidade, proveniente da
trágica viagem através de todo o Nordeste, que não podem continuar daí em diante, porque não se encontram em condições de
saúde, que lhes permitam a ida para São Paulo. O Govêrno do
Estado mantém lá um pôsto médico onde se examinam os emigrnntes, que se estendem pela cidade, sem po8sibilidade de voltar
ao sertão. Lá ficam, portanto, juntando-se aos que regressam de
São Paulo, deslludidos da esperança de retornarem aos seus Estados natais. É realmente um espetáculo espantoso, o de Pirapora,
em determinadas épocas do ano.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Agradeço o depoimento de
V. Ex.ª, que já é de grande utilidade para meu discurso. Já nos
havíamos reportado aqui à situação de Bom Jesus da Lapa, e
agora temos essa referência a Pirapora, no Vale do São Francisco.
O Sr. José Crispim - É preciso estudar o problema da propriedade territorial nessa região. Parece que ela é de grandes latifúndios, onde trabalham essas massas abandonadas. Era o caso
de indagarmos a quem vai aproveitar o dinheiro destinado pela
Constituição para a recuperação do São Francisco - se a essa
massa de romeiros, imigrados, camponeses, que vivem na miséria,
ou aos grandes proprietários territoriais. É o problema que se nos
apresenta, para decisão de como proceder, a fim de, realmente,
o Plano de recuperação do Vale do São Francisco tenha por base
melhorar o nível de vida da sua população.

O SR. CARLOS MARIGHELLA - O Sr. Deputado Teódulo
de Albuquerque, que é daquela zona, poderá informar se ela é
de latifúndios ou de pequenas propriedades.
O Sr. Teôdulo de Albuquerque - O Plano de Obras para 194 7,
já foi aprovado, e está em discussão o do ano de 1948. Basta
examinar êsses planos para ver qual o tipo de propriedade ali
dominante.

O SR. CARLOS MARIGHELLA - A razão está com os
Srs. José Crispim e .Jorge Zarur! A região é de grandes latifúndios, como se poderá verificar pela continuação da leitura que
vou fazer, do trecho já citado.
O Sr. Israel Pinheiro -

de terra no São Francisco?
37 -

27 295

Sane V. Ex.ª qual o preço do alqueire
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O SR. CARLOS MARIGHELLA - E que tem isso?
Não é possível considerarem-se como
latifúndios aquelas terras, em face do preço miserável que custam.
São terras que se dão de graça. O de que se precisa naquela região, é de serviço para seus habitantes. A recuperação do São
Francisco se fará promovendo obras e melhoramentos, em que
possam ser êles aproveitados. Não têm saúde, nem capacidade
para serem agricultores por conta própria, e só podem melhorar
como trabalhadores.
O Sr. Israel Pinheiro -

O SR. CARLOS MARIGHELLA - Se a terra fôr distribuída,
êles não deixarão de ser trabalhadores; pelo contrário, nessas condições é que poderão trabalhar.
O Sr. Israel Pinheiro - Não têm capacidade para dirigir a
sua própria lavoura.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Talvez V. Ex.ª julgue que
o trabalho no São Francisco deve ser feito por escravos...
O Sr. Israel Pinheiro - O operário não é um escravo. Quererá V. Ex.ª dizer que só o proprietário não é escravo?
'

O SR. CARLOS MARIGHELLA - V. Ex.ª é de opinião que se
deve dar sàmente remédio e o mínimo indispensável para que
êsses homens possam tr,abalhar nas fazendas dos grandes latifundiários.
O Sr. Israel Pinheiro - Para trabalhar como proprietário, é
preciso ter habilitações que a condição de trabalhador não requer.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Não vejo como se possam
distinguir qualidades diferentes que um homem deve ter para ser
empregado de um fazenpeiro ou para explorar êle mesmo a terra,
em seu benefício. Está claro que, para trabalhar, qualquer homem deve preencher determinadas condições: estar bem alimentado, não estar doente, etc. Além disso precisa ter terra para lavrar.
O Sr. Israel Pinheiro - Além disso, para ser proprietário,
para administrar, deve 1saber ler e escrever.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Para isso, é preciso que o
Estado lhe dê escolas.
O Sr. Aristides Lar~7ura - Permita-me um aparte. V. Ex.ª
fala tão freqüentemente em reforma agrária; poderia definir em
que consiste essa reforma?
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O SR. CARLOS MARIGHELLA - No caso que estamos discutindo, o do São Francisco, essa reforma importaria promover
o Govêrno, que é quem está em condições de a executar, a irrigação das terras daquela região.
o Sr. 1'eódulo de Albuquerque - No momento presente, o
Govêrno não está de maneira alguma em condições de promover essa irrigação. Poderá fazê-la de futuro.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - É o que V. Ex.ª afirma.
As terras estão nas mãos dos grandes proprietários que as utilizam explorando homens em seu benefício. Era preciso que o Govêrno as distribuísse, dividindo-as em lotes destinadas aos que
não as possuem, mas as querem trabalhar.
Eu mesmo citei, quando falei aqui da primeira vez, os expedicionários, que não têm terra e querem um lote para trabalhar.
Os próprios marinheiros do São Francisco, os vaqueiros e muitos
expedicionários se viram privados de suas terras no interior...
O Sr. Teódulo de Albuquerque - :.G:les querem terra para trabalhar...
O SR. CARLOS MARIGHELLA - ... e querem trabalhar.
Ficaram deslocados, uma vez que eram trabalhadores do campo.
Muitos habitantes do São Francisco, e alguns, que não são mais
proprietários, poderiam perfeitamente ser localizados nos lotes
distribuídos pelo Govêrno.
o Sr. Teódulo de Albuquerque - No São Francisco se planta
em ilhas de vazantes; são terrenos devolutos, baldios, que não pertencem a ninguém.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Pelo próprio levantamento,
V. Ex.ª vai ver se são terras devolutas, sem grande valor. Tenham-no ou não, são terras que podem ser plantadas.
O Sr. Teódulo de Albuquerque - Podem e são plantadas pelo
povo. Quem quer, chega lá e planta.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - V. Ex.ª é contrário a que
se distribuam essas terras pelos homens que as querem trabalhar?
O Sr. Teódulo de Albuquerque - Parece que o Projeto pensa nisso.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - O Projeto pensa nisso? Saiba V. Ex.ª que quando apresentei emenda, mandando destinar
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nos encontramos. Os Estados Unidos já tinham feito a reforma
agrária, ao passo que nós ainda não procedemos a essa reforma
e queremos aplicar os mesmos métodos e processos dos americanos do norte no Vale do Tennessee.
O Sr. Israel Pinheiro - V. Ex.ª acompanhou a minha exposição na Comissão de Finanças, quando tive ocasião de relatar o
Projeto do Vale do São Francisco, na primeira etapa, que é justamente das obras que vão ser feitas lá como V. Ex.ª sabe muito
bem: construção de hospitais, de estradas de rodagem e de outras
obras de interêsse público. Nessa fase ainda não se cogita própriamente da questão agrária. Mas na ocasião das obras definitivas do
São Francisco, das obras do planejamento, que são os açudes e
as barragens, o problema foi muito esclarecido. Destinam-se tais
obras não sàmente à obtenção de energia elétrica, mas da irrigação. Quando se construírem os grandes açudes, será então feita
a desapropriação de tôda a área, que será, nesse momento, desapropriada e cedida aos pequenos agricultores. Estou de acôrdo com
V. Ex.ª em irrigar e subdividir a terra para entregá-la aos pequenos
agricultores.
De outra forma será inútil.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - V. Ex.ª sabe que há terras
que estão sendo plantadas, agora, nas margens do Rio São Francisco. São melhores terras e essas se encontram nas mãos dos
grandes latifundiários.
O Sr. Israel Pinheiro - Atualmente, no São Francisco só se
colhe, não se planta.
O Sr. Teódulo de Albuquerque - Atualmente nada se faz.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - É com o depoimento do
próprio Sr. Jorge Zarur que vou demonstrar que V. Ex.ª não
está com a razão, porque no Vale do São Francisco se planta e
se poderia plantar mais e melhor não fôsse a desídia do Govêrno,
a sua incapacidade em estudar e resolver os problemas básicos
impedindo a intervenção dos próprios norte-americanos que entravam o desenvolvimento da sua produção. A mamona, que é
disseminada em escala intensa no Vale do São Francisco, agora,
pela intervenção dos americanos do norte, não pode mais desenvolver-se.
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Produção ridícula de 6 mil toneladas.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Mas podia ser muito maior
não só a mamona mas o caroá ...
O Sr. Israel Pinheiro- Não vale nada; são produções ridículas.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Mas é contra isto que nos
levantamos. Ridículo é o Govêrno não saber encarar o problema.
O Sr. Israel Pinheiro - Não se pode falar em reforma agrária
em zona em que não há produção.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Tudo isto se resolve, porque
hoje em dia, o homem é capaz de domar as fôrças da natureza. Por
isso achamos que devemos favorecer aquela população de mais
de 13 milhões de habitantes, fazendo a reforma agrária. O objetivo não é beneficiar os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra, mas os trabalhadores.
O Sr. José Crispim O nobre colega que o aparteava,
Sr. Teódulo de Albuquerque, dizia que concordava conosco,
devendo-se proceder à distribuição de terras no Vale do São Francisco, depois que se pvocessasse todo o Plano de ...
O Sr. Teódulo de Albuquerque - Todo o Plano não, o da
irrigação, apenas.
O Sr. Israel Pinheiro -

O Sr. José Crispim - ... recuperação, pelo menos em parte,
quando se valorizassem bem essas terras. Ia se gastar dinheiro da
Nação valorizando-as e irrigando-as. Estando valorizadas, os grandes latifundiários cobrariam um preço por elas à própria Nação
para que fôssem distribuídas aos pequenos proprietários. O que
se deve fazer primeiro ~ distribuir essas terras aos pequenos proprietários, gastando-se p dinheiro da Nação apenas para a recuperação, porque assim o povêrno faria uma só despesa.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Meus colegas, pretendo
continuar com o meu qiscurso, a hora avança e tenho de debater
muitos assuntos.
Desejo completar o caso de Pirapora para demonstrar que
realmente no Projeto não se cogita de favorecer a população e
nem a cidade.
O hospital de Pira:r;iora, dirigido pelo Dr. Rodolfo Malard, não
atende às necessidades da população. O dispenseiro e o Diretor
mancomunados desviam os medicamentos e malbaratam a subvenção do Estado. Doente que entre naquele hospital é para mor-
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rer. O dispenseiro chama-se J. Cintra Mourão, e é um verdadeiro
carrasco.
Na Companhia Indústria e Viação de Pirapora, as condições
de vida dos trabalhadores são terríveis e não têm direito a nada.
Quintino Vargas, o Diretor da Companhia, é senhor de braço de
cutelo. Age de acôrdo com o Delegado do Ministério do Trabalho,
Sr. Américo Novais, que é mais delegado dos patrões que dos
operários.
O peixe do São Francisco é monopolizado pelo Sr. Nestor
Malard, irmão do Sr. Rodolfo Malard. O Sr. Nestor Malard compra
o peixe a 4 cruzeiros e o despacha para Belo Horizonte, exercendo
sôbre o pescado, que é a base de tôda a vida econômica da cidade,
um completo monopólio. E isso para citar apenas um dos aspectos
do problema, uma vez que em cada uma dessas cidades, quer de
Minas Gerais, quer da Bahia, a situação é de grande miséria, não
só pela falta de atenção do Govêrno, como também porque há
uma exploração muito grande dos potentados.
O Sr. Claudino Silva - Atente V. Ex.ª para um fato de que
me recordo: de 1934 a 1935, quando Secretário da Agricultura do
Estado de Minas Gerais, o Sr. Israel Pinheiro, a população
decresceu, tornando-se mesmo inferior à que existia no ano de
1925, na parte de Minas Gerais. Houve, portanto, o êxodo das populações de Pirapora até Rio Claro, constituindo verdadeira calamidade. A "Fôlha de Minas", que tenho aqui, registrou êsse fato
levantando a questão da distribuição de terras naquela época. O
problema hoje se acha mais agravado, não obstante o nobre representante mineiro, Govêrno naquela época, o conhecer de sobejo.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Muito obrigado a V. Ex.ª.
Diz o Senhor Jorge Zarur:
"O sistema atual da propriedade na Bacia do São Francisco é o resultado da extensão das propriedades doadas nos
tempos coloniais. Por muitas gerações o sistema de terras,
feudal, não acompanhou pari passu o progresso do País,
daí resultando que antigos valores e velhos problemas
continuam até hoje sem solução. A economia de criação
extensiva e o relativo isolamento do Vale favoreceram a
continuação da existência dos latifúndios. Outra condição
que auxiliou a manter êste estado de coisas foi o movimento
migratório do Vale. O sistema latifundiário pode ser abolido,
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como foi demonstrado parcialmente no Sul do Brasil e
mesmo em alguns pontos do Vale Médio do São Francisco,
como por exemplo nas terras que margeiam o rio nas cercanias de Juàzeiro. Contudo, o caráter conservador dos habitantes locais, a falta de influxos freqüentes de população,
o abandono da terra, o isolamento do resto do País e, finalmente, a decadência econômica auxiliaram a manter quase
imutável o sistema latifundiário com propriedades do "tamanho de impérios".
O depoimento não é meu, mas, como disse, do Sr. Jorge

Zarur.

"As grandes fazendas são comuns no São Francisco.
Alguns proprietários estão comprando terras a baixo preço
com a esperança superotimista de uma colonização imediata. As fazendas de gado e as mistas são as mais numerosas.
As fazendas de lavoura e as que possuem indústria rural estão situadas, principalmente, nas terras bem irrigadas,
de solo calcário fértil . "
O Sr. Teódulo de All>uquerque - Irrigadas?
O SR. CARLOS MA.RIGHELLA - No São Francisco, essas
terras estão nas mãos dos latifundiários. O pobre trabalhador, o
miserável, se encontra na pior das condições.
O Sr. Israel Pinheiro - ~sses grandes latifundiários do São
Francisco são verdadeiros heróis. É uma grande dificuldade manter
latifúndios naquela região.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Prossegue o Sr. Jorge
Zarur:
"Os latifúndios derivam de densidade baixa da população e da falta de assistência dada à economia rural por parte dos governos, regional e central."
O Sr. Afonso Arinos - A Zona do São Francisco a que V.
Ex.ª se refere é tradiieionalmente destinada à criação de
gado. Ela começou sua evolução econômica e histórica através da
pecuária. V. Ex.ª não ignora que, antes da fixação do povoador
português e brasileiro na13 zonas de mineração de Minas Gerais,
a civilização mineira tivera;, início precisamente nas margens do São
Francisco, através da criação. O latifúndio existente naquela
região, nas margens direita e esquerda do São Francisco na Bacia
1
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tôda do rio, desde os fins do século XVII, não foi promovido pelos
proprietários de terra: resultou da imposição das condições geográficas e sociais da região, principalmente pela falta de transporte. O que se faz ali, própriamente, é a criação de gado que,
naquela zona, só pode ser realizada em extensas porções de terra.
O gado criado ali é vendido aos invernistas, que se encontram
mais próximos das estradas de ferro, os quais o compram magro,
para a engorda, vendendo-o depois aos frigoríficos e xarqueadas.
Lá, como disse, não é possível fazer-se a criação de gado a não
ser em grandes extensões.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - De acôrdo com V. Ex.ª
Estou, entretanto, registrando um fato. Penso que o Vale do
São Francisco precisa de medidas que venham amparar a tôda a
população da zona.
O Sr. Israel Pinheiro - É evidente.
O Sr. Afonso Arinos - Estamos de acôrdo.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Mas daí a chegarmos à
conclusão de que devemos beneficiar exclusivamente aos proprietários, vai uma grande diferença.
O Sr. Israel Pinheiro - Não se trata de beneficiar sómente
aos proprietários. Isto já foi bastante explicado.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Sei disto, mas o assunto
não depende de explicações. Devemos considerar o problema do
ponto de vista prático. Pergunto a V. Ex.ª se os habitantes da
região do São Francisco ficarão, de fato, amparados com êste
Projeto.
O Sr. Israel Pinheiro - Acredite o nobre Deputado que os
habitantes da região são-franciscana ficarão perfeitamente amparados. ~sse foi o objetivo único do Projeto.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Queira V. Ex.a me perdoar,
mas o Projeto só remotamente poderá atender êsse objetivo.
Estamos inteiramente de acôrdo com o Projeto, na parte em
que se refere ao hospital, às escolas, etc., mas o nosso ponto
principal é que sejam dadas terras para os habitantes da região
poderem trabalhar.
O SR. PRESIDENTE - Peço licença ao nobre orador para
interromper o seu discurso, visto como deveremos iniciar as vota-
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ções. Devo dizer que V. Ex.ª dispõe de 15 minutos para terminar
suas considerações.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Atendendo à advertência
de V. Ex.ª, Sr. Presidente, ponho têrmo, no momento, às minhas
considerações, prometendo voltar ao assunto noutra oportunidade.
(Muito bem; muito bem).

(DCN, de 21-11-1947)

SESSÃO, EM 19 DE NOVEMBRO DE 1947

·•

........................................................... .
ORDEM DO DIA
Continuação da discussão final do Projeto n.º 669-A,
de 1947, criando a Comissão do Vale do São Francisco e
dando outras providências; tendo substitutivo da Comissão de Finanças. (Em virtude de urgência).

O SR. PRESIDENTE - Entra em discussão o Projeto. Tem
a palavra o Sr. Carlos Marighella.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nas considerações que fiz ontem desta tribuna, tratei de
muitos dos inúmeros aspectos da situação das povoações do Vale
do São Francisco e mesmo da zona que se procura beneficiar com
o Projeto que ora debatemos.
Sustentara que o sistema de propriedade predominante na
Zona do São Francisco é o latifundiário, e confirmara as minhas
assertivas através do depoimento do Sr. Jorge Zarur, em importante obra do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que
tive oportunidade de ler para meus ilustres pares. E, realmente,
no que tange ao sistema de propriedade do Vale do São Francisco,
creio estar com inteira razão, porque o que ali predomina é o
latifúndio.
O ilustre Deputado, Sr. Israel Pinheiro, me havia formulado
uma pergunta que versava, no momento, em que tratávamos do
latifúndio do Vale do São Francisco, sôbre as medidas exatas a
respeito do valor da terra e da extensão da propriedade no Vale
do São Francisco. Posso responder a V. Ex.ª, com o próprio depoimento do Sr. Jorge Zarur que afirma:
"Como já foi assinalado, não há dados exatos sôbre o
valor da terra e a extensão da propriedade na Bacia Média
do São Francisco. De Sergipe a Pernambuco não temos dados, entretanto as poucas estatísticas abaixo discrimina-
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das nos fornecerão um quadro geral da situação. Para a
Bahia e Alagoas, as únicas estatísticas disponíveis são as
que se referem à área das propriedades rurais; para Minas
Gerais, temos o tamanho médio das propriedades rurais e
o valor da terra por hectare.
Em 1920, o valor médio da terra por hectare no Vale
do São Francisco foi de Cr$ 16,00 para a Bahia e Cr$ 8,00
para Minas Gerais, enquanto que para todo o Brasil era de
Cr$ 48,00".
Entretanto, nas condições atuais, é o próprio Sr. Jorge Zarur
quem nos dá as mais recentes informações, salientando mais
adiante:
"Em Pirapora, o Prefeito informou que a terra boa para
a lavoura, vale entre Cr$ 100,00 e Cr$ 400,00 por alqueire
(48. 400 metros quadrados ou 4,84 hectares) . Nos campos
cerrados e nos "campos gerais" de Pirapora, vende-se terra
por Cr$ 100,00 o alqueire, atendendo-se à proximidade das
linhas de transporte. "Porém, se alguém oferecer Cr$ 15,00
(0,75), poderá obt~!r boa terra ao longo do rio". Em São
Romão a terra arável raras vêzes alcança Cr$ 30,00 ($1,50)
por alqueire; em J~nuária e Manga, Cr$ 30,00 (1,50) por
alqueire. Em Barr;:1, os terrenos irrigados custam de ...
Cr$ 3. 000.00 ($150) a Cr$ 4. 000,00 ($200) por alqueire e os
"secos" são cotados entre Cr$ 500,00 e Cr$ 10. 000,00 quando
possuem uma supeffície de cêrca de 120 quilômetros quadrados. Assim, apesar da grande extensão da terra, não se
encontra um terrenp bem irrigado fàcilmente e paga-se bom
preço por uma terra fértil e de boas aguadas".
Sr. Presidente, essa illfformação indica bem a quanto se eleva
o preço da terra no Vale do São Francisco, não sendo fácil, portanto, fazer jôgo de palavras para sustentar-se que a terra é barata
naquela região, ou, então, que o problema do latifúndio não tem a
menor importância, porque todos ali estão vivendo muito bem.
Continua o Senhor Jorge Zarur:
"Raros fazendefros na Bacia do Médio São Francisco
usam métodos agrícolas modernos. Os utensílios principais
da lavoura são a enxada e a foice. Os poucos arados e outros
instrumentos mecanizadores da região são usados, principalmente, nas poucas fazendas experimentais de irrigação
1
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pertencentes ao Govêrno. Há pouca seleção e beneficiamento
das sementes. A limpeza da terra é feita em geral pela~
queimadas, depois das derrubadas a machado e facão. As
matas e brejos são os principais tipos de terras preparadas
para a agricultura. A caatinga é usada apenas onde é possível a irrigação, como por exemplo, no Vale do Salitre,
perto de Juàzeiro. Os campos são usados principalmente
para a criação de gado vacum e caprino".
E com isto aí, Srs. Deputados, pode-se constatar o grau de
atraso do Vale do São Francisco.
Mais adiante, é ainda o próprio Sr. Jorge Zarur que nos
dá novos esclarecimentos sôbre a produção agrícola e comercial:
"Os produtos comerciais são cultivados, em geral, nas
grandes propriedades em que trabalham muitos colonos.
Na realidade, estas propriedades constituem grandes plantações. Muitas delas, tais como, fazendas de cana-de-açúcar,
possuem engenhos.
O problema principal da agricultura resulta da falta
de capital e de transporte e da grande especulação. O mesmo
acontece com os produtos agrícolas comerciais. Se os problemas principais não forem resolvidos, nenhuma tentativa
para solucionar um problema isolado ou um menor será
bem sucedida.
Os produtos agrícolas comerciais são: algodão, cana-de-açúcar, mamona e, em menor escala, fumo. Os grandes
fazendeiros principalmente baseiam a sua produção em
dois ou três dêsses produtos que dependem do transporte
de oferta, muito instáveis, dos mercados de fora da região.
Também a falta de um bom sistema de crédito é grande
empecilho para o melhor desenvolvimento da lavoura comercial. Enquanto que o Médio São Francisco apresenta
aparentemente boas possibilidades para certos produtos, um
sistema apropriado para a boa utilização da terra ainda não
foi pôsto em prática. Não houve estudo especial dos produtos mais adaptáveis à região e dos métodos para diversificar o sistema de quase monocultura".
E creio, Sr. Presidente, que neste caso temos mais uma
demonstração do que afirmamos da tribuna - que os problemas
do Vale do São Francisco não podem ser resolvidos unilateral-
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mente, nem podemos deixar de parte a solução dos problemas
complementares da maior relevância, da reforma agrária, não
prevista, aliás, no Projeto em causa.
Não quero me referir a outros aspectos do São Francisco. Já
fiz alusão, aqui, à mamona, a cuja produção e colheita se antepõem as maiores dificuldades no Vale do São Francisco, porque a
América do Norte tomou medidas restritivas.
O próprio óleo que resulta do beneficiamento da mamona, de
sua semente, dentro do Brasil, está impedido, em virtude da alta
tarifa alfandegária, de penetrar na América do Norte, porque
aquêle Govêrno procura tomar medidas de caráter protecionista
à sua indústria e evita, dessa maneira, que o produto do Brasil
seja exportado para os norte-americanos.
Mais além, o Sr. Jorge Zarur entra no problema da falta
de transportes, assegurando que êle cria insegurança nos mercados, fazendo com que os compradores paguem pouco ao produtor
e acrescenta:
"Os comprado11·es sempre têm em mente o problema dos
atrasos, armazenagem, perdas e flutuações do mercado. O
pequeno lucro do :produtor é a causa em parte dos salários
baixos, que por sua vez acarretam baixo poder aquisitivo da
população da regiã.o e da tendência para a emigração. A
deficiência de tra:qsportes restringe a cooperação para o
desenvolvimento dos recursos regionais. Também, não sendo
boas as relações po1íticas e sociais entre os grandes centros
e as comunidades locais, a administração regional não pode
ser eficiente. Muitqs municípios comunicam-se com os seus
distritos distantes, apenas por tropa ou cavalos".
E mais adiante:
"As linhas de :navegação do Médio São Francisco são
propriedades de 4 companhias, duas estaduais e duas particulares.
O Estado da Bahia possui a companhia mais antiga,
chama-se Viação B21iana do São Francisco com escritório e
oficinas em Pirapo:ra. As duas companhias particulares,
Companhia Indústr;ia e Viação de Pirapora e a Sociedade
Anônima Transporte Rio e Minas, também têm sede em Pirapora. A última é sqbsidiária da firma inglêsa Wilson Sons
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& Companhia, do Rio de Janeiro, e possui o melhor tipo de
barcos para o São Francisco.
A situação atual de livre concorrência foi até 1913 precedida por concessões exclusivas a emprêsas privadas para
navegar o Rio São Francisco. Hoje há competição entre
emprêsas privadas e as organizações estaduais".
Por aí podemos constatar que a situação dos transportes, no
Vale do São Francisco, é a pior possível. E já não me querOl referir
somente às emprêsas de navegação; o próprio transporte nas
embarcações a vela sofre tôda sorte de restrições. É o Sr. Jorge
Zarur quem nos dá depoimento neste sentido, afirmando:
"Os vapores com fundo chato e roda trazeira, em uso
presente no rio, em geral não são apropriados, pois encalham muito. Freqüentemente encalham, atrasando-se na
viagem e tornando-a mais cara. Muitas das queixas sôbre
a navegabilidade do rio, são causadas pela impropriedade das
embarcações. Os responsáveis pela navegação no Médio São
Francisco nos dão a impressão de que, em lugar de construir
barcos adaptados ao rio, acham que o rio deveria ser adaptado aos velhos barcos".
E mais adiante:
"Os vapores e os regulamentos da Capitania do Pôrto
diminuíram a importância dos barcos menores, que antes
eram o único meio de navegar no Vale. :aJstes barcos são
movidos pelo vento, a remo e varejão. O maior dêles é a
pitoresca barca, com uma figura esculpida na proa. Geralmente conduzidos pelo proprietário que contrata a tripulação, êsses barcos são dirigidos comercialmente como a
tropa. Antes do regulamento da Capitania, a tripulação era
mais explorada do que atualmente. Os barcos carregam de
10 a 40 toneladas. Geralmente possuem duas cobertas, uma
no centro do barco e outra maior à proa. O tráfego das
barcas é mais intenso no São Francisco Médio Inferior e
no Planalto Ocidental. Carregam a maior parte do sal importado na região. Carregam carga no trecho mais difícil
do rio".
De fato, Sr. Presidente, a situação é calamitosa.
Ainda o ano passado nossa bancada apresentava um Projeto,
que tomou o número 179, visando isentar de todo e qualquer 1m-
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pôsto das Capitanias dos Portos os proprietários dessas pequenas
embarcações a vela, que fazem o transporte não sàmente no interior, através de um de nossos mais importantes rios, como é o
São Francisco, mas também servindo aos portos do litoral, principalmente no Recôncavo da Bahia. São, pois, vexatórias as condições em que funcionam essas pequenas embarcações.
A Câmara dos Deputados talvez não tivesse olhado com a
devida meticulosidade para o problema, que está despertando a
atenção das pessoas interessadas no melhoramento de nosso sistema de transportes.
Os canoeiros do São Francisco têm feito chegar até esta Casa
os seus reclamos pelo fato de até agora não se ter encarado, em
nossa legislação, a situação dêsses patrícios.
O próprio Deputado Freitas Cavalcânti, nobre representante
do Estado de Alagoas, no momento, estuda um projeto a ser apresentado, oportunamente, visando atender à situação em aprêço,
projeto que, sem dúvida, por mais pormenorizado, tem vantagens
sôbre o que oferecemos ilinda o ano passado.
E de esperar que, em face do estado aflitivo dos canoeiros do
São Francisco, dos pequenos proprietários de pequenas embarcações até cinqüenta tonel;:tdas, votemos com mais rapidez o Projeto
do Deputado Freitas Caivalcânti e possamos, em breve prazo, minorar a situação calamitosa dêsses nossos patrícios.
A margem das considerações sôbre o Projeto do Vale do São
Francisco, desejaria deixar assinalada apenas a reclamação que
da Bahia nos chega a respeito das condições vexatórias da navegação no interior do Es·~ado. Refiro-me ao memorial, enviado ao
Sr. General Eurico Du1;ra, relativamente à navegação do interior e nos pequenos portos dos recôncavos de meu Estado:
"Acabamos de dirigir ao Presidente da República e aos
Ministros de Estaqro, o telegrama seguinte:
Os proprietários de barcos a vela, que fazem o tráfego
fluvial e marítimo entre os portos desta zona e a capital
do Estado, representados pela comissão infrafirmada, apelam
para a alta autoriq'ade de V. Ex.a no sentido de solucionar a
agustiosa situação em que se encontram por terem sido forçados a amarrar 1:\-S embarcações, paralisando inteiramente
o tráfego portuário, atendendo às medidas compressoras
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postas em execução pelo Sr. Capitão dos Portos dêste Estado,
visando enquadrar a navegação, sempre considerada interior
como pequena cabotagem, o que importa em encargos pesadíssimos, tornando quase impraticável a navegação entre
os portos do Recôncavo baiano e a capital.
A medida visada pela Capitania determinará desproporcional aumento de salário das tripulações, acima das possibilidades das embarcações, que são em geral de tonelagem
insignificante, além dos encargos onerosos de cada viagem,
oriundos dos processos burocráticos dos despachos da Capitania, da Alfândega e da Mesa de Rendas do Estado, bem
como das visitas da Saúde e da Polícia do Pôrto, o que
importa em perda de tempo por desembarque e horário dos
mares e portos do interior, que as embarcações necessitam
atender para não sacrificarem as viagens.
Além disso, a navegação de pequena cabotagem ~xige
indispensàvelmente que os mestres de barcos possuam carta
de arrais, impossibilitando os armadores de atender à exigência por não existirem na zona, mestres ora em tráfego de
se submeterem a concurso para tirar a dita carta, por serem
em sua maioria compostos de analfabetos.
Ponderam ainda os ditos mestres que são empregados
antigos com vinte e trinta anos de bons serviços na navegação, tornando impossível suas demissões pela estabilidade
conquistada, tanto pelo tempo de serviço como pela confiança que inspiram aos armadores .
Os vexames postos em prática pela Capitania dos Portos
são tanto mais estranháveis quanto é certo que o Regulamento das Capitanias considera pequena cabotagem a navegação realizf,da entre os portos dos Estados do Brasil,
consoante o .Art. 780, letra e, não sendo possível aplicar o
citado dispositivo à navegação interior.
Ademais, a surpreendente exigência da Capitania, se
vingar, determinará acentuado aumento das tarifas
de transportes das mercadorias, em sua maior parte dos
gêneros de primeira necessidade :nclusive cereais, legumes
e verduras, com que as cidades do Recôncavo abastecem a
capital, agravando em muito o encarecimento dos gêneros,
o que é deveras estranhável num momento em que o Govêrno
38 -
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patriàticamente se empenha no combate à carestia da vida,
promovendo o barateamento dos gêneros de tôda ordem.
Dificultará, ainda, os problemas de transporte, cuja deficiência constitui a preocupação do Govêrno como fator preponderante para a solução da asfixiante crise econômica que
assoberba o País, liquidando a produção desta e de outras
zonas, que serão condenadas a perdê-la por falta de escoamento em frente à paralisação das atividades portuárias dos
centros produtores.
Diante da angustiosa situação exposta, a comissão infra-assinada, representando a unanimidade dos armadores
de São Félix, Cachoeira, Maragogipe, Nazaré e portos adjacentes, confia nos nobres propósitos de V. Ex.ª no sentido
de que ints-rfira no assunto para suspender a vexatória
medida da Capitania, com o fim de normalizar a situação
do tráfego portuário cuja paralisação está causando grandes
prejuízos de tôda a ordem, como é fácil compreender.
Diante da angustiosa situação que se relaciona com os
interêsses gerais de tôda a Zona do Recôncavo baiano, pedimos publicar.
Saudações -- Artur Rocha Pires. Dr. José Muniz.
Gabriel Oliveira & Companhia".
Isto revela, apenas, as circunstâncias dolorosas em que se
encontram os proprietários das pequenas embarcações a vela.
Não pretendo, porém, afastar-me das considerações que vinha
fazendo.
Apoio-me, pois, nas declarações do Sr. Jorge Zarur, no
trecho que passo a ler:
"Há muitos portos no Médio São Francisco, mas poucos
possuem instalaçé5es apropriadas (Quadro 39). Docas em
forma de escada sàmente existem em poucos lugares. A
forma de escadas permite ao vapor encostar em qualquer
estação do ano. Isto é verdade apenas teoricamente, pois
em geral na estação sêca os barcos arribam ao longo das
praias e, durante a cheia, no alto das escadas.
Não há portos organizados; não há armazéns; carrega-se
e descarrega-se à fôrça de braços; a carga é transportada
em carroças puxadas por burros, raramente por caminhões.
Não há serviço de estiva organizado; a carga e a descarga
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são feitas pela tripulação como uma produção de 1 tonelada
por hora. Mesmo os dois portos principais, Joàzeiro e Pirapora, não são organizados, apesar de Joàzeiro dispor dum
cais. Outro fator de atraso das viagens são as paradas para
carregar lenha nos portos de lenha, que não coincidem com
os portos regulares; às vêzes, quando os portos não têm
lenha disponível, a tripulação deve descer para cortá-la na
caatinga".
E, por último, Sr. Presidente:
"As condições presentes de saúde e saneamento do Vale,
podem ser fàcilmente estudadas em Bom Jesus da Lapa,
por ser o lugar em que se reúnem os enfermos e incuráveis
do Vale e de fora para a festa religiosa de 6 de agôsto. Um
hospital ali estabelecido poderia prestar grande serviço e informar bastante sôbre as doenças do Vale".
O Sr. Teôdulo de Albuquerque - Posso informar a V. Ex.ª'
que está sendo construído um hospital em Lapa, a ser concluído
ainda êste ano.
O SR. CARLOS MARIGHELLA -

(Lendo):

"Nestes municípios as causas principais de morte de
adultos são: a malária, a tuberculose, a desenteria, o sarampo e a varíola. O número de nascimentos é grande e o
de mortes também.
Sem dúvida, é indispensável um inventário da situação
sanitária e há uma necessidade absoluta de médicos na
Bacia do São Francisco".
E aqui o Sr. Jorge Zarur dá o seu depoimento sôbre a situação sanitária do Vale do São Francisco, que, sabemos perfeitamente, não é lá das melhores.
O Sr. Teódulo de Albuquerque - Agora é boa.
O SR. PRESIDENTE - Atenção! Lembro ao nobre orador
que o tempo de que podia dispor está a expirar.
O SR. CARLOS MARIGHELLA- Peço a V. Ex.ª que me conceda a prorrogação de trinta minutos para que possa concluir as
considerações que venho expendendo.
O SR. PRESIDENTE -

Concedida.

O SR. CARLOS MARIGHELLA -

Obrigado a V. Ex.a
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Mas, Sr. Presidente, esta situação do Vale do São Francisco
nos chama a atenção para um outro fato.
O Sr. Eurico Dutra estêve visitando o Vale do São Francisco,
com uma grande comitiva e muitos passeios.
O Sr. Teódulo de Albuquerque - Não houve passeios.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Não houve passeios, diz
V. Ex.ª. Creio, mesmo, que a viagem do Sr. Eurico Dutra não
passou de um desfile com objetivos mais de apresentação e de
demonstração de fôrça ...
O ·sr. Teódulo de Albuquerque - É engano de V. Ex.ª
O SR. CARLOS MARIGHELLA - . . . do que, mesmo, de
preocupação de resolver os problemas da região, que não poderiam ser resolvidos pura e simplesmente com a viagem de um
homem que não se tem interessado por qualquer problema do
povo brasileiro.
O Sr. Teódulo de Albuquerque - Não apoiado! O Sr. Eurico
Dutra é o patrono das obras do São Francisco.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Mas, Sr. Presidente, o
mais grave de tudo isto é que no momento em que o Sr. Gaspar
Dutra se encontrava na Zona do São Francisco, para constatar a
miséria daquele povo, miséria que até então não havia pressentido,
o Sr. Otávio Mangabeira deixou o Govêrno da Bahia, apressadamente, e dirigiu-se para um encontro com o Presidente da República, encontro que se tornou famoso pela injustificável idéia do
Governador da Bahia de classificar - não sabemos por que e para
que - o Sr. Gaspar Dutra como "Redentor do Vale do São
Francisco".
A não ser que se trate de uma ironia do Sr. Otávio
Mangabeira ...
O Sr. Maurício Grabois Talvez o Sr. Dutra tenha se
tornado Santo. Redentqr é Santo...
O Sr. Teódulo de Albuquerque - Não apoiado! S. Ex.ª será,
de fato, o Redentor do São Francisco, com as obras que ali está
empreendendo.
O Sr. Amando Fontes - Permita-me o nobre orador um
aparte. Acompanhei o Sr. Presidente da República nessa viagem, como Presidente que sou da Comissão Parlamentar do Vale
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do São Francisco. O que o nobre Governador, Sr. Otávio Mangabeira, disse foi que se o Sr. Presidente da República fizesse a
eletrificação da Paulo Afonso, se resolvesse o problema da miséria
e o da navegabilidade do rio, seria o Redentor do Vale do São
Francisco.
O Sr. Jorge Amado - Quer dizer que o título fica dependendo
da condicional.
O Sr. Amando Fontes - Muita coisa, de fato, já foi feita;
estão se dedetizando as habitações de tôda a margem do São Francisco; estão se construindo cais em algumas cidades.
O Sr. Teódulo de Albuquerque - Em quase tôdas as cidades.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Sr. Presidente, quero
assinalar, também, a responsabilidade do Sr. Otávio Mangabeira;
como Governador da Bahia, S. Ex.ª não podia fazer afirmações
dessa ordem que, como estamos verificando, não tem base muito
profunda, pois o próprio Deputado Sr. Amando Fontes nos informa que tudo está condicionado ao se: se fôssem feitos hospitais, se fôsse combatida a malária, se fôsse saneada a região, se
fôsse eletrificado o São Francisco.
O Sr. Amando Fontes - É a afirmativa que contém o discurso pronunciado pelo nobre Governador da Bahia.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Não compreendo como o
Sr. Otávio Mangabeira pode dar o título antecipadamente, de Redentor, ao Sr. Gaspar Dutra, quando condiciona êsse título a todos
êsses empreendimentos, que um Govêrno inepto como o atual não
pode levar a efeito.
O Sr. Teódulo de Albuquerque - Está levando a efeito.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Quero chamar a atenção
da Câmara para a responsabilidade do Sr. Otávio Mangabeira
que, aliás, no Govêrno da Bahia muito prometeu, depois de ter
contado com o apoio dos comunistas, com o qual foi eleito, mas
no presente momento, esquecido dos problemas do Vale do São
Francisco e dos problemas do povo baiano, que havia prometido
resolver, S. Ex.ª se encontra fora do Govêrno, longe de sua terra ...
O Sr. Teódulo de Albuquerque - Trabalhando pela Bahia.
O SR. CARLOS MARIGHELLA- ... fazendo conchavos com
o Presidente da República, que não teve capacidade de resolver
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as questões básicas do País, e que campeia pura e simplesmente,
no terreno da violação da Constituição.
O Sr. Amando Fontes -

chavos com o ex-ditador?

V. Ex.ª" também não fizeram con-

O SR. CARLOS MARIGHELLA - Conchavos são arranjos
feitos nos bastidores. Os comunistas nunca fizeram conchavos.
Tudo que têm feito em matéria de acôrdos foi na base de compromissos públicos, como o que firmamos com o próprio Sr.
Otávio Mangabeira, na Bahia. Eu havia me comprometido a ler
as cartas do Sr. Otávio Mangabeira e outras dos Srs. Pereira
Moacir e Pacheco de Oliveira, sôbre êsses acordos, publicados no
jornal O Momento, da Bahia. Quer dizer: acôrdos públicos, de que
todo o mundo tomou conhecimento.
O Sr. Amando Fontes - V. Ex.ª leu as cartas?
O SR. CARLOS MARIGHELLA -

Vou lê-las.

(J.nterrompido até o final. O orad,(}lr não voltou ao tema do·
São Francisco).
1

(DCN, de 21-11-1947)

SESSÃO, EM 20 DE NOVEMBRO DE 1947

Continuação da discussão final do Projeto n.0 669-A,
de 1497, criando a Comissão do Vale do São Francisco e
dando outras providências; tendo substitutivo da Comissão de Finanças. (Em virtude de urgência).

O SR. PRESIDENTE -

Entra em discussão o Projeto.

Tem a palavra o Senhor Henrique Oest.
O SR. HENRIQUQE OEST - Sr. Presidente, êste Projeto tem
.sido objeto de longos debates e de diversas opiniões. Por isso quase
me vejo obrigado a dizer muito sôbre êle.
O São Francisco, entretanto, Sr. Presidente, é um dêsses
assuntos inesgotáveis. Eu não poderia, pois, deixar que êle passasse sem algumas palavras minhas acêrca da Comissão do Vale
do São Francisco, já que êsse rio é para todos nós o grande rio
da unidade nacional.
O Sr. Café Filho - Muito bem.
O SR. HENRIQUE OEST - Além do mais, Sr. Presidente, o
aspecto econômico do rio não interessa só aos Estados por êle
beneficiados, mas a todo o Brasil, porque àpresenta grande importância estratégica, conforme vimos por ocasião da última
guerra na qual, incontestàvelmente, a Bacia do São Francisco
prestou relevantes serviços no auxílio à derrota do nazi-fascismo.
No momento em que o Brasil era atacado pelos submarinos do
Eixo, ao longo das costas da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, de
Pernambuco, etc., foi o rio São Francisco que possibilitou o transporte de tropas, pois a navegação por mar oferecia grandes
riscos.
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O Sr. Café Filho - O nobre orador tem grande autoridade
para dizê-lo, pelos serviços prestados durante a guerra.

O SR. HENRIQUE OEST - Obrigado a V. Ex.ª. Apesar de ter
ido eu diretamente para a Itália, pus-me a par da importância do
São Francisco ...
O Sr. Café Filho - Quer dizer que V. Ex.ª não ficou só no
São Francisco, foi além ...
O SR. HENRIQUE OEST - Fui parar no Vale do Pó.
O Sr. Café Filho - Outros ficaram aquém do São Francisco.
O Sr. Maurício Grabois - E acabaram condecorados.
O SR. HENRIQUE OEST - De qualquer forma, lembro ao
nobre Deputado que, naquela época, cada qual queria levantar
mais alto a bandeira contra o nazi-fascismo, e havia até briga:
todos desejavam a primazia do grito que pedia a entrada do Brasil
no conflito.
O Sr. Rui Almeida - Houve até quem quisesse declarar guerra
à Inglaterra ...
O SR. HENRIQUE OEST - Justamente, e muitos eram de
opinião que não adiantava que o Brasil enviasse tropas. Fugindo
um pouco do assunto, fl.Crescento aos nobres colegas que assisti a
uma conferência na Escola de Estado-Maior, proferida pelo Coronel Castelo Branco, Subchefe do Estado-Maior da FEB, o qual declarava, na presença d19 300 oficiais e de outras autoridades, que
a FEB tinha sido atr::tsada, retardada propositadamente e continuou, na Itália, a ser sabotada por autoridades militares. Penso
que a Nação sabe disso; pelo menos já tenho ouvido muitos
comentários pelas esquinas.
Sr. Presidente, voltando ao assunto, devo dizer que o São
Francisco nos beneficiqu de sobejo porque, como disse, permitiu
o transporte de tropas ;necessárias no teatro de operações do Nordeste. Se não fôsse o grande rio, essas tropas correriam risco, como
outras o correram, quando afundados navios, em que pereceram
dezenas e dezenas de brasileiros a serviço da Pátria.
1!.:ste é um dos mais sérios aspectos sob o qual o Projeto deve
ser encarado, embora eu, como militar, não acredite em guerras
·próximas ou remotas, em que pêse à freqüente guerra de nervos
que se faz, por ter o imperialismo necessidade dela. 1!.:ste, porém,
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hoje em dia, não mais nos engana porque, na Europa, ouvi combatentes, sem distinção de raça ou nacionalidade, afirmarem que
não queriam mais guerra. Quem nela toma parte, absolutamente,
não a deseja de nôvo. A guerra, apesar de ser feminina, não se
parece com mulher bonita ...
O Sr. Café Filho - Mas nem todos foram à guerra e, talvez,
os que não tenham ido ainda a desejem.
O SR. HENRIQUE OEST - Acredito que V. Ex.ª tenha
razão.
Sr. Presidente, é importantíssimo o aspecto estratégico do rio.
Impõe-se, naturalmente, que o Vale do Rio São Francisco seja
estudado com tôda a atenção, porque, futura ou mesmo imediatamente, pode se tornar uma via de navegação em condições de ser
bem aproveitada e prestar os serviços que, naquela ocasião, prestou
de maneira bastante precária.
Outro aspecto interessante é o econômico. O que primeiro se
me depara, não é tanto a valorização do Vale propriamente dito,
mas a do homem em função daquela mesma valorização. Não
adianta realizarmos obras suntuárias, grandes açudes, grandes
reprêsas, centrais elétricas, se o valor do homem não estiver perfeitamente garantido, isto é, se as condições de salário e o problema
do latifúndio não estiverem resolvidos antes da realização daquelas
obras.
O Sr. Café Filho - :msse problema não se refere só ao São
Francisco.
O SR. HENRIQUE OEST - Depois destas considerações, que
procuro fazer, apresentarei, não um projeto, mas algumas notas
que, penso, muito ajudarão, esperando sejam ventiladas na Comissão, quando o Projeto a ela voltar em razão do recebimento de
emendas.
Quando o Plano tiver de ser elaborado para valorização da
Zona do São Francisco, dois aspectos devem ser levados em conta:
a valorização em função do homem .e a valorização em função dos
transportes.
Como asseverei, o problema do homem é fundamental, bem
como o da terra e das relações de produção semifeudais ali dominantes. Não disponho, no momento, de números completos acêrca
da concentração da propriedade territorial, na Zona do São Fran-
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cisco. Sei, contudo, através de dados parciais já divulgados pelo
censo de 1940, que, nessa área da Bahia e de Pernambuco, o monopólio da terra - o latifúndio - constitui sistema dominante.
Antes de desapropriar êsses latifúndios, valorizar as terras
corresponderá a beneficiar os donos das grandes extensões de
terra, porque o preço da desapropriação se tornará, evidentemente,
muito maior do que se feita antes dos trabalhos a se realizarem,
não só de engenharia, como de ordem social. Em Pernambuco, por
exemplo, a área considerada como pertencendo ao sistema geográfico é de 82 .322 quilômetros quadrados. Aí reside e trabalha
população de mais de um milhão de habitantes; homens e famílias
explorados impiedosamente pelos latifundiários, vivendo na miséria e na ignorância. O regime é dos mais primitivos. Impera o
da enxada. Quanto ao pagamento, ainda predomina o sistema da
meia e da têrça.
Os trabalhadores recebem o mínimo, suficiente apenas para
viverem subalimentados. Pelo sistema de barracões, são os camponeses obrigados a faZE;lr suas compras na venda do senhor.
O Sr. Osvaldo Lima - Já não existe mais, em Pernambuco,
o sistema da meia e da têrça.
O SR. HENRIQUE PEST - Na Zona do São Francisco, em
Pernambuco, ainda se ei.1contra êsse regime.
O Sr. Osvaldo Lima - V. Ex.ª tem razão quanto à Zona do
São Francisco em outro~. Estados; não em Pernambuco.
O SR. HENRIQUE OEST - Por tôda a Zona do São Francisco é o sistema domin~nte.
O Sr. Osvaldo Lima - Realmente, e na Bahia ainda encontramos ...
O SR. HENRIQUE ()EST - Refiro-me a Pernambuco, também, onde de certo modo ainda vigora o regime de meia.
O Sr. Jorge Amado - V. Ex.ª devia ouvir o depoimento do
Sr. Deputado Heribaldo Vieira, representante do Estado de Sergipe, segundo o qual, na região são-franciscana, êsse é o regime.
O SR. HENRIQUE OEST - Quando faço tais afirmações,
inspiro-me no que diz o censo de 1940. É, portanto, uma repartição do Qovêrno quem p.os apresenta êsses dados.
O Sr. Osvaldo Lima - Que não são verdadeiros.
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O SR. HENRIQUE OEST - Conheço o São Francisco de passagem; não andei pelas margens do grande rio, nem visitei os
latifúndios próximos a êle.
O Sr. Osvaldo Lima - V. Ex.ª deve saber que não existem
aquêles sistemas por lá.
O SR. HENRIQUE OEST - A população local ainda é explorada, -como disse, pelos barracões, onde os camponeses são obrigados a fazer suas compras.
O Sr. Osvaldo Lima - Neste ponto, V. Ex.ª tem razão; os
barracões exploram as populações.
O SR. HENRIQUE OEST - Não sou eu quem tem razão, mas
a repartição censitária do Govêrno.
O Sr. Abílio Fernandes - Encontramos ainda o sistema de
barracões até no Estado do Rio Grande do Sul.
O SR. HENRIQUE OEST - Em todo lugar.
O Sr. Jorge Amado - Em todo o campo brasileiro encontramos êsse dramático meio de exploração.
O Sr. Gervásio Azevedo - No barracão, no latifúndio, existe
também a prisão, para os que procuram fugir.
O SR. HENRIQUE OEST - Os latifúndios têm sua polícia
própria, para dar caça aos que fogem. Assim, ficam os camponeses presos ao senhor, ao dono, ao amo, porque estão eternamente
endividados com o barracão.
Esta a realidade.
O Sr. Maurício Grabois - Ainda agora mesmo, a Constituinte
do Estado de Pernambuco, ao elaborar sua Carta Magna, aprovou
dispositivo mandando dissolver essas polícias das usinas e fazendas. No entanto, apesar do dispositivo constitucional, até hoje não
foi possível desmanchá-las. Continuam de trabuco e bacamarte à
cinta, ameaçando os camponeses e obrigando-os a executar tarefas
enormes.
O SR. HENRIQUE OEST - Essas organizações só poderão ser
dissolvidas - e o serão naturalmente - quando vier a reforma
agrária, dispondo-se o Congresso a votar lei nesse sentido, que não
venha beneficiar o dono da terra, mas proporcione favores diretos
à agricultura no Brasil. Para essa população de mais de um milhão,
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existem apenas - e isso ninguém pode pôr em dúvida - 93. 000
propriedades, o que significa que mais de 900. 000 habitantes trabalham e produzem em terras alheias, sujeitos a restrições de tôda
ordem. Não há sôbre isso a menor dúvida, porque são dados oficiais, que trago aqui, e não podem ser contestados, embora um
ilustre colega o tenha procurado fazer.
O Sr. .Abílio Fernandes - Permita-me um aparte. Quando o
Sr. Deputado Gregório Bezerra apresentou nesta Casa um Projeto
sôbre a situação dos trabalhadores nas usinas de Pernambuco,
Projeto êsse que visava a dar um mínimo de assistência a êsses
trabalhadores, a Comissão incumbida de emitir sôbre o mesmo,
manifestou-se contràriamente, pela palavra do ilustre Deputado
Sr. Daniel Faraco. Assim, ficam os homens que labutam nos
canaviais e nas usinas ao sabor do latifundiário, e o mesmo acontecerá com os trabalhadores do São Francisco.
O SR. HENRIQUE OEST - Agradeço o aparte de V. Ex.ª que
vem corroborar minhas afirmações.
:f:sse estado de cois,as é o que determina o êxodo das populações rurais e o abando;no dos campos, que as estatísticas oficiai~
consignam e que tan1;o preocupam os estudiosos das questões
sociais.
O êxodo das populações da margem do São Francisco é a
coisa mais penosa que existe. É, pode-se dizer, uma verdadeira
vergonha, como problema social, para o Brasil, e principalmente
para nós, representant(~s nesta Casa.
Ninguém ignora o que é o embarque dessas familias que
procuram fugir à miséria constante naquelas zonas e que têm a
ilusão de que nas zonas mais prósperas, do Sul, como São Paulo,
o Sul de Minas e mesmo o Estado do Rio, poderão melhorar suas
condições de vida. É i:.sto pura ilusão, mas saem esperançadas;
para essa saída vendeJ.11L tudo que possuem, viajando de qualquer
maneira como o gado ~ue vai para o matadouro. Tive ocasião de
presenciar o espetáculo, em um dos trens que vem de Pirapora,
porque, quando andei fugido em 1922, tive de me esconder debaixo
do banco de um dêles. Vi, então, como essa gente chega à Barra
do Piraí, em carros apinhados, dormindo todos amontoados. É,
conforme já referi, como gado que vai para o matadouro.
O Sr. Abílio Fernandes - O problema que V. Ex.ª está focalizando é de todo o Brasil, e o Govêrno ainda não tomou medida
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alguma no sentido de solucioná-lo. Aqui mesmo, no Rio de Janeiro, tenho observado espetáculos como êsse. Depois das 10 ou
11 horas da noite, quem anda pela cidade vê, pelos portais dos
edifícios, grande número de mulheres, homens e crianças dormindo ao relento. Fala-se muito em proteção à infância, mas são
só palavras. Se V. Ex.ª fôr, por exemplo, à Lapa, verá, à porta do
cinema "Colonial", um dêsses quadros que acabo de descrever.
O SR. HENRIQUE OEST - V. Ex.ª tem razão. É o que se
dá em Barra do Piraí, onde as famílias que vão para São Paulo
ficam, às vêzes, um dia e uma noite abrigadas na estação, apresentando um aspecto deplorável.
O Sr. Abílio Fernandes - Estas criaturas que vêm do campo
têm a necessária resistência física para enfrentar as condições do
meio citadino.
O SR. HENRIQUE OEST - O escritor Jorge Amado assim
descreve, com grande brilhantismo, o embarque de uma des~as
levas de retirantes, no seu livro Seara Vermelha:
"Na véspera da saída do navio, chegou uma grande
leva de imigrantes. Superlotou o acampamento, foi necessária intervenção das autoridades, pois iam saindo brigas.
Homens e mulheres que ocupavam lugares onde já outros
estavam desde semanas, uma balbúrdia. O Delegado estêve
no acampamento, reclamou contra a sujeira; vinha acompanhado de dois soldados de polícia. "Vocês só com muita
bainha de facão ... " - declarou para os homens que o cercavam pedindo providências".
Êsses acampamentos, verdadeiros campos de imigração, deviam ter assistência social, mas, pela narração que acabo de ler,
vemos que a única assistência que se lhes dá é a da polícia, em
vez de médicos, remédios, etc. Como sempre, a única assistência
que o Govêrno fornece é a polícia.
O Sr. Abílio Fernandes - Veja V. Ex.ª por exemplo, o Serviço
de Assistência aos Menores no Rio de Janeiro. A imprensa já mostrou o que é: uma verdadeira monstruosidade. Vivem as crianças
abandonadas, na maior promiscuidade, e passam por tôda sorte
de horrores. Se é assim aqui, no Rio de Janeiro, podemos imaginar
qual não será a situação dos camponeses, no seu êxodo.
Aliás, é preciso que se diga que essa gente ainda tem sorte,
porque aqui, no comício da Esplanada do Castelo, não foi com
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bainha de facão que a polícia se apresentou. Podemos congra.
tular-nos com êsses retirantes pela maneira benevolente com que
as autoridades os tratam.
O Sr. Lauro Montenegro - Onde ocorreu êsse fato?
O SR. HENRIQUE OEST - Em um dos portos de embarque
do São Francisco, com uma leva de retirantes, cena essa descrita
pelo Sr. Jorge Amado, no seu romance Seara Vermelha (lê):
"Mas estava preocupado. A chegada de grandes levas
de flagelados representava sempre perigo de propagação de
doenças. Sem falar no impaludismo que era endêmico, por
ali, havia a varíola muito comum entre os que chegavam da
caatinga. O "alastrim", forma branda de varíola, assolava
o sertão e o delegado mandou chamar o médico da Prefeitura
e o Prefeito também".
Temos, aí, Sr. Presidente, mais uma prova de "carinho"
especial demonstrado por tôdas as autoridades do País, hoje em
dia de norte a sul, porque elas só aparecem em momentos como
aquêle a que me referi , da Esplanada do Castelo, ou então, para
tomar conhecimento de certos fatos. Do contrário, não cuidam
do povo de maneira alguma . A realidade é esta. Só se pensa no
povo em vésperas de eleição e, uma vez eleitos os candidatos, o
que se vê é aquilo escrito no livro do Sr. Jorge Amado.
O Sr. Abílio Fernandes - Todos sabem o que sucedeu aos
camponeses de Santa Clruz, que ficaram ao desabrigo em conse·
qüência da inundação. Uma comissão, constituída de vítimas da
cheia, estêve aqui na ç:âmara, dirigindo-se, também, ao Ministério da Agricultura. Entretanto, nada se fêz por êsses homens.
Mais tarde, dirigiram um memorial a esta Casa, documento que
hoje transita na Comissão de Indústria e Comércio. O Sr. Ministro da Agricultura informa que está prevista a assistência
social a essa gente, por meio de escolas, hospitais, etc., mas que
não há verba. E um cap;ataz que prestou informações exatas sôbre
a situação, foi despedido.
O SR. HENRIQUE OEST - Eu mesmo posso dar meu testemunho dêsses fatos, porque estive naquela baixada, e vi as cenas
ali desenroladas. Repres19ntante que sou do Estado do Rio, visitei
várias localidades atingidas, inclusive Cangulo.
O Sr. Abílio Fernan(l,es - Consigno aqui meu protesto contra
a atitude do Govêrno, particularmente do Ministério da Agricul-
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tura, por deixar os camponeses de Piranema e adjacências no
mais completo abandono.
O SR. HENRIQUE OEST a situação.

Tendo prometido que resolveria

O Sr. Abílio Fernandes - Foram palavras, e palavras, o vento
as leva, e o Ministro da Agricultura se esqueceu.
O Sr. Lauro Montenegro - Com o aproveitamento do São
Francisco, cenas como as que acabam de ser descritas não mais
se repetirão. A situação econômica melhorada fixará o homem à
terra e não mais concorrerá para o êxodo dos lavradores, com
rumo a outras paragens, em busca de condições mais favoráveis.

O SR. HENRIQUE OEST - Por isso apoiamos inteiramente
o Projeto, e nem poderia ser de outro modo. A nosso ver, a planificação do Vale do São Francisco é a única maneira de se acabar
com essas anormalidades. Apesar de lhe darmos nosso voto, porém,
não acreditamos que o Govêrno do General Gaspar Dutra venha
a realizar tal obra, e não acreditamos, porque é um Govêrno que
só tem sabido tratar de política, sem nada fazer, pràticamente,
nos dois anos já decorridos.
O Sr. Lauro Montenegro - Não é exato.
O SR. HENRIQUE OEST - V. Ex.ª não me mostrará um só
ato dêste Govêrno, que viesse a resolver qualquer de nossos problemas. Nem mesmo a praga dos gafanhotos foi dominada.
O Sr. Lauro Montenegro - Discordo inteiramente do ponto
de vista de V. Ex.ª, por demais apaixonado.
O SR. HENRIQUE OEST - Absolutamente: não sou apaixonado nas minhas apreciações. V. Ex.ª não citará um exemplo que
contrarie o conceito que venho de emitir.
O Sr. Lauro Montenegro - A constituição da Comissão do
Vale do São Francisco e a organização da Companhia Hidrelétrica
do São Francisco são iniciativas do atual Presidente da República.
O SR. HENRIQUE OEST - Perdão: os estudos relativos ao
aproveitamento da Cachoeira de Paulo Afonso vêm de longa data.
O Professor Joppert e outros técnicos já apresentaram planos,
desde há muito.
O Sr. Lauro Montenegro - Mas isso não basta: é necessário
cogitar também da execução.
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SR. HENRIQUE OEST - Para êsse fim, nossa bancada
emprestou seu apoio ao Projeto, mas, repito, não cremos que o
Govêrno seja capaz de resolver o grande problema. Se V. Ex.ª me
apontar uma realização do General Eurico Gaspar nutra que me
leve a modificar meu ponto de vista, darei a mão à palmatória.
O Sr. Lauro Montenegro - AB providências por mim já citadas são prova de que tudo está caminhando para o terreno da
realização.
O SR. HENRIQUE OEST - Como disse, apoiamos o Projeto,
mas estamos céticos quanto a que o empreendimento seja levado
a efeito, pois nada vimos ainda que nos induza a ter confiança na
ação do Govêrno.
O Sr. Lauro Montenegro - Pergunto a V. Ex.ª: a situação
econômica em que se encontra o País é de molde a permitir grandes rea,lizações? Só a deflação, ora empreendida com vigor e energia
pelo atual Presidente da República, significa apreciável trabalho
a crédito do Govêrno.
O SR. HENRIQUE qEST - Com a deflação apenas meia dúzia
de pessoas é beneficiada, porque os preços estão subindo indefinidamente.
O Sr. Lauro Montenegro - O corte de despesas desnecessárias ou adiáveis constitui, também, uma grande obra, e tôdas
estas iniciativas são do Presidente Eurico Gaspar nutra.
1

O SR. HENRIQUE OEST - Aceitar semelhante orientação é
reconhecer que a paralisação da vida do País representa uma
grande coisa. Afinal, é essa uma forma de interpretar a administração.
O Sr. Abílio Fernandes - Pediria ao nobre orador me permitisse responder, em contra-aparte, ao argumento do ilustre
colega Sr. Lauro Montenegro.
O SR. HENRIQUE OEST - Concederei um aparte, primeiramente, ao ilustre Deputado Sr. Benício Fontenele, que mo solicitou há mais tempo.
O Sr. Benício Fontenele - O Poder Executivo concedeu vultoso crédito, de Cr$ 15. 000. 000,00, para atender aos flagelados das
enchentes ocorridas em várias regiões do País. Tive oportunidade
de apresentar o primeiro Projeto, nesta Câmara, relativo ao assunto
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e, após êste, foram oferecidos outros, se não me engano, seis ou
sete.
Afinal, a Comissão de Finanças reuniu-os todos e estabeleceu
um crédito de Cr$ 30 .000.000,00. Com o ato do Govêrno, o Projeto
definitivo não foi lev.tdo adiante. O certo é que ainda não se sabe
como foi empregada a verba concedida pelo Poder Executivo, que
se adiantou, num objetivo muito louvável. A verdade é que os
colonos dos núcleos de Santa Cruz e Piranema não foram devidamente contemplados, e até hoje sofrem as conseqüências dos tremendos prejuízos. A quem cabe a culpa? Até hoje não se sabe a
conseqüência dêsse Projeto e resultado do crédito, porque o Govêrno ainda não prestou contas de sua atividade e as vitimas dos
flagelados de Piranema esperam pelo auxílio, até a presente data.
O SR. HENRIQUE OEST - Isso mesmo declarei ao Sr.
Abílio Fernandes, porque visitei êsses lugares - Cangulo, Piranema, Santa Cruz, etc.
O Sr. Abílio Fernandes - Com a permissão do orador, darei
um aparte para o qual pedirei a atenção do ilustre colega
Sr. Lauro Montenegro.
O SR. HENRIQUE OEST - Nesse assunto, o nobre Deputado
Sr. Lauro Montenegro, fala com autoridade, porque bem conhece
os problemas, como Secretário da Agricultura que foi.
O Sr. Abílio Fernandes - Disse o nobre colega ·Sr. Lauro
Montenegro, que o Sr. Presidente Dutra trabalha para normalizar a situação do País. S. Ex.ª, porém, está a braços com um defirit
tremendo, para o qual, só há uma solução: emitir novamente.
Pois bem, vou citar um caso concreto: votou-se, nesta Casa, um
Projeto consignando verba para combate ao gafanhoto no Rio
Grande do Sul. Houve tremenda luta, por parte dos Srs.
Deputados Mota e José Arnaud, para que eu retirasse emenda
que apresentara, a fim de não retardar a marcha da proposição
que afinal foi enviada ao Senado. Como o Projeto fala em financiamento, até hoje o Presidente Dutra, ou a Bancada Pessedista
naquela Casa do Congresso, não deu um passo para resolver o
problema. Concordei com a retirada da emenda e, na sessão desta
tarde, chamei a atenção dos nobres colegas Mota e José Arnaud,
mostrando que o Sr. Senador Salgado Filho já erguera a voz em
defesa do Projeto. Entretanto, os recursos para o combate ao gafa39 -
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nhoto ainda não tinham seguido. Receio que os gafanhotos de
cartola e casaca - como já salientei aqui - comam o dinheiro.
Ainda há pouco, visitando o Rio Grande do Sul, vi camponeses da zona da fronteira abrir uma vala - pasmem os ilustres
colegas - de três quilômetros, homens, mulheres e crianças,
durante vinte dias, sem dormir em casa, ficando irreconhecíveis,
para sepultar os saltões. Enquanto isso, faltam os elementos e
recursos para combate à praga. Aí está o que faz o General Dutra.
O SR. HENRIQUE OEST - Diante do aparte do nobre companheiro de bancada, concluiu-se que o Govêrno espera outra
onda de gafanhotos, a fim de que o crédito seja aplicado.
O Sr. Lauro Montenegro - Que culpa tem o Presidente da
República na demora do trânsito do Projeto pelo Senado? S. Ex.ª
remeteu mensagem, interessou-se pelo andamento rápido do Projeto que demora por circunstâncias superiores. Por quê lançar a
culpa sôbre S. Ex.ª? Tenhamos a coragem de culpar-nos, a nós
mesmos.
O SR. HENRIQUE OEST - Peço ao ilustre colega que me
esclareça o seguinte: quando o Presidente da República - ou o
Executivo, digamos as~;im - tem interêsse em que um projeto
transite ràpidamente no Congresso, não marcha êle ràpidamente
aqui? Não tenhamos ciúvida. O caso do Projeto das bases foi
evidente; o da cassação dos mandatos é evidentíssimo. E V. Ex.a,
com todo seu brilho ~~ inteligência, não poderá absolutamente
contestar êsse fato.
O Sr. Lauro Mont~negro - Quero, apenas, esclarecer o seguinte: o caso do gafarnhoto, trazido à baila por Deputados da
bancada de V. Ex.ª, nãip pode servir de exemplo, porque não passou nesta Câmara com certa rapidez, está no Senado e ainda não
chegou ao seu término em virtude do acúmulo de trabalho devido
ao Orçamento da República.
O Sr. Jorge Amado - V. Ex.ª pode dividir os Projetos em dois
tipos: aquêles que interessam ao Presidente da República e movimentam o Líder da Maioria, Sr. Acúrcio Tôrres, hoje sonhecido
na cidade como "Líder da Cassação", e os projetos que não interessam ao Presidente da República, e têm marcha normal,
demorada.
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O SR. HENRIQUE OEST - O Líder da Maioria, segundo me
consta, é o Sr. Cirilo Júnior. O Sr. Acúrcio Tôrres pode ser o Sublíder, tendo a população apelidado S. Ex.ª, conforme testemunho
do Deputado Jorge Amado, de "Líder da Cassação". Isto não quer
dizer nada. Como Sublíder da Maioria, o Deputado Acúrcio Tôrres
pode ser o "Líder da Cassação". É coisa inteiramente diferente.
O Sr. José Crispim - V. Ex.ª discute um Projeto que realmente está sendo objeto de grande debate nesta Casa, pelo vulto
dos problemas que envolve V. Ex.ª sabe que êsse Projeto tem por
objetivo, como se diz geralmente por ai, a recuperação do Vale do
São Francisco. Como podemos nós, entretanto, encarar Projeto de
tal natureza, sem estabelecermos providências que realmente tornam os benefícios decorrentes extensivos à maioria da população
daquela região?
O SR. HENRIQUE OEST - Essa a nossa dúvida.
O Sr. José Crispim - Veja V. Ex.a o seguinte: vamos gastar
grandes somas no primeiro lance para recuperar as terras pouco
valorizadas do Vale do São Francisco. Amanhã, entretanto, essas
terras, depois de valorizadas pelas obras de irrigação, terão de ser
adquiridas pelo Govêrno por elevada importância, porque os seus
proprietários não vão querer abrir mão delas por qualquer preço.
Então, depois do empreendimento técnico-econômico, quando se
quiser fazer a obra de alcance social, comprando essas terras
para distribui-las por famílias de camponeses, a fim de dar nôvo
impulso ao progresso do Vale do São Francisco, comprar-se-iam
terras valorizadas à custa da União por altas somas, que importariam em nova e extraordinária despesa para o País. A nossa
tese é que a União compre primeiro de seus proprietários, que
delas não fazem uso, as terras pouco valorizadas e as distribua
desde logo e então inicie as obras de recuperação do Vale do São
Francisco. O fenômeno da recuperação se dará, neste caso, com as
terras em mãos daqueles que devem ser beneficiados.
O Sr. Lauro Montenegro - O Govêrno já está estudando ·a
solução social do assunto, o que não pode ser feito de um momento para outro.
O SR. HENRIQUE OEST - Não é caso de estar estudando:
o Govêrno deve ter sempre em mente o problema social em todo
o Brasil e, conseqüentemente, no Vale do São Francisco.
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Como há pouco se afirmou, a maioria das terras ribeirinhas
do São Francisco são, hoje em dia, terras quase tôdas imobilizadas, abandonadas, salvo as que estão situadas nos melhores lugares, isto é, nos mais próximos dos centros povoados existentes no
Vale do São Francisco.
Tirando-se essas pequenas cidades, tôdas as zonas perdidas
nos chS!Padões são pràticamente constituídas de terras que não
podem ser aproveitadas, ou muito pouco, para a agricultura, pois
estão abandonadas e o seu valor é igual a zero.
O Sr. Lauro Montenegro - Não se acham abandonadas; são
terras que não estão sendo aproveitadas devido às sêcas e falta
de irrigação.
O SR. HENRIQUE OEST - V. Ex.ª está de acôrdo com a
nossa tese. A luta por essas terras vem de longe. Elas são abandonadas no sentido de não haver ali trabalho agrícola.
O Sr. Lauro Montenegro - Exatamente.
O Sr. Jorge Amado - O Deputado Lauro Montenegro, ilustre
conhecedor do assunto, sabe que o latifúndio, pela sua própria
natureza, é a liquidação da terra da lavoura, é a monocultura.
O Sr. Lauro Montenegro - Não há dúvida. A monocultura é
um mal. Estamos trabalhando para o seu desaparecimento e o
aproveitamento do São Francisco será um fator importante para
atingirmos êsse objetivo.
O SR. HENRIQUE OEST - V. Ex.ª não estará certamente
de acôrdo com a iniciativa que beneficiará os proprietários das
terras que estão abandonadas por falta de cultura no momento,
tendo um valor x, para deixar que amanhã obtenham uma valorização de x mais não sei quanto. Assim, V. Ex.ª estará defendendo
a boa tese.
O Sr. Lauro Montenegro - O Govêrno está estudando o
assunto e, à medida que os serviços forem sendo executados,
resolverá êsse outro aspecto da questão.
O SR. HENRIQUE OEST - A cada momento que se passa,
a valorização das terras aumenta. E, quando o Projeto fôr aprovado, o Govêrno as adquirirá de acôrdo com o valor que o proprietário exigir. Sabe V. Ex.ª perfeitamente, o que se dá na
Capital da República. Uma vez que se coloque um bico de gás ou
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calçamento, a terra tem mais valor do que quando era terreno
baldio.
Além disso, não é justo que todo o povo brasileiro pague para
serem valorizadas terras do Vale do São Francisco, numa extensão
de quase cem mil quilômetros quadrados, com apenas oitenta ou
noventa mil proprietários.
Não é justo, repito, que quarenta milhões de brasileiros
paguem para que só meia dúzia dêsses proprietários se beneficie.
O Sr. Lauro Montenegro - O valor da terra verificar-se-á
depois. No momento da desapropriação é que se determinará o
seu custo. Ela não ficará ao arbítrio do proprietário.
O SR. HENRIQUE OEST - Vejo que o nobre Deputado está,
em princípio, de acôrdo conosco.
O Sr. Lauro Montenegro - De acôrdo, em têrmos.
O SR. HENRIQUE OEST - Est modus in rebus. Apenas o
nobre Deputado está atrasado na questão do tempo, quanto à
desapropriação.
O Sr. Jorge Amado - O Deputado Amando Fontes também
é pela reforma agrária.
O SR. HENRIQUE OEST - Com seu grande espírito democrático, não poderia ser de outra maneira.
O Sr. Lauro Montenegro - V. Ex.ª não há de querer forçar
todos os brasileiros que, pela Constituição, são obrigados a concorrer para o aproveitamento do Vale do São Francisco, a pagarem
para que meia dúzia de indivíduos se beneficie.
Ora, isto é, positivamente, uma injustiça.
Ouvi, há dias, um aparte do Deputado baiano, Sr. Teódulo
de Albuquerque, declarar que um dos motivos por que não se podiam fazer desapropriações, consistia na irrigação de grandes
zonas porque depois, alguns poderiam receber terras que fôssem
ficar dentro da água. Ora, Srs. Deputados, isso não é argumento.
:msse Plano de irrigação é antigo, tôdas as barragens já estão
previstas, já se sabe quais as zonas que ficarão alagadas por causa
da altura da barragem e dos cortes que nela serão feitos. O Govêrno vai saber pela carta que tal barragem vai alagar uma área
de tantos quilômetros.
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Desejo esclarecer a V. Ex.a que na Inspetoria de Obras Contra
as Sêcas já há um serviço de irrigação para as zonas sertanejas,
principalmente no Estado da Paraíba.
O SR. HENRIQUE OEST - No Estado de Pernambuco,
também.
O Sr. Lauro Montenegro - Construídos os açudes, já foram
feitas irrigações que atravessam o EBtado do Ceará. Agora, o que
se deverá resolver satisfatàriamente - e acho importante - é
a parte social.
O SR. HENRIQUE OEST - Nada se pode fazer no Vale do
São Francisco se a parte social não fôr encarada. Do contrário,
cairemos num círculo vicioso.
O Sr. José Crispim - Continuaremos no sistema feudal.
O Sr. Jorge Amado - O que não se pode fazer, é colocar a
solução do problema do homem em segundo plano, como quer o
ilustre Deputado Lauro Montenegro.
O Sr. Lauro Montenegro - Absolutamente. Eu o coloco no
primeiro plano. É proble~ma tão importante que chego a colocá-lo
acima de tudo.
O SR. HENRIQUE OEST - V. Ex.ª, então, salvo pequenos
detalhes, está com a brn.:i. causa. Pergunto a V. Ex.ª: como poderemos valorizar o homem?
O Sr. Lauro Monte~~egro - Valorizaremos o homem, saneando a região, dando-lhe isaúde, vigor ...
O Sr. José Crispim ·-Dando-lhe terras.
O Sr. Lauro Montenegro - ... dando-lhe terras. O Plano do
São Francisco obriga as instalações de hospitais, distribuição de
remédios. Assim estamos cuidando do homem.
O Sr. José Crispim ·-V. Ex.ª se refere ao homem da massa
da população ou dos grandes proprietários?
O Sr. Lauro Montenr;gro - Ao homem da massa, ao operário.
O SR. HENRIQUE OEST - O Govêrno deveria atacar de
frente o problema, faze+ um recenseamento dessa massa, dessa
população, para saber p quanto de terra deve ser distribuído,
encaminhando para lá a parte social. Os médicos, os técnicos, etc.
Quando começasse o serviço, estariam em condições de se adaptarem às terras que iria.m trabalhar.
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O Sr. Lauro Montenegro - Mas êsse problema depende da
possibilidade econômica do País. O Govêrno sabe que tem de atacar o problema, mas não dispõe de dinheiro para êsse fim.
O SR. HENRIQUE OEST - Então V. Ex.ª está em desacôrdo
com a instalação da Companhia Hidrelétrica.
O Sr. Lauro Montenegro -

mente.

O SR. HENRIQUE OEST temos as máquinas para tal?

Não estou em desacôrdo, absoluta.
Como vamos construí-la, se não

O Sr. Lauro Montenegro - Se V. Ex.ª precisa de roupa,
chapéu, botina e não pode adquirir tudo de uma só vez . . . Compra
alguma coisa e deixa para depois as outras.

O SR. HENRIQUE OEST - Não começaria pelo chapéu, mas,
talvez pelas calças.
O Sr. Lauro Montenegro -

chapéu para o fim.

Disse-o de propósito. Deixei o

O SR. HENRIQUE OEST - O seu raciocínio fortalece o nosso
ponto de vista. Não adiantaria, então, por exemplo, construir uma
usina hidrelétrica, se não temos as fábricas para o necessário
consumo da energia.
O Sr. Lauro Montenegro -

As fábricas virão com a energia.

O SR. HENRIQUE OEST - O Brasil deveria ter centenas de
usinas hidrelétricas, e não uma só, no São Francisco. O problema
do Vale deve ser encarado desde o Fêcho do Funil até a Cachoeira
de Paulo Afonso.
O Sr. Lauro Montenegro - Permita-me V. Ex.ª que adiante
ainda que o fato de o Govêrno não cuidar da desapropriação de
terras, não significa desconhecer o problema. Isto virá com o
tempo.
O SR. HENRIQUE OEST - A desapropriação é um problema
vital de interêsse imediato porque, depois, se vai tornar muito
cara, como acontece no Rio de Janeiro. Hoje, para se abrir uma
avenida há inúmeras dificuldades. Quando foi traçado o plano, na
época do Sr. Agache, as desapropriações poderiam ter sido feitas
sem grandes dispêndios.
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O Sr. Lauro Montenegro - A situação financeira do Govêrno,
no momento, talvez não seja de molde a possibilitar o ataque a
um problema de tal porte, como êste.

O SR. HENRIQUE OEST - Devemos elaborar uma lei regulando a matéria, de sorte a serem evitadas as valorizações absurdas
que, por certo, virão depois do aproveitamento do Vale do São
Francisco.
O Sr. Lauro Montenegro - Por quê V. Ex.ª não apresenta
projeto neste sentido?
O SR. HENRIQUE OEST - Vou apresentar uma planificação
do Vale, embora modestíssima. Se não puder concluí-la, entregá-la-ei para ser publicada. Isto, entretanto, não nos compete, visto
não ter sido estudado por nós. Pode ser objeto da própria Companhia e dos Diretores, que vão ganhar, polpudamente, tanto quanto
os Deputados, e que a estas horas, por certo, já estão pensando
nos cargos que vão ser criados.
O SR. PRESIDENT;E - Advirto o nobre Deputado de que
restam apenas cinco r,ninutos para terminar o tempo de que
dispunha.
O SR. HENRIQUE OEST - Peço a V. Ex.ª a gentileza de
consultar o Plenário sôbre se me consente mais meia hora para
terminar minhas considerações.
O SR. PRESIDENT~ - O nobre Deputado, Sr. Henrique Oest,
pede ao Plenário meia hora para concluir suas considerações, a
respeito do tema que está debatendo.
Os Senhores que aprovam o requerimento de S. Ex.ª queiram
levantar-se. (Pausa).
Foi aprovado.
O nobre Deputado fienrique Oest terá mais 30 minutos.
O SR. HENRIQUE C)EST - Antes de reiniciar minhas co:1siderações, desejo agradecer a V. Ex.ª, Sr. Presidente, e à Casa,
a gentileza que tiveram, concedendo-me mais meia hora para
terminar.
Os embarques no Siio Francisco dessas levas de imigrantes,
são feitos da maneira mais precária possível. Os homens são tratados como animais.
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Relativamente ao embarque das levas de imigrantes que se
destinam a um pretenso "Eldorado" no Estado de São Paulo,
dizia eu, Sr. Presidente, que nesses acampamentos de emigração,
que mais parecem de campo de concentração, havia apenas uma
única autoridade social - o Delegado de Polícia. Em Joàzeiro, por
exemplo, apavorado com as doenças regionais, como o tifo
com caráter endêmico, a varíola, etc., foi obrigado a levar um
Prefeito e um médico, a fim de, não digo socorrer completamente
a todos os retirantes, como seria de desejar, mas obrigá-los, pelo
menos, a uma higiene ligeira, inclusive dividi-los em turmas, pois
sairia no dia seguinte numa mesma embarcação - uma leva de
150 pessoas, em terceira classe, com capacidade de cem passageiros.
Só isto, Sr. Presidente, demonstra bem as condições precárias
da população que vive às margens do São Francisco, e constitui
mais uma prova evidente de que se não fizermos a desapropriação
das terras que marginam aquêle grande rio no momento em que
estamos aprovando a criação da Companhia do Vale do São Francisco, só poderemos fazê-lo quando essas terras estiverem em
ótimas condições de aproveitamento, isto é, com barragens e com
o sistema completo, ou pelo menos bem satisfatório, de irrigação
de todo o Vale. E ainda mais, Sr. Presidente - quem não se desfizer das terras neste momento, por fôrça de uma lei, só depois
irá fazê-lo, quando estiver tôda a zona desenvolvida por êsses
melhoramentos, inclusive quando a energia elétrica já estiver
sendo fornecida.
O Sr. Teódulo Albuquerque - Pediria ao nobre Deputado
demonstrasse o plano que tem em vista.
O SR. HENRIQUE OEST - Lamento a ansiedade do nobre
colega. Tenho, porém, o direito de dispor da meia hora que me
foi concedida. Já cedi a vez, por gentileza, a dois ou três colegas.
Se V. Ex.ª está impaciente por falar ...
O Sr. Teódulo Albuquerque - Absolutamente. Desejo apenas
ouvir o plano de V. Ex. a.
O SR. HENRIQUE OEST - V. Ex.ª ouvirá, quando eu terminar tôdas essas considerações. Talvez elas não interessem a
V. Ex.ª que deve conhecer sobejamente o Vale do São Francisco,
porque é daquela zona. Outros colegas, entretanto, que, como eu,
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tiveram de estudar o assunto, talvez tenham interêsse em ouvi-las, pois não são sàmente coisas escritas por mim, mas baseadas
em dados fornecidos pelo Govêrno.
Como ia dizendo, alcança a elevada cifra de 40. 000 o número
de pessoas que deixam o Vale, anualmente, e vão trabalhar como
rendeiros ou colonos nas zonas de café e nas plantações de
algodão, em São Paulo.
Em 1943, a população do São Francisco Médio-inferior teve
um decréscimo de 15,5% sôbre a anterior, em conseqüência do
êxodo. O Vale tem vivido em relativo isolamento, fenômeno muito
repetido em várias regiões do País, devido ao abandono dos poderes públicos, que só trata superficialmente, sem as necessárias
soluções básicas, os problemas fundamentais da maioria do nosso
povo.
O regime latifundiário, que vem desde os tempos coloniais,
da época das concessões de sesmarias do tamanho de verdadeiros
impérios europeus, permanece até hoje inalterável e tem-se agravado ainda mais em certos municípios, sobretudo nas Zonas mineira e baiana, ribeirinp.as ao São Francisco.
Agora, alguns proprietários, na perspectiva da melhoria das
condições econômicas qo Vale, já procuram aumentar os seus
latifúndios, comprando grandes extensões de terras ainda por
preço barato.
Assim, Sr. Presiden~e, mostramos aos Srs. Deputados um dos
erros existentes no Projeto que não acautela, absolutamente, os
interêsses do povo que é obrigado a pagar para meia dúzia de
·1atifundiários da região.
Como se vê, a área Média do São Francisco, das propriedades
lá existentes em vários municípios é a seguinte:
Pirapora .................................................... .
Joàzeiro .................................................... .
Petrolina .................................................... .
Bom Jesus ................................................... .
Santana do Ipanema ........................................ .
Marechal Floriano ........................................ · .. .
São Romão .................................................. .

Hectares
992
1.137
646
605
723
580
525

E assim por diante~ nessa proporção, em média superior a
500 hectares. Como se ppde deduzir dêsses dados, a região do São
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Francisco é essencialmente latifundiária e, por isso, escassamente
aproveitada. A agricultura praticada numa área de quase 100. 000
hectares é ridícula, em valor e quantidade de produção.
Daí o que diz o geógrafo Jorge Zarur, de cuja obra vou ler
pequeno trecho:
"Grandes e pequenas propriedades no Brasil - Enquanto muito se escreveu sôbre os característicos da fazenda e
sua influência na economia brasileira, o sistema de propriedade do Brasil ainda não foi analisado. As pequenas propriedades e os tipos de arrendamento rural devem ser
cuidadosamente estudados, porque interessam a uma grande
porcentagem da população rural do País. Um estudo das
terras de propriedade da Igreja e do domínio público devia
ser feito, mostrando a extensão de suas posses e a relação
da Igreja e dos outros proprietários com seus rendeiros.
A propriedade rural no Brasil apresenta dois extremos:
de um lado, grandes fazendas e sua organização econômica
característica; e de outro, pequenas propriedades fomentadas pela política de colonização do Govêrno. No Brasil, de
um modo geral, uma propriedade de menos de 150 hectares é
considerada pequena, uma entre 150 a 600 hectares é média,
e acima de 600 hectares é uma grande propriedade, uma
fazenda".
Logo, as pequenas propriedades no Brasil, como acontece no
Estado do Rio Grande do Sul, na maioria dos casos, têm assistência do Govêrno, e, se não desapropriarmos agora as terras do
Vale do São Francisco e prontamente realizarmos os trabalhos
para organizar um serviço de verdadeira assistência social, no
sentido técnico e profissional, não será depois que o conseguiremos, quando os proprietários tudo farão para não se desfazerem
de suas terras.
Nessa região, os salários são os mais ridículos possíveis. Um
homem, por dia, não chega a ganhar Cr$ 5,00; em média, percebe
Cr$ 3,00. O trabalhador feminino, diàriamente, ganha Cr$ 1,00.
Ora, é o latifúndio que causa situação tão miserável.
A Comissão do Vale do São Francisco, que terá por objetivo
melhorar as condições daquela região, até o momento nada fêz,
não inventariou coisa alguma, não nos deu prova de que, em
futuro breve, estará cuidando das populações que lá vivem.
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Para a valorização do Vale do São Francisco, em função do
rio e dos transportes, não significa que no Plano a executar a
Comissão tenha em conta apenas o problema do Vale. Precisa
cuidar dos transportes - navegação do rio e transporte terrestre.
As cidades próximas do rlo, futuramente, serão pontos de escoamento da produção de todo o Vale. :t!lste é outro ponto que deve
ser levado em consideração pela Comissão. Faz-se necessário não
apenas beneficiar o rio, como meio de transporte, mas procurar
ver a relação de tôda a rêde de transportes, inclusive a do próprio
rio.
E o que vemos? É que até agora nem o Govêrno Federal, nem
o Estadual procuram resolver problema algum, relativo à rota de
"gaiolas" que são utilizadas no rio São Francisco. E isto porque
jamais vimos, por parte do Govêrno Estadual, coisa alguma, a não
ser promessas, e, quanto ao Govêrno Federal, conforme disse o
nobre Deputado Sr. Lauro Montenegro, não existe qualquer iniciativa; nem mesmo na época da guerra, em que as embarcações
navegavam superlotadas, com o transporte de tropas e da população, de um lado para outro, houve qualquer melhoramento.
O Sr. Lauro Montenegro - Permita-me um aparte, pois
desejo corrigir uma injusiiça. Estou ouvindo o ilustre colega com
muita atenção, e estive atento ao ponto em que disse que os
Governos Federal e Estaip.ual, nada têm feito. Se é o Govêrno,
agora, que está fazendo arlguma coisa, a êle tudo devemos.
O SR. HENRIQUE OE~ST - Mas naquela época nada fizeram.
E não pense o nobre colega que o atual Projeto será uma vara
de condão pois não poder\á, resolver todos os problemas correlatos.
O Sr. Lauro Montenegro - V. Ex.ª está antecipando o seu
juízo.
O SR. HENRIQUE O~ST - Julga o ilustre colega que, uma
vez aprovado o Projeto, o problema estará inteiramente resolvido?
O Sr. Lauro Montene~rro - E poderíamos resolver o problema,
sem a aprovação do Plano?
O SR. HENRIQUE 01~ST - Mas o Plano já devia estar dando
resultados, para melhorar a situação das populações que ali vivem.
E até agora nada vimos!
O Sr. Lauro Monten~gro - Refiro-me à ação do Govêrno
atual.
1
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Que nada fêz, nem tem feito, a
não ser muitas viagens de avião, cercado de comitiva luzida, a
cujo respeito o DIP faz propaganda ...
O Sr. Lauro Montenegro - V. Ex."" estão sendo injustos.
O Sr. Maurício Grabois - ... inclusive em filmes, exibidos
na Cinelândia, como o que vi, e no qual o Sr. Teódulo de Albuquerque saudava o Sr. Presidente da República! O que quero ver
são os fatos concretos!
O Sr. Teódulo de Albuquerque - Por ocasião do lançamento
de uma pedra fundamental! ...
O Sr. Maurício Grabois - O Sr. Adernar de Barros também
vem lançando muitas pedras fundamentais ...
O Sr. Maurício Grabois -

O SR. HENRIQUE OEST - Acredito que o ilustre colega
queira admitir o Sr. Adernar de Barros como um britador, apesar
de para isso demonstrar tendências em Anhangabaú ...
O Sr. Lauro Montenegro - É preciso sentir, de perto, as nossas dificuldades, para resolvê-las. Por isso, o Sr. Presidente nutra
faz constantes viagens.
O SR. HENRIQUE OEST - Temos, então o caso do SAM. O
Sr. Presidente da República visitou-o, tudo verificou, e nada
resolveu, pois tudo ali continua na mesma situação.
O Sr. Lauro Montenegro - V. Ex.ª há de concordar comigo
que, vendo-se e examinando-se pessoalmente, tem-se uma impressão muito mais perfeita de nossas verdadeiras necessidades.
O SR. HENRIQUE OEST - As pessoas, às vêzes vêem com
os próprios olhos mas não vêem na realidade, o que existe.
O Sr. Lauro Montenegro - Felizmente, o Sr. Presidente da
República apressou, quanto possível, todos os trabalhos no Plano
do São Francisco.
O SR. HENRIQUE OEST - Quer me parecer que estamos
de acôrdo, pois o Sr. Presidente Eurico Gaspar nutra apressou a
campanha contra o gafanhoto.
O Sr. Lauro Montenegro - O respectivo Projeto encontra-se
no Senado, correndo os trâmites regimentais.
O SR. HENRIQUE OEST - Como dizia, a valorização do
Vale do São Francisco deve ser feita em função do rio e dos
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transportes. Já declarei que nada foi realizado até hoje. O Govêrno não melhorou, até o presente momento, as condições de
navegabilidade do rio, que continuam as mesmas talvez há mais
de 20 ou 30 anos.
V. Ex.a, Sr. Deputado Lauro Montenegro, estará de acôrdo
comigo em que, até o presente momento, nada foi feito.
O Sr. Lauro Montenegro - Ao contrário, sete hospitais jâ
foram construídos.
O SR. HENRIQUE OEST - Responda-me V. Ex.ª: foram
feitos na vigência dêsse Govêrno ou já estavam começados no
outro?
O Sr. Lauro Montenegro - Na vigência dêste Govêrno.
O SR. HENRIQUE OEST - Mas as pedras fundamentais estão
sendo batidas agora.
O Sr. Lauro Montenegro - Já estão cobertos. V. Ex.ª mesmo
poderia se abrigar num dêsses hospitais.
O Sr. Costa Pôrto - çomo V. Ex.ª sabe, essas obras vêm desde
o Império. E V. Ex.ª quer resolver o problema em vinte e quatro
horas! V. Ex.ª quer mil8rgres.
O SR. HENRIQUE OfST - O que vejo são apenas as falhas
existentes, a meu ver. O ~ue achamos capital para o Vale do São
Francisco não é nem a pompanhia Hidrelétrica, nem o sistema
d& irrigação. São tôdas, na verdade, correlatas. Uma está em funçãa da outra, agora primordial, para nós, é o homem.
O Sr. Lauro Montenegro - Os hospitais servem a êsse fim.
O SR. HENRIQUE O:EST - Só com hospitais não se resolve
o problema.
O Sr. Costa Pôrto - É esta uma questão de método: começar
pela eletrificação e termi;nar protegendo o homem, que é o pro~
blema fundamental.
O Sr. Teódulo de Albuquerque - Quatro estradas já estão
iniciadas; os estaleiros de Juàzeiro já estão prontos; quatro hospitais serão cobertos êste ano e concluídos para o ano, de acôrdo
com o orçamento.
O SR. HENRIQUE OEST - Os estaleiros já estavam iniciados?
O Sr. Teódulo de Alpuquerque - Temos já 70% da cidade
com cais.
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O Sr. Lauro Montenegro -

de obras considerável.

V. Ex.ª está vendo que é uma soma

O SR. HENRIQUE OEST - Estou vendo que o nobre Deputado fêz grandes discursos quando bateram as pedras de novos
hospitais.
O Sr. Teódulo de Albuquerque - O que posso afirmar é que
estão em construção.
O SR. HENRIQUE OEST - As vêzes batem-se as pedras iniciais mas não se fazem os hospitais.
O Sr. Costa Pôrto - Se me disser que o plano hospitalar se
reduz a ter hospitais, voto contra. Acredito, porém, que não se
reduz só a hospitais.
O SR. HENRIQUE OEST - Nem pode ser, porque seria coisa
ridícula que não poderíamos aceitar. Já declarei que a bancada
Comunista está de acôrdo. Apenas, nesta questão, achamos que o
primordial é o homem e os fatos correlatos.
O Sr. Teódulo de Albuquerque - Foi isso mesmo que fizemos:
saneamento da zona.
O SR. HENRIQUE OEST a zona.

Mas não se pode ainda sanear

O Sr. Teódulo de Albuquerque -

DDT.

Está sendo saneada pelo

o SR. HENRIQUE OEST - o DDT só, não resolve. É preciso
também a irrigação, a abertura do Vale, o aproveitamento e o
povoamento da zona.
O Sr. Teódulo de Albuquerque - O DDT é um remédio
heróico para o momento.
O SR. HENRIQUE OEST - Estou de acôrdo, mas não é só
o que resolve.
O Sr. Lauro Montenegro- Não é o fim principal. A aplicação
do DDT é um meio de valorizarmos o homem.
O SR. HENRIQUE OEST - V. Ex.ª não acha que a desa.
propriação da terra deveria vir imediatamente? Isso é que deve
vir antes.
O Sr. Costa Pôrto - Se a desapropriação se fizesse logo,
sairia barata; se fôr feita depois, com os terrenos valorizados
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ficará mais onerosa. Neste ponto, estou de pleno acôrdo com V.
Ex.ª.
O SR. HENRIQUE OEST - É o mesmo caso da Baixada
Fluminense onde os terrenos são vendidos atualmente a metro
quadrado, com uma frente de vinte por um fundo máximo de 50
a 100 metros. Como se vê, V. Ex.ª está inteiramente de acôrdo
comigo, porque, pela Constituição, todos os brasileiros, sem exceção,
vão contribuir para êsse Plano.
O SR. PRESIDENTE - Advirto o nobre orador de que dispõe,
apenas, de cinco minutos para terminar suas considerações.
O SR. HENRIQUE OEST - Sr. Presidente, concluindo o que
venho de dizer à Casa, repito que estamos inteiramente de acôrdo
com o Projeto que cria a Comissão do Vale do São Francisco, mas
não acreditamos seja êle realizado. E não acreditamos porque um
Govêrno que apenas cuida de política ...
(Interrompido e até o final o orador não volta ao tema) •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • r •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(DCN de 20-11-1947)
O SR. PRESIDENTE votos o seguinte

Há sôbre a mesa e vou submeter a

REQUERIMENTO

Sr. Presidente:
Requeiro o encerramento da discussão final do Projeto
n.º 669-A, de 1947, que trata da criação da Comissão do Vale do
São Francisco, por consid1.~rar suficientemente esclarecido.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1947. -

Campos Vergal.

O SR. MAURÍCIO GR:ABOIS - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE -- Tem a palavra o nobre Representante.
O SR. MAURÍCIO GRABOIS - (Para encaminhar a votação)
Sr. Presidente, poderia invocar a falta de número, que é
evidente. Não vejo, no en·~anto, razão alguma para se apresentar
requerimento de tal natur·eza, quando só resta um orador inscrito,
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por· sinal membro da Comissão de Planejamento do Aproveita·
mento do Vale do São Francisco. Entendo mesmo que a Câmara
seria intolerante, se assim procedesse, para com um orador que
participou dos trabalhos relativos ao Vale do São Francisco. Espero,
por isso, que o requerimento não seja aprovado.
Estranho mesmo que o ilustre Deputado Campos Vergal, que
todos conhecemos pelo seu espírito liberal, homem que tem defendido muitas causas justas, apresentasse requerimento para o
encerramento da discussão do Proje19, que cria a Comissão do Vale
do São Francisco, para impedir que um dos membros daquele
órgão técnico se manifeste. (Muito bem).
O SR. CAMPOS VERGAL - Sr. Presidente, peço a palavra.
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Representante.
O SR. CAMPOS VERGAL - (Pela orden;) - Sr. Presidente,
ignorava que houvesse apenas um orador inscrito para falar e,
muito menob, pertencesse à Comissão.
Requeri o encerramento da discussão, porque vinha observando que o Projeto vertente se encontra em pauta há muitos dias,
prejudicando, gravemente, a votação geral. Tenho notado, também, que diversos distintos e dignos oradores, em lugar de desenvolverem a tese constante do Projeto, têm-se desviado para outros
assuntos, redundando isso em prejuízo gravíssimo para os nossos
trabalhos e na convocação extraordinária de sessõe~.
Para não melindrar, entretanto, o ilustre Deputado, nosso
colega inscrito, pertencente à Comissão que integra os estudos
diretamente do Vale do São Francisco, solicito a V. Ex.ª a retirada
do requerimento. Peço, porém, que, tão logo o orador deixe a
tribuna, seja votado o pedido. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE - O nobre autor do requerimento já
está atendido.
Desejo, antes de dar a palavra ao último orador inscrito para
falar sôbre o Projeto n.º 669-A, de 1947, corrigir a referência do
Sr. Maurício Grabois à falta evidente de número no recinto, para
votação.
Informo a S. Ex. a que há na Casa 170 Srs. Deputados.
Tem a palavra o Sr. Gregório Bezerra.
40 -

27 295
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O SR. GREGÓRIO BEZERRA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, compreendo a ansiedade de alguns colegas em votar êsse
Projeto que estamos discutindo, por ser dos que, em verdade, merecem ser amplamente aqui debatidos. Da mesma forma, compre.
endo a ansiedade dos ilustres Deputados Teódulo de Albuquerque
e Campos Vergai em logo quererem votar a matéria, mas trata-se
de assunto que cumpria ser bem estudado para que todos pudessem votar com ciência de causa, visto que o Projeto encerra finalidade de muita importância, não para determinado grupo político
ou regional, mas de interêsse profundamente nacional. Por isso,
o Projeto deveria ter vindo a Plenário sem êsse regime de urgência
tão precipitado. Há muitos meses vinha êle se arrastando lentamente, a passos de cágado, e de repente surge no Plenário, fazendo
com que muitos eminentes colegas - que poderiam expor suas
opiniões, prestar certos esclarecimentos - fiquem tolhidos de
falar a respeito.
O Sr. Amando Fontes - Em verdade, durante três ou quatro
meses o Projeto estêve ~ormindo na Comissão de Constituição e
Justiça. Nos últimos trê1s meses, porém, êle tem estado em constantes debates nas Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.

O SR. GREGóRIO :i:3EZERRA - Agradeço a V. Ex.a o esclarecimento, mas veja o ilustre Presidente da Comissão, a que tenho
a honra de pertencer, qµe me assiste razão nos comentários que
faço.
Neste sentido, muitos ilustres Deputados Jª ocuparam a
tribuna para debater o assunto, abordando aspectos técnicos. A
minha incapacidade (não apoiado) afasta-me de tais assuntos,
mas, representante do povo nesta Casa e membro da Comissão do
Vale do São Francisco, não poderia deixar de dizer algumas palavras, tendo em consideração determinados conhecimentos que
possuo da vida dos habitantes da margem do São Francisco.
O Sr. Amando Fontes - No seio da Comissão do Vale do São
Francisco, V. Ex.a foi um dos que mais se dedicaram à solução do
problema do São Francisco.
O SR. GREGÓRIO BEZERRA - Agradeço a V. Ex.ª o seu
testemunho, e o fiz, com patriotismo, desejando, mesmo, que
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fôsse o mais breve possível dada solução aos problemas do São
Francisco, e, sobretudo, da Cachoeira de Paulo Afonso.
Já é tempo, Sr. Presidente, de modificarmos a posição dos
nossos governos em relação aos problemas do São Francisco. Nada
se conseguiu realizar, até hoje, no sentido da reabilitação econômica do Vale e da melhoria do padrão de vida dos milhões de
brasileiros que ali residem e trabalham debaixo de penosas condições. O São Francisco, como a Amazônia e a quase generalidade
das nossas áreas do sertão, tem sido apenas um motivo de literatura, um instrumento da ficção e da demagogia dos politiqueiros profissionais. Esqueceu-se que êsse rio da unidade nacional e
as suas populações famintas constituem um dos problemas fundamentais do País, a que devemos dedicar cuidadosa atenção e
honesto patriotismo.
Nesta Casa, por ocasião do seu funcionamento como Assembléia Nacional Constituinte, votamos um dispositivo constitucional
reservando no Orçamento da União, anualmente, a parcela de 1 %
das suas rendas tributárias destinadas à valorização econômica do
Vale. Cumprimos, pois, nosso dever diante do povo, ao encaminhar
a solução de uma questão de base em nosso País, cuja complementação neste momento estamos votando na forma do Projeto
n.º 669-A, que manda criar a Comissão do Vale do São Francisco.
As medidas propostas no Projeto, de um modo geral e independentemente da sua forma de execução, atendeu a realidade das nossas
populações rurais, e particularmente, dos camponeses da Bahia,
Minas, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.
É preciso, contudo, que a criação do órgão administrativo, não
importa quais forem as características que esta Casa lhes imponha,
seja imediatamente completada por uma política honesta e conseqüente em relação ao Vale, e cuja execução atenda às exigências
dos milhares de patrícios que ali vivem e trabalham.
A Comissão do Vale do São Francisco, que êste Projeto visa
criar, vai ter sua eficiência em grande parte dependendo dos planos que elabore. A propósito, somos dos que consideram que não
precisamos cogitar de medidas à ianque, obras de grande vulto,
que terminarão não sendo executadas, em grave prejuízo para o
nosso povo. É preferível que as medidas sejam simples mas razoáveis, que tenham um sentido prático e não enganem as esperanças
do povo nem constituam demagogia à custa da nação.
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Receio muito o fracasso das obras de grande envergadura
quando os recursos são insuficientes e os objetivos são complexos.
Guardo comigo a experiência da última campanha da Amazônia realizada durante a guerra. O plano chamado de regeneração
da economia local e de reajustamento da situação do caboclo, um
plano amplo, abordando setores de produção, saneamento, crédito,
educação e transportes, ao contrário dos benefícios prometidos só
conseguiu deixar na Amazônia um panorama de desordem econômicamente, de depressão financeira e de miséria entre milhares
de trabalhadores rurais.
Na hora de traçar os planos para a valorização da Bacia do
São Francisco, é preciso ter em conta as diversas experiências que
a nossa história administrativa nos aponta. E a Amazônia responde como o melhor quadro e o mais completo exemplo de que
os planos de fachada, as medidas demagógicas, não conduzem ao
progresso das regiões e dos povos, passam por fora das realidades
e até complicam as dificuldades e agravam as crises.
Por outro lado, não cabem em relação ao São Francisco as
soluções de periferia, porque os seus problemas são de profundidade e como tal devem ser tratados. Invoco, novamente, o programa desempenhado na área da Amazônia, a que antes me
referi. Isso o faço, aliás, com melhores argumentos do que aquêles
que nesta Casa· têm invocado as experiências do Tennessee, nos
Estados Unidos, para justificar a criação de um órgão autônomo
para o São Francisco. Há muito maior semelhança entre o
ambiente físico e cultural da Amazônia com o São Francisco, entre
os problemas de uma e outra região, do que com o Vale do rio
americano. Admitamos que o Tennessee é um roteiro e um campo
de aprendizagem para o método a aplicar na Comissão do Vale
do São Francisco. Mas a Amazônia também é uma experiência e
um conselho para fixar o caráter e os rumos do plano a executw.
- o plano diante da terra e do povo, que no sertão e na hinterlândia apresentam os mesmos caracteres.
Pois bem, na Amazônia os generais do Plano tiveram em vista
a solução dos problemas ele conjuntura, sem verificar que a crise
ali era de infra-estrutura e suas origens deveriam ser procuradas
na economia semicolonial e nas relações de produção semüeudais
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dominantes, no próprio monopólio da terra. Cogitou-se claramente dos problemas de educação, de saúde etc., mas o imperialismo americano continuou fazendo os preços para a borracha, a
castanha e mais produtos extrativos de todo o gênero. Continua
explorando a miséria dos seringueiros e agravando a situação das
próprias classes médias, que viram decair o seu poder de compra
e seu padrão de vida. Até as rendas públicas pieram. Li há poucos
dias, em telegramas divulgados pela Asapress, que o deficit orçamentário do Estado do Amazonas, no orçamento de 47, é de 17
milhões de cruzeiros, mais de um têrço, portanto, da sua receita
anual.
S!sses são alguns dos resultados imediatos do Plano de Valorização da Amazônia, executado durante a fase da chamada
"batalha da borracha".
Neste momento, quando discutimos a aprovação do Projeto
n. 669-A, criando a Comissão Executiva que vai enfrentar os
problemas graves e profundos do Vale do São Francisco, quero
fazer algumas considerações acêrca do fato, e fixar as linhas que
considero essenciais ao Plano em questão.
0

Nesta Casa, já foram apontados por ilustres colegas, tanto
nas Comissões como no Plenário, determinados aspectos gerais de
que o Plano a ser executado pela Comissão, deve se revestir. Falou-se, principalmente, em tôrno da necessidade de aproveitar o potencial hidrelétrico da região, que tem em Paulo Afonso o seu
ponto fundamental. Falou-se na importância dos problemas da
navegação local, no melhor aproveitamento do rio através da
dragagem dos seus canais, melhoramento e ampliação das rotas
de navegação. Falou-se num programa de irrigação das terras, em
benefício da lavoura e das colheitas. Falou-se, ainda, nos empreendimentos de natureza sanitária e educacional, nas fórmulas de
cooperativismo. É certo que tôdas essas obras e serviços possuem
a sua importância, que não pode de boa-fé ser esquecida. Mas
também é verdade que a valorização econômica da região do São
Francisco não deve ser colocada fundamentalmente nesses têrmos,
já que a origem do atraso, da ignorância, da miséria e da fome
do seu povo reside, no fundamental, nas relações de produção
semifeudais ali dominantes e nas posições que os trustes e mo·-
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nopólios internacionais adquiriram dentro da economia nacional.
É o monopólio da terra o fator mais decisivo do baixo nível de
vida dos oito milhões de brasileiros que moram e trabalham no
São Francisco.
Isto é o que devemos levar em consideração, para elaborar o
Plano. A Comissãq Executiva, que o Projeto n.º 669-A manda constituir, e a quem vai ser atribuída a grande responsabilidade de
assegurar o desenvolvimento econômico e o progresso da região,
precisa ter bem presente essa situação. Na ordem das matérias a
considerar, o problema da terra, ou de maneira mais ampla, o
problema agrário, precisa ser colocado em primeiro lugar.
Moram na área do São Francisco, dentro de Minas Gerais,
Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, vários milhões de camponeses pobres, mergulhados num regime econômico semifeudal,
onde ainda predominam os arrendamentos extorsivos da terra, o
trabalho rotineiro e rude da enxada, da queima do mato e da
cbivara. Vivem numa ~tapa econômica pré-capitalista, onde a
moeda não circula, porque os vales é que fazem o papel específico
de troca nos armazéns do barracão. O paludismo grassa, a sífilis,
.o tracoma, as verminose~~. a disenteria e a tuberculose, aparecem
·com freqüência elevada, fazendo milhares de vítimas entre os
adultos e as crianças.
A população ribeirirtha do Vale se sustenta com cereais produzidos nas ilhas ou no:,s brejos, uma agricultura alimentar primária e reduzida, de feijão, arroz, mandioca e cana. Meu nobre
colega, Deputado Henriqµe Oest, já teve oportunidade de demonstrar através de estatístic1:1.s oficiais recentes, o grau de concentração
da propriedade latifundiária na Zona do São Francisco. As terras,
há séculos, estão detidas por uma minoria de barões feudais cujos
direitos de posse, nem seµipre legítimos, se perdem na história das
doações, das sesmarias e nas lutas da opressão do negro e da
expropriação do índio, pelos colonizadores arbitrários e turbulentos. Os camponeses aper+as fornecem mão-de-obra barata e semiescrava para as fazendas e plantações dos senhores da terra, que
os proíbem de fazer roças e de ter colheitas às vêzes até mesmo
para a sua própria subsistência e de suas famílias. O resultado
dêsse monopólio das propriedades territoriais é que nas zonas do
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sertão a grande massa da população nada produz e nada consome,
vivendo à míngua, sofrendo privações de tôda ordem. Formam um
elemento à parte no quadro da economia nacional.
Essa grave situação, em que mergulham os camponeses do
São Francisco, se acentua em determinadas zonas, dentro do Polígono das Sêcas. Aí as populações sofrem mais na carne os dramas
da miséria e do desajustamento econômico a que vivem submetidas. Isso porque nos Estados da Bahia, Minas, Pernambuco,
Alagoas e Sergipe é onde os serviços do Departamento Nacional
de Obras Contra as Sêcas estão menos desenvolvidos.
Passo a demonstrar, através dos seguintes quadros fornecidos
por êsse órgão do Ministério da Viação, a veracidade das minhas
afirmações:
SERVIÇOS EXECUTADOS PELO DEPARTAMENTO
DE S:a!CAS ATÉ 1945
AÇUDES
ESTADOS

Rodovias
(km)

Públicos e

POÇOS

Particulares

aterros de
barragens

Abandonado
- - ---- --·- ---- --- ---- ---Número Capacidade Número Capacidade Número Aproveitado

Piauí ...................

494

9

Ceará ..................

1.728

69

806

31
32
15

R. G. do Norte .........
Paraíba ................
Pernambuco............
Alagoas .................
Sergipe .................

Bahia ..................
'fOTAI, ............

OBSEH.VAÇÕES:

1.457
835
87
111
721

2
37

68,81!
1.162,899
222,362
1.133,310
24,635
a,e3s
0,865
56,606

6.239

107

2. 673,326

2

-----

--

-

17
238
93
45
66
8

1
7

0,800
4,:!68

507

:J6l

146

175,139

2.913

2.2<HI

664

235

-

160

385

122
180
26
109

51

------ - - - - - ----

O Departamento de Sêcas construiu: 7 rê<les de irrígaçõe3 nos açudes público~; "Lima Campn."'",

urorq11ilha''i HJoaquim Távora", no Estado do Coará; "Condado"'
11

297
769

14
3

llJ

-

314
1.007
478
167
246
34

381,771
13,885
34,907
30,408

194

11

8:10 Ocmça)o", no BHtado da Paraíbat "Jtana";

Cruzet.c", no Estado do Hio Grande do Norte e 11 Pôrto AgrJcola <le lcú" :\ margem do !tio Silo Franciirno, no Eetatio de

Pernambuco tendo:

980.080 km, de canais rrinciriais

27íl.589 km. de canais aecumlários
2. 640 obras d'arte.
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AREAS E POPULAÇÃO NAS ZONAS S~CAS E úMIDAS DO
NORDESTE BRASILEIRO (1.º DE SETEMBRO DE 1946)
ÀREA km2

DENSIDADE
POR km.

l'OPULAÇÃO - HABITANTES

ESTADOS
Total
(1)

Píaui.. ....••..
Ceará.........
R. G. do Norte
Paraíba......•
Pernambuco .••
Alagoas .......

TOTAL ...

sêca

%

Zona

úmidu

%

- - - · - - - --- -

245. 582 135.908 55,3 109. 674 44,7
148.5Vl 148.591 100
2
52.411 43.952 83,0
8. 45Q 16,l
55. 020 46. 815 83,7
9.105 16,3
99.228 88.336 89,0 10.982 11,0
28.571 11.319 39,6 17.252 60,4
21.552
7.293 33,8 H.259 66,2
557. 703 305.394 54,8 252.309 45,2
585.804 47.058 8,0 537. 746 92,0

-

Sergipe ..••..••

Bahia.........
Minas Gerais ••

Zona

Total
(2)

Zona
sêco.

%

Zona
úmiJ"

3

- - - - - - -- - - - -

923.889
533.345 7,2
300.544 42,3
2.362.806 2.362.866 10,0
o
664. 929 76,i
867.860
202.931 23,4
1.607.178
874.663 54,-1
732.515 45,6
3.037. 711 1.030. 730 33,9 2.006. 981 66,1
210.122 19,5
1.074.969
864.847 80,5
612.828
74.372 12,1
538.456 87,9
4.427.466 1. 857. 794 42,0 2.569.672 58,0
7. 612.150
248.435 3,3 7.363.715 96,7

Zona

Zona

- -- sêca

úmida

,9
15,9
15,1
18,7
11,7
18,6
10,2
6,1
5,3

24,9
80,5
184,3
50,1
37,8
10,2
13'7

9,2

15,4

4,0

()

--- - - - --- - - - - - - - -- - - - -- - - - 1.795.362 834.666 46,5

960.696 53,5 22.526.917 7.714.455 34,2 14.812.462 65,8

1

(1) Do "Anuário Estatístico do Brasil" - Ano VI - 1941/1945. - (2) Recenseamento de 1940 com acréscimo de
13% para referência a 1-0-1946 segundo o critério aconselhado pelo "Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística" nas estimativas de populapiio. Como so verifica, é justamente s6bre as populapllea sertanejas, do São Francisco, sujeitas ao fenômeno
das sêcas, que recai o maior abandono dos Órgão~1 <lo Govêrno da União, no setor da a~udagem, rêde de irrigações, de popos..
a terroa e barragens, que aparelham o homem na luta contra os efeitos - dos flagelos climáticos.

Permita-me V. Ex.ª um aparte. Não
seria mais interessante ~ solução do problema das sêcas, à margem do São Francisco, pela irrigação, do que pela açudagem?
O Sr. Amando

Fonte~

-

O SR. GREGÓRIO B:ElZERRA - Certamente, mas os lugares.
como os sertões alagoanm;, pernambucanos e paraibanos, onde não
é possível fazer:se a irrigação, que só no São Francisco é permitida, acham-se em situaç~to de completo flagelo, e suas populações
fogem espavoridas, em busca das fazendas de café de São Paulo
ou Minas Gerais. O Pla:qo traçado para o São Francisco atende,
perfeitamente, às condiç~ies das margens do rio, mas nos sertões
de Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba, fazem-se necessárias obras de ~çudagem. Aliás, em Estados como Pernambuco e Paraíba, existem poucos serviços de açudagem e poços
de água.
Futuramente, quando vier a Plenário um projeto que estamos
concluindo, e que trata da recuperação dos açudes, V. Ex.ª terá
oportunidade de verificar, pelos dados estatísticos, a situação de
desprêzo em que se acha1p as obras contra as sêcas nos sertões de
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Alagoas, Pernambuco e Paraíba, e, em grande parte, mesmo, do
Rio Grande do Norte.
Êsse estado de coisas cria anualmente o quadro dos retirantes
e flagelados, que enchem as hospedarias e as terceiras classes dos
navios, à procura dos cafezais e das plantações de algodão de São
Paulo.
No São Francisco é muito comum o problema do êxodo rural
do abandono das terras por milhares de camponeses pobres, expulsos pelos latifundiários, pelas calamidades ou pela miséria dominante.
Aproveito a oportunidade para ler uma descrição acêrca dos
sertanejos, dos homens da caatinga, feita por êsse grande escritor
popular, figura de patriota e democrata, que pertence à Câmara,
o nobre Deputado Sr. Jorge Amado, que tem sabido colocar sua
inteligência e capacidade de trabalho a serviço do Brasil e de seu
povo, do proletariado de nossa terra, descrição contida em seu
romance Seara Vermelha:
"Agreste e inóspita estende-se a caatinga. Os arbustos
ralos elevam-se por léguas e léguas no sertão sêco e bravio,
como um deserto de espinhos. Cobras e lagartos arrastam-se
por entre as pedras, sob o sol escaldante do meio-dia. São
lagartos enormes, parecem sobrados do princípio do mundo,
parados sem expressão nos olhos fixos, como se fôssem esculturas primitivas. São as cobras mais venenosas, a cascavel e o jaracuçu, a jararaca e a coral. Silvam ao bulir dos
galhos, ao saltar dos lagartos, ao calor do sol. Os espinhos
cruzam na caatinga, é o intransponível deserto, o coração
inviolável do Nordeste, a sêca, o espinho e o veneno, a carência de tudo, do mais rudimentar caminho, de qualquer
árvore de boa sombra e de jugosa fruta. Apenas as umburanas se levantam, de quando e quando, quebrando a monotonia dos arbustos com a sua presença amiga e acolhedora.
No mais são as palmatórias, as favelas, os mandacarus, os
columbis, as quixabas, os croás, os xique-xiques, as coroas-de-pedra, em meio a cuja rispidez surge, como uma visão de
tôda beleza, a flor de uma orquídea. Um emaranhado de
espinhos, impossível de transpor. Por léguas e léguas,
através todo o Nordeste, o deserto da caatinga. Impossível
de varar, sem estradas, sem caminhos, sem picadas, sem
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comida e sem água, sem sombra e sem regatos. A caatinga
nordestina.
E através da caatinga, cortam.lo-a de todos os lados,
viaja uma inumerável multidão de camponeses. São homens
expulsos de suas casas, sem trabalho nas fazendas, que
descem em busca de São Paulo, Eldorado daquelas imaginações. Vêm de tôdas as partes do Nordeste na viagem de
espantos, cortam a caatinga abrindo passo pelos espinhos,
vencendo as cobras triçoeiras, vencendo a sêde e a fome,
os pés calçados nas alpargatas de couro, as mãos rasgadas,
os rostos feridos, os corações em desespêro. São milhares e
milhares se sucedendo sem parar. É uma v~agem que há
muito começou e ninguém sabe quando vai terminar, porque
todos os anos os colonos que perderam a terra, os trabalhadores explorados, e as vítimas da sêca e dos coronéis, juntam seus trapos, seus filhos e suas últimas fôrças e iniciam
a jornada. E enquanto êles descem em busca de Juàzeiro ou
de Montes Claros, ~obem os que voltam, desiludidos, de São
Paulo, e é difícil, ~.enão impossível, descobrir qual a maior
miséria, se a dos qqe partem ou a dos que voltam. É a fome
e a doença, os cadáver.es vão ficando pelo caminho, estrumando a terra da Ç!aatinga e mais viçosos nascem os mandacarus, maiores os espinhos para rasgar novas carnes dos
sertanejos fugidos. Famílias numerosas iniciam a viagem e
quando atingem P~rapora a doença e a fome as reduziu a
menos da metade. Ouvem-se nessas cidades que bordejam a
caatinga as mais incríveis histórias, sabe-se das desgraças
mais tremendas, aquelas que nenhum romance poderia conter sem parecer absurdo. É a viagem que jamais termina, recomeçada sempre por homens que se assemelham aos que
os precederam colllo a água de um copo à água de outro
copo . São os mesmos rostos de homens brandos de alpargatas, o cabelo ralo, o corpo magro e resistente. As mesmas
mulheres sem beleza nas faces cansadas, enchendo o deserto
da caatinga com sµas vidas desesperadas, com seus ais de
dor, seu passo abrindo picadas que logo se fecham em
espinhos.
Aqui, na caatir+ga, habitam os cangaceiros. Os soldados
da vingança, os donos do sertão. Não têm paz nem descanso,
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não têm quartel, sua cama e sua mesa, são a caatinga para
êles bem amada. Os soldados da polícia que os perseguem
não se atrevem a penetrar por entre os arbustos de espinhos,
os pés de xique-xiques e croás. Ao lado das serpentes e dos
lagartos, vivem os cangaceiros na caatinga e também êles,
por vêzes. liquidam no tiro das suas repetições os sertanejos
que descem e sobem na contínua imigração.
E aqui surgem, no coração sêco da caatinga, os beatos
mais famosos, aquêles que arrastam multidões dramáticas
no seu passo, enchendo o sertão de orações estranhas, de
ritmos supersticiosos anunciando pela bôca repleta de profecias o fim do mundo e do sofrimento dos camponeses. Na
caatinga habitaram Lucas Arvoredo com seus jagunços. Na
caatinga surgiram Antônio Conselheiro e o beato Lourenço.
Do mais distante do deserto surge agora com as mesmas
alucinadas palavras de profecia, o beato Estêvão.
Só os imigrantes são os mesmos, os nomes podem mudar,
mas são idênticos rostos, a mesma f orne, o mesmo fatalismo,
a mesma decisão no caminhar. Atravessando a caatinga,
sôbre as pedras, os espinhos, as cobras, os lagartos, para
frente, indo para São Paulo onde dizem que existe terra de
graça e dinheiro farto, voltando de São Paulo onde não
existe nem terra nem dinheiro .
Lá vão êles, são centenas, são milhares, na viagem de
espantos. Durante meses atravessam a caatinga. Os cadáveres vão ficando pelos caminhos improvisados e nem mesmo
êles modificam a paisagem desolada onde, ao sol causticante,
dormem indiferentes, lagartos. Agua só lá em baixo onde
termina a miséria da caatinga e começa a miséria do Rio
São Francisco".
É necessário permitir, no São Francisco, o acesso das populações pobres às terras propícias à lavoura. Entendemos que o Plano
a ser elaborado pela Comissão do Vale do São Francisco precisa
encarar, antes de qualquer outra coisa, êsse problema fundamental e decisivo, que as massas sentem de perto e cuja solução reclamam insistentemente. Ao darmos o nosso voto a favor do Projeto
n. 0 669-A, o fazemos esperando que o órgão planejador perceba a
verdade dos nossos argumentos e não queira fugir à única medida
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que, se atacada diretamente, pode livrar o povo do pauperismo e
da fome progressiva em que vive.
O Plano ao mesmo tempo, deve levar em conta o problema
das terras no aspecto do seu preço de aquisição. Sabemos que
diante do interêsse da União pelo Vale do São Francisco, diante
da perspectiva de ali serem investidos ponderáveis capitais orçamentários, anualmente, já começou a corrida para a especulação
com as terras da região, que até há bem pouco tempo estiveram
abandonadas.
Não podemos admitir que o dinheiro votado nesta Casa para
livrar da miséria as populações dêsse rio, caracterizada como o
"cerne da nacionalidade", venha, agora, servir para encher o bôlso
de um pequeno grupo de exploradores, latifundiários e barões
feudais, que vivem ao encôsto do suor, do desequilíbrio e da fome
dos camponeses.
Tenhamos em conta os exemplos, nesse particular, da Baixa
da Fluminense e do Nordeste, na área das sêcas, onde somente os
latifundiários foram ben~ficiados com as obras executadas pelos
órgãos do serviço público. Passo a ler dois pequenos trechos de
um trabalho do ilustre engenheiro J. A. Trindade, já falecido.
O trabalho, divulgado no Boletim da Inspetoria Federal de Obras
Contra as Sêcas, no Ceará, declara:
"A sociedade rural daquele sertão divide-se em duas
classes: a dos grancies proprietários de terras e dos meeiros.
A meação constitu:.l para o meeiro apenas um expediente
para não morrer de fome. É justamente entre o meeiro, que
funciona na grande propriedade como máquina quase gra-·
tuita da produção onde se acha a grande massa da população que a sêca atira à miséria ou obriga a emigrar; o grande
proprietário, êste resiste".
Mais adiante continu;a:
"Não se compreende o grande proprietário nas bacias
da irrigação constrqídas com o dinheiro do povo, a concorrer
e afastar, a tomar q lugar daqueles que constituem a figura
potencial do flagelo do Nordeste e que realmente fazem a
lavoura da re~ião".
1!lsse é um fato importante a considerar. Os açudes e poços
que deveriam defender o povo e as culturas contra as calamidades
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geográficas e climáticas, só prestam serviços aos coronéis e grandes senhores de terra.
Na Baixada Fluminense o fato se reproduz. Quando o Govêrno executou o programa de drenagem da Baixada, aliás um
trabalho tecnicamente errado, que enxugou o solo exageradamente e tornou difíceis e precárias as culturas, os especuladores
se assenhorearam de grandes parcelas de terra da região, para
.com elas negociar. . . meia dúzia de inimigos do povo.
O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Deputado Sr.
Gregório Bezerra que faltam cinco minutos para terminar o tempo
de que dispõe.
O SR. GREGóRIO BEZERRA - Sr. Presidente, requeiro a
V. Ex.a, de acôrdo com o Regimento, que submeta à consideração
do Plenário meu pedido de prorrogação por meia hora, a fim de
concluir minhas considerações.
O SR. PRESIDENTE - O orador, que se acha na tribuna
pede mais meia hora para concluir seu discurso.
O SR. PAULO SARASATE - (Pela ordem) - Sr. Presidente,
segundo ouvi da leitura da ordem do dia, ao término da sessão da
tarde, foi a mesma dividida em duas partes: uma, para efeito de
discussão do Projeto n.o 669-A; outra, para votação de diversas
matérias. Sem desejar interromper o orador, consulto a V. Ex.ª
sôbre se vai ser cumprido o estabelecido na sessão da tarde, e,
anunciado pelo Sr. Presidente efetivo da Casa, isto é, se após a
discussão do Projeto em causa haverá votação.
O SR. PRESIDENTE - O nobre Deputado Sr. Paulo Sarasate
tem tôda a razão. A convocação feita para a presente sessão foi
nesta base: até às 23 horas, discussão do Projeto n.o 669-A; o
tempo restante seria consagrado às demais matérias.
Assim, o nobre Deputado Sr. Gregório Bezerra, se o Plenário
lhe conceder a meia hora solicitada - como acredito que o fará
- terá a seu faTor êsses trinta minutos, posteriormente, em outra
sessão, porque, nesse caso, não encerrarei a discussão do Projeto.
Submeto, pois, a Plenário, o requerimento do Sr. Gregório
Bezerra.
Os Srs. que aprovam a concessão de trinta minutos para,
ulteriormente, o orador terminar seu discurso, queiram levantar-se. (Pausa)"

-

638 -

Está rejeitado.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - (Pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro a verificação da votação.
O SR. PRESIDENTE - Vai se proceder à verificação da
votação. Peço aos Srs. Deputados que ocupem os seus lugares.
O SR. BARRETO PINTO- (Pela ordem) -Sr. Presidente, não
pretendia entrar no debate desta sessão noturna, porque ainda
ontem formulei meu protesto, publicado no Diário do Congresso,
protesto respeitoso, bem se vê, em virtude da desnecessidade de se
convocarem sessões noturnas.
Uma sessão extraordinária custa, aos cofres do País, cêrca de
duzentos mil cruzeiros. Não temos dinheiro para manter enfermarias, nem creches; além disso, Sr. Presidente, não tivemos
ainda uma sessão noturna que houvesse produzido resultado satisfatório, principalmente no que se refere às últimas.
Votou-se um rabinho, Sr. Presidente, apenas um rabinho de
uma emenda.
Assim mesmo, se não fôsse a habilidade do espírito liberal do
Sr. Vieira de Melo que transigiu, vendo que não iríamos fazer
coisa alguma na sessão noturna, depois da exaustiva reunião
diurna, como relator, nem essa emenda seria votada.
Minha questão de Ofdem é tão-sàmente para que V. Ex.ª
informe ao modesto Deptttado, que está com a palavra; não havendo número para votação, qual a solução para o caso? Se continuar a discussão, isso v1~m provar o que eu disse a respeito: a
sessão terá sido completa,mente inútil.
Sr. Presidente, não há matéria, absolutamente, que justifique
a sessão noturna.
Seria melhor em ve~ de pagar as sessões extraordinárias,
fazer o seguinte: distribuir os duzentos mil cruzeiros pelos mendigos, que estão na rua e não têm onde dormir.
Votarei a favor de sessões noturnas se realmente necessárias,
como votei quando se destinavam à questão de Orçamento, lmpôsto de Renda, aumentq de outras taxas precisas para o equilíbrio orçamentário. Fora disso, porém, não vejo razão para se
convocarem sessões extraordinárias.
O SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre Deputado que formule a questão de ordem.
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O SR. BARRETO PINTO - Sr. Presidente, minha questão de
ordem, em suma, é a seguinte: pergunto a V. Ex.ª se vamos iniciar
a votação de algum projeto ou a simples discussão. Para o primeiro
caso, haverá falta de número; para o segundo, se estabelece o
prazo de uma hora. Dá no mesmo portanto. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE - Há número na casa, preliminarmente.
Estão presentes 170 Srs. Deputados. Por conseguinte, poder-se-ão votar as matérias constantes da ordem do dia.
Foi pedida verificação de votação. Vou proceder a ela para
apurar a rejeição que, há pouco, o Plenário deu ao requerimento
formulado pelo nobre Deputado Gregório Bezerra.
O SR. ACúRCIO TôRRES- (Pela ordem) - Sr. Presidente, eu
pediria que V. Ex.ª me informasse os têrmos precisos do requerimento do Sr. Deputado Gregório Bezerra.
O SR. PRESIDENTE - De acôrdo com o Regimento, o nobre
Deputado Gregório Bezerra, que se achava na tribuna e já havia
esgotado uma hora na discussão do Projeto n.º 669-A, de 1947,
como derradeiro orador, requereu prorrogação de meia hora para
retomar suas considerações.
Consultei sôbre o assunto o Plenário e êste recusou os trinta
minutos regimentais da prorrogação.
O SR. ACúRCIO TôRRES - Sr. Presidente, desejo apenas
dizer a V. Ex.ª que o meu Partido está de acôrdo em conceder ao
Sr. Gregório Bezerra o tempo de que necessita para elucidação do
Projeto em debate, contanto que êsse prazo seja reservado a S.
Ex.a após as matérias constantes da ordem do dia.
O SR. PRADO KELLY - (Pela ordem) - Sr. Presidente, peço
a palavra rigorosamente pela ordem, porque não sei como orientar
meu voto, se V. Ex.ª não se dignar esclarecer-me sôbre o pedido
do Sr. Deputado Gregório Bezerra.
Ao que me parece, êsse pedido se refere à prorrogação por
meia hora, a lhe ser dada ulteriormente, sem prejuízo da matéria
indicada para a segunda parte da ordem do dia, isto é, da votação
dos projetos, que se podem ver à página 2 do avulso.
O SR. PRESIDENTE - Vou esclarecer novamente o Plenário
a respeito do assunto, respondendo ao pedido do nobre Deputado
Sr. Prado Kelly.
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Informei o Plenário que a sessão extraordinária havia desde
ontem sido convocada para duas fases de trabalho: a primeira,
consagrada à discussão da matéria, que vem sendo debatida, ou
seja o Projeto n.º 669-A de 1947; a segunda, para a matéria que
se seguisse a êsse Projeto, não querendo isso dizer que tal matéria, da segunda fase, f ôsse de votação. A segunda fase da sessão,
repito, seria consagrada aos projetos que se seguissem na ordem
do dia, ao Projeto n.º 669-A, conseguintemente projetos em
discussão.
O SR. PRADO KELLY - Sr. Presidente, em vista dos esclarecimentos de V. Ex.ª, não vejo por que o Sr. Deputado Gregório
Bezerra recorra à prorrogação de meia hora, para dela usar posteriormente. A prorrogação, neste caso, deveria ser imediata. Se
se vai discutir outro Projeto, não há motivo para negar a meia
hora solicitada por êsse colega que deseja terminar suas considerações, na discussão do Projeto n. 0 669-A de 1947.
Eis os esclarecimentos que desejava de V. Ex.ª e, oportunamente, ocuparei a tribu~1a para solicitar outras providências a
meu ver cabíveis. (Muito bem).
O SR. PRESIDENT~G - Respondo ao ilustre Sr. Deputado
Prado Kelly, declarando que sou, apenas, o Presidente ocasional.
Meu antecessor na presidência, o nobre Deputado Samuel Duarte,
titular efetivo desta cade~.ra - marcou a ordem do dia, de acôrdo
com o Art. 13, alínea 1i~VII, do atual Regimento. Usando das
atribuições que êsse Regi,mento lhe confere, estipulou que a primeira parte seria consagrada à discussão de determinada matéria
e, prevendo que essa disc;ussão se alongaria muito, não quis prejudicar os demais projetos, dentro dos quais há matéria em votação, à qual poderíamos não atingir. Até às 23 horas, se trataria
do Projeto n.º 669, sem t°rejuízo das demais matérias, que poderiam ser votadas, se a tanto chegasse o Plenário. De 23 horas em
diante, se prosseguiria na segunda parte. Essa deliberação da
Mesa, quando presidida pelo nobre Deputado Samuel Duarte, eu
terei de fazê-la válida.
Submetido ao Plen4rio o pedido do nobre Deputado Sr.
Gregório Bezerra, esclare1.~endo bem que a prorrogação seria para
ulterior oportunidade, apesar disto, o Plenário rejeitou o requerimento. A Mesa mais niio fêz do que anunciar essa rejeição.

-

641 -

O SR. CARLOS M!\RIGHELLA - (Pela ordem) - Sr. Presidente, desejo saber de V. Ex.ª qual a decisão da Mesa com respeito
ao Req11erimento da prorrogação do tempo solicitado pelo Sr. Deputado 0-regório Bezerra.
O SR. PRESIDENTE - A Mesa acaba de anunciar a rejeição
do requerimento.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Eu havia pedido verificação
da votação.
O SR. PRESIDENTE - É o que a Mesa vai fazer.
Vou proceder à verificação da votação.
Procedendo-se à verificação da votação, reconhece-se terem
votado a favor 96 Srs. Deputados e contra 42: total 138.
O SR. PRESIDENTE - Não há número.
O SR. CAFÉ FILHO - (Pela ordem) - Sr. Presidente, na conformidade do Parágrafo 6.º do Art. 115, do Regimento, há número, porque o quorum exigido para requerimento dessa natureza
é ap:mas de 50 Deputados.
Estabelece o aludido dispositivo:
"O prazo do orador, relativo à discussão de qualquer proposição, poderá ser prorrogado, por meia hora, mediante concessão
dos Deputados presentes, em número nunca inferior a cinqüenta".
Peço a V. Ex.ª faça uma consulta ao Regimento.
O SR. PRESIDENTE - Tem razão o nobre Deputado Café
Filho.
Foi concedida a prorrogação de meia hora, mas para ulterior
oportunidade.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - (Pela ordem) - Sr. Presidente, creio que o problema não pode mais ser situado nos têrmos
em que V. Ex.ª acaba de anunciar. Evidentemente, não podemos,
depois de concedida uma prorrogação - prorrogação que acaba de
ser votada pelo Plenário - passar à discussão de outro assunto,
visto que o Projeto do Vale do São Francisco se encontra sob
regime de urgência.
"A ordem regimental das preferências poderá ser alterada por
deliberação da Câmara, mas não se concederií preferência sôbre
41 -
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a proposição considerada em virtude da urgência, nem para uma
urgência sôbre outra".
Se a proposição do Vale do São Francisco se encontra sob
regime de urgência e acaba de ser concedida prorrogação para
o orador que estava na tribuna, não pode V. Ex.ª passar a outro
Projeto, porque isso fere o Art. 70, que não permite urgência
sôbre urgência, nem preferência sôbre urgência. (Muito bem).
O SR. PAULO SARASATE - (Pela ordem) - Sr. Presidente,
conquanto houvesse número, nos têrmos do Regimento, para se
conceder a prorrogação solicitada pelo Sr. Deputado Gregório Bezerra, prorrogação - diga-se de passagem - contra a qual
jamais me insurgi - nem outra coisa se poderá depreender das
palavras que há pouco pronunciei - é evidente, pelo resultado
da verificação, não haver quorum para votação de qualquer projeto.
Nestas condições, quer-me parecer, a mim, ao Plenário e naturalmente a V. Ex.ª tftmbem, que sera prefenvel encerrar suas
considerações imediatamente, dentro da meia hora que lhe foi
outorgada, porque pou~o adiantará entrarmos na discussão de
outro projeto se sua votação será absolutamente impossível, devido à falta de número., já constatada.
1

,

,.

,
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Assim apelo para V. Ex.ª - e neste apêlo, creio, vai o ponto
de vista do próprio Plenário - no sentido de que reconsidere sua
decisão concedendo a palavra ao nobre Sr. Deputado Gregório
Bezerra. Dessa maneira, encerraremos prontamente a discussão
do Projeto sôbre o Vale tjo São Francisco, possibilitando sua votação,
que, aliás, já vem tarde.
:tl:ste o apêlo que, ~ guisa de questão de ordem, submeto à
consideração de V. Ex.ª, Sr. Presidente. (Muito bem; muito bem).
O SR. BARRETO PINTO - (Pela ordem) - Sr. Presidente,
não há dúvida que o alvitre sugerido pelo nobre Deputado, Sr. Paulo
Sarasate, tem relativa procedência, porque V. Ex.ª, quando anunciou a votação do requierimento, o fêz da seguinte forma: os Senhores que aprovam o requerimento de prorrogação, para que o
Senhor Deputado Gregório Bezerra possa ocupar a tribuna, ulteriormente, queiram levi:,mtar-se.
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Fêz-se a verificação: O plenário decidiu e, porque o nobre
Deputado, S,r. Café Filho, levantou questão de ordem declarando não ser preciso, nem o número de 154 Srs. Deputados, mas
bastavam 50, V. Ex.ª, Sr. Presidente, deliberou que o representante de Pernambuco ocupasse a tribuna, por mais meia hora
oportunamente.
Esta minha questão, Sr. Presidente, está de acôrdo com o vencido pelo plenário.
Nestas condições, temos de entrar, automàticamente, na discussão do projeto que se segue relativo à licença prévia de exportação. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE - É indiscutível que, à altura em que
nos achamos em nossos trabalhos, tanto fará o Sr. Gregório
Bezerra continuar na tribuna, como prosseguirmos nas discussões
de outras matérias. Tudo dará no mesmo, visto não podermos
fazer votações.
Entretanto, quando anunciei os têrmos do requerimento do
nobre Deputado - e é o sentido que teria ditado o veredito do
Plenário - frisei que era de acôrdo com o resolvido pela Mesa,
na organização da Ordem do Dia, para a presente sessão. A M'esa,
repito, organizou-a, dividindo-a em duas partes: a primeira, para
determinado fim, e, a segunda, para outra atividade legislativa.
Claro que a mim não compete, no momento, alterar essa deliberação da Mesa .
O Plenário concedeu meia hora ao nobre Deputado, mas para
ser usada por S. Ex.a ulteriormente, após cumprida determinação da Mesa, na organização que lhe cumpria na feitura da Ordem do Dia, de acôrdo com o n.º XVII do Art. 13, do Regimento.
gimento.
Assim, não é possível a S. Ex.ª usar da palavra, em continuação, agora; ou, então, teremos de alterar resolução da Mesa
que agiu no uso pleno de organizar a Ordem do Dia.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - (Pela ordem) - Sr. Presidente, permita-me V. Ex.ª um esclarecimento, porque eu havia
proposto questão de ordem, que, no entanto, não foi resolvida pela
Mesa. Naquela oportunidade, eu invocara o Art. 70, do Regimento.
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O SR. PRESIDENTE - Eu a resolvi. Tenha a bondade de
ouvir o argumento por mim apresentado.
No caso. não tem cabimento a invocação do Art. 70, do
Regimento, visto que não se trata de preferência concedida pelo
Plenário, mas da atribuição dada à Mesa de organizar a Ordem
do Dia, de acôrdo com seu critério, desde que não fira disposição
regimental.
Quando, no Art. 70, invocado por V. Ex.ª, se fala em preferência, é de conformidade com o voto do Plenário .
Reportei-me, porém, ao Art. 13, inciso XVII, e V. Ex.ª há
de ver que, aí a Mesa ficou com a atribuição regimental de organizar a Ordem do Dia como lhe parecer melhor. E foi o que
fêz, dividindo-a em duas partes.
Espero que o nobre Deputado esteja, agora, devidamente esclarecido.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - (Pela ordem) - Sr. Presidente desejo levantar nava questão de ordem, em tôrno do Art. 118,
Parágrafo 2. 0 , do Regi111ento. :t!:sse parágrafo diz:
"As votaçõe~ das matérias encerradas e das que se
acharem sôbre a mesa, serão realizadas, em regra, nas segundas, têrças e 1=1.uartas-feiras".
Foi baseado nesse ~ispositivo que o Plenário concedeu à Mesa
podêres para a organização da Ordem do Dia, selecionando os
projetos que devem figµrar de acôrdo com a ordem cronológica
e de acôrdo, também, com o regime de urgência.
Ora, não havendo número na Casa - e a verificação acusou
a presença, apenas, de 130 Srs. Deputados - como interromper
a discussão de um proji~to em regime de urgência para tratar de
outra matéria?
Queria, Sr. Presk~ente, levantando essa objeção, pedir a
reconsideração da decisão da Mesa, que considero em desacôrdo
com a Lei Interna da Càmara. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTB - Lamento discordar do nobre Deputado
~r. Carlos Marighella, mas não há, absolutamente, pertinência entre o dispositivo por S. Ex.ª invocado e a deliberação que
a Mesa tomou, de referência ao prosseguimento de nossos trabalhos.
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Estou agora a fazer válida uma deliberação regimental, tomada pela Mesa representada, então, pelo seu titular efetivo na
presidência, que organizou, de acôrdo com o já citado inciso XVII,
do Art. 13, a Ordem do Dia da presente sessão, dividida em
duas partes: a primeira, destinada à discussão do Projeto n.º 669,
até às 23 horas; a segunda, para apreciação da matéria que se lhe
seguisse.
Se já foi esgotado o prazo consagrado ao Projeto n.º 699,
devemos obedecer à ordem preestabelecida pela Mesa, no exercício pleno de um direitn regimental.

.............................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .... . ... . ' .. ' .................. .
(DCN, de 20-11-1947)

SESSA.O EM 20 DE NOVEMBRO DE 1947
Continuação da discussão final do Projeto n. 0 669-A,
de 1947, criando a Comissão do Vale do São Francisco e dando outras providências; tendo substitutivo da
Comissão de Finanças. (Em regime de urgência).

O SR. PRESIDENTE - Entra em discussão o Projeto.
Tem a palavra para concluir seu discurso, o Sr. Gregório
Bezerra.
O SR. GREGÓRIO BEZERRA - Sr. Presidente, continuando as considerações que vinha fazendo, ontem, sôbre o Projeto do
aproveitamento do Vale do São Francisco, tenho a dizer o seguinte:
:S:sse é o problema a considerar quando estiver em caminho
a elaboração do Plano Agrário da Bacia do São Francisco.
Só depois de atendida a questão da terra, depois de se garantir aos milhões de homens e mulheres, que residem nessa região, a liquidação do latifúndio e a passagem da etapa pré-capitalista, em que vivem, para uma fase própriamente capitalista, com
relações monetárias de compra, poderemos dedicar nossa atenção
para os outros problemas, também importantes, mas de menor
grau, que o Vale apresenta.
As medidas de reforma agrária, que pedimos para o Plano,
se destinam a provocar uma transformação radical nas relações
de produção dominantes na Zona do São Francisco e liquidar por
completo os restos do feudalismo, contribuindo para o desenvolvimento do problema nacional de produção.
Consideramos também como problema fundamental, a merecer cuidadosa atenção dentro do Plano, a matéria relativa à
navegação e transportes, ao melhoramento da navegabilidade do
rio (ao aparelhamento e ampliação da frota mercante, instalação
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O Sr. Freitas Cavalcânti - Desejo declarar que recebi idêntico telegrama da Assembléia Legislativa de Alagoas, transmitindo
o apêlo dos canoeiros do São Francisco. Trata-se de assunto que
já me levou, por mais de uma vez, à tribuna da Câmara dos
Deputados.
O Sr. Café Filho - Recebi telegrama com idêntico apêlo.
O Sr. Freitas Cavalcânti - Quero, ainda, esclarecer que, por
mais de uma vez, já me entendi, pessoalmente, com o Presidente
do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, no sentido de obter uma recomendação daquele órgão, para que fôssem
sustadas tôdas as ações executivas, em curso, visando à cobrança
de contribuições, em atraso, de proprietários de pequenas embarcações a vela.
Cabe-me, por último, esclarecer que, pessoalmente, examinei,
no Baixo São Francisco, tôdas as reclamações trazidas ao conhecimento do Instituto dos Marítimos, pelos canoeiros daquela região. Reunido o material, estou elaborando projeto de lei que devo
trazer à consideração da Câmara, em breves dias, estabelecendo
justas medidas de proteção à pequena navegação interna no
Brasil.
O SR. GREGóRIO BEZERRA - Agradeço o aparte de
V. Ex.ª e declaro serem, também, do meu conhecimento as
afirmações que acaba de fazer. Isto mostra, Srs. Deputados, a
situação realmente angustiosa dos pequenos canoeiros do Vale do
São Francisco.
Quem já subiu ou desceu o Vale do São Francisco, conhece
profundamente o grande sacrifício, o esfôrço físico e moral que
caracteriza não somente os canoeiros do Vale do São Francisco,
mas sobretudo os trabalhadores, os remeiros daquele grande Vale.
Se existe heroísmo, êste é dos trabalhadores do Vale do São Francisco, sobretudo os canoeiros. Quem já subiu o Vale do São Francisco naquelas pequenas embarcações, sabe o que significam os
remeiros, com os varões nas mãos calosas, empurrando rio acima
aquelas embarcações que pesam 12 e 13 toneladas, exclusive a
tonelagem de carga que perfaz 20, 25 e até 30 toneladas.
É necessário, Srs. Deputados, que a situação não somente dos
canoeiros do Vale do São Francisco, como também a dos remeiros, seja realmente amparada no Plano que a Comissão do Vale
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do São Francisco, certamente, elaborará. (Interrompido por não
interessar ao documentário o assunto referido pelo orador) .
Levo ao conhecimento da Câmara um histórico do ilustre
Engenheiro Dr. Geraldo Rocha, em que descreve a maneira
como trabalham e vivem os homens que conduzem as pesadas
embarcações rio acima e rio abaixo. São êles os verdadeiros construtores das riquezas das margens do São Francisco:
Ei-la:
"O uso das velas nas embarcações que lf!. trafegam pode-se dizer que coincide com os últimos anos do Império,
se não com a época republicana. As barcas e os ajoujas de
canoas sobem o curso do rio empurradas a varejões, percorrendo em média de 23 a 30 quilômetros por dia, depois
de um afanoso trabalho, iniciado às duas ou três horas da
manhã e que vai até o sol pôsto . Comparados ao labor dos
tripulantes das embarcações do São Francisco, os decantados
serviços dos barqueiros do Volga perdem a importância
como esfôrço. Os 'rijos mestições ribeirinhos, desde alta
madrugada até o pêir do sol. descansando apenas uma hora
ao meio-dia, enquanto fazem a jacuba, arrastam uma vara
de cêrca de 4 a 5 metros de comprimento, com uma ponta
calçada de ferro, pesando ao todo 20 a 25 quilos. Despertados
ao primeiro cantar dos galos da casa próxima ao pôrto de
pernoite, os remeiroi.3 devoram às pressas a ração de feijoada
cozida durante a nqite na crepitante fogueira, em tôrno da
qual se aconchega tôda a tripulação, deitada em esteiras
de carnaúba, protegendo-se com o calor do fogo, contra o
abundante rocio da..s noites são-franciscanas. E a pesada
barca, arqueando de:z ou doze toneladas de carga útil e com
um pêso igual, devido ao madeiramento de que é constituída,
vai arrastada contr~ a corrente pela fôrça muscular de 18
a 20 homens atuando nos varejões. As barcas são munidas
de passeios longitudinais de 4 a 5 metros, a que denominam
coxias, percorridos pelos tripulantes, que, apoiando a extremidade de cada vara ao peito, impulsionam a embarcação
com tôda a fôrça de que são capazes. Nos primeiros tempos,
nas águas novas, no linguajar dos remeiros, forma-se um
abcesso ou calo, no peito direito de cada um, que êles cauterizam com um pedaço de toucinho em ebulição, processo
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bárbaro, só tolerável pelos organismos resistentes dos destemidos mestiços ribeirinhos.
Depois da farta refeição matinal, cada homem recebe,
ao meio-dia, cêrca de 300 gramas de rapadura, com uma
quantidade de farinha a seu talante. A farinha com água e
a rapadura constituem a jacuba, que é talvez o alimento
básico do tripulante das barcas do São Francisco. O trabalho dêstes homens é verdadeiramente extenuante. A paga
foi sempre miserável. O pêso das barcas, a pequena quantidade de cargas transportadas, a diminuta distância percorrida diàriamente, os longos percursos a realizar e o
pequeno valor das mercadorias conduzidas tornariam a
navegação impossível, se não fôsse o interêsse do remeiro,
cotovia ribeirinha que trabalha mais pelas atrações que lhe
proporciona a profissão do que pelo salário que ela lhe
oferece. Uma viagem redonda de Joàzeiro a Pirapora exige
mais de um mês e não cremos que mesmo hoje o salário de
um remeiro exceda de cem cruzeiros. Para atraí-los, porém,
as barcas fazem escalas em todos os povoados. Os bons
proeiros, os vogas, os trovadores famosos, têm o seu público
de admiradores . Ao som das violas nas horas de· repouso
ou nas cantares acompanhando a monotonia das remadas,
os tripulantes perpetuam em sátiras os acontecimentos destacados da região, e as aspirações das cotovias do rio que
tripulam as barcas se resumem em apreciar as feijoadas, nas
farras dos portos e no amor nas escalas. Os remeiros do
São · Francisco são grandes contribuintes do folclore
nacional".
O Engenheiro Agenor Augusto de Miranda, em seu livro sôbre o Rio São Francisco, formulou o problema da região em têrmos, até certo ponto, aceitáveis. Vou ler trechos dessa obra, como
matéria de esclarecimento.
"Será na industrialização intensiva dêsses sertões e na
irrigação sistemática das terras que se poderão encontrar
os meios eficazes de trabalho sedutor para populações que
desejam progredir; e a industrialização de todos os favores
que a natureza já fêz, quase sem o esfôrço humano, deverá
ter como base o aproveitamento de suas fôrças hidráulicas,
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em um plano de grande envergadura baseado na eletrificação, como fator industrial e irrigação, como fator agrícola.
Três zonas podem já ser beneficiadas:
a) a que tem como centro a Cachoeira de Paulo Afonso;
b) a que tem como centro a Cidade de Barreiras;
finalmente,
c) a que tem coiv.o centro a Vila de Correntina".

"Para eletrificação da primeira zona que interessa a
quatro Estados, os seus Governos, por si e pelas municipalidades interessadas, farão um convênio para a direção
única do estudo e da execução integral do problema, decretando leis comuns, não só para servirem de apoio ao financiamento, como para garantia do capital que fôr investido
nas obras. Por exemplo: a obrigatoriedade da iluminação
elétrica de todos os 1municípios, até onde possa chegar, económicamente, a cqrrente elétrica; bem assim o uso de
eletricidade em tôd~.ts as indústrias já existentes e nas que
forem criadas, eletrificando-se, tanto quanto possível, as
estradas de ferro, dentro do raio de ação. Sàmente esta
medida trará logo fontes seguras de remuneração do capital, como beneficiar~, indiretamente, a zona, pela poupança
da lenha, que hoje é queimada no serviço de tantos trabalhos
nas usinas, nas estr~das de ferro, etc. O Nordeste da Bahia,
todo o Estado de Alagoas e de Sergipe e grande parte de
Pernambuco receberão o benefício da eletrificação de Paulo
Afonso que poderá atuar direta e inicialmente numa área
maior de 100. 000 quilômetros quadrados, acomodando uma
população atual de mais de três milhões de habitantes, em
meio que se tornar4 moderno e seguro de progresso.
Enormes populações poder-se-ão, em seguida, localizar
à sombra de novas ipdústrias. Duas riquezas naturais dêsses
sertões podem ser logo tomadas em consideração e são: o
caroá, que pode prqiduzir a celulose de que carecemos para
o fabrico de papel e os minérios de cobre, que abundam no
Alto São Francisco. O cobre é aliado da eletrificação. Em
tôrno de Jatobá há os maiores caroàzais do Brasil. As mais
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importantes ocorrências de minérios de cobre "estão situadas nos Municípios de Joàzeiro e Curaçá, onde formam um
distrito cuprífero digno de certa atenção se bem que a sua
importância tenha sido muito exagerada". (Os recursos
minerais da Bahia - Engenheiro Morais Rêgo, 1931). Há
outras fontes para novas indústrias naturais na zona: o
beneficiamento de . .couros e peles e o algodão. A zona em
aprêço produz o maior estoque de peles de cabras do Brasil,
no valor superior a 30 mil contos, e a fábrica de linhas em
Pedra é a afirmação de que se poderá aí ter grandes fábricas
de fiação e tecelagem do algodão, onde essa fibra é fartamente produzida. Em tôrno de Joàzeiro há ainda a encarar
os calcários próprios para o fabrico de cimento e, sobretudo,
o cromo, cuja mina é a única do Brasil".

"A eletrificação das segunda e terceira zonas, em meio
onde se faz hoje agricultura, em larga escala, pelo aproveitamento das grandes fontes de energia hidráulica, nas Bacias
dos Rios Grande e Corrente, virá trazer grandes vantagens
a uma parte notável do sertão brasileiro, onde há terras
férteis e o clima é sobremodo ameno: iluminar tôdas as
cidades, vilas e povoações; eletrificar as indústrias já exis- ·
tentes em tôrno da cana-de-açúcar, da mandioca, do milho,
do leite e várias outras, em tôrno da carne, dos óleos vegetais, do peixe, do álcool, etc., é tornar possível aos nossos
patrícios contarem com todos os meios modernos de ação em
pleno sertão brasileiro.
Sàmente a mandioca, cuja cultura todos fazem, é
bastante para dar origem às grandes indústrias do amido
e do álcool-motor.
A irrigação das três zonas será estudada convenientemente, para o estabelecimento de uma eficiente rêde de
canais.
Não conheço as terras das imediações da Cachoeira de
Paulo Afonso, mas posso dizer que, nas zonas de Barreiras
e de Correntina, tôda cultura é molhada. Atravessei canais
.que mais pareciam rios.
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o homem que dispõe de canais de irrigação, de lavoura
garantida e de uma roda de água, não emigra. É homem
fixado ao solo, porque tem um patrimônio que sempre está
em valorização.
Grandes áreas podem ser desapropriadas, irrigadas,
para serem loteadas e vendidas. As despesas com os canais
logo serão recompensadas muitas vêzes .
Na notícia sôbre o Rio São Francisco (1925) o Engenheiro Souza Bandeira, da Inspetoria de Portos, Rios e
Canais, diz o seguinte, em relação às terras do Alto da
Cachoeira de Paulo Afonso: "A natureza das terras, presta-se à agricultura, mas em tôda essa seção, da Cachoeira do
Sobradinho até Jatobá, apenas é cultivada a orla inundada
pelo rio, conhecida pelo nome de vazante. O resto é completamente estéril, porque, nesta zona, a queda de chuvas
é insignificante; de fato, é uma das mais sêcas do Nordeste
brasileiro .
Entretanto, o rio se presta em muitos lugares ao traçado de canais de irrigação; êste fornecerá o elemento
essencial que falta à terra para transformar tôda aquela
região!".
"A parte onde não se encontra lavoura é a que vai de
Sobradinho a Pirar.thas.
Exatamente e~sa parte é a que melhor se presta à
irrigação, não só p1~la facilidade de serem derivados canais,
como pelas suas condições meteorológicas. De fato, o solo
é árido, o ar sêco, i.1 temperatura elevada e constante. Não
há chuvas, nem geadas, nem as eventualidades climáticas
dos climas úmidos". "Nesta zona temos o caso das terras
do Far West, nos Estados Unidos, onde largas áreas do
deserto foram transfarmadas em campos fertilíssimos. A
natureza geológica das terras, é aqui, melhor que no Far
West, porque, segundo sou informado, lá elas são silicosas,
ao passo que em geral, no São Francisco, são sílica-argilosas".
Estabelecidas E.~stas novas bases de trabalho, o homem
irá adaptando-se ao seu meio, ao que hoje abandona, por
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outro que o seduz de longe, e por ouvir falar em seu progresso
e no confôrto que a todos pode proporcionar.
É preciso preparar o São Francisco para satisfazer aos
desejos íntimos de seus filhos, que, procurando progredir,
saem para tentar a fortuna. Quem viu como essa gente
emigra, moços e velhos, cheios de entusiasmo pela visão que
têm, por ouvir dizer, especialmente do meio paulistano, e
não longe ainda, atraída pela fascinação que sôbre todos
exerciam as notícias fabulosas do Rio das Garças, no longínquo Mato Grosso, não terá receio de preparar, modernamente, o meio onde deverão viver e prosperar populações
que podem parecer nômades.
As populações do interior do País são de agricultores,
geralmente industriosos. A crise agrícola os faz emigrar,
quando as suas indústrias caseiras, por outro lado, não
atendem às suas necessidades. Expatriam-se como maometanos, é a verdade, e sempre voltam para rever a terra, e
muitas vêzes para não mais tornarem ao cativeiro. No São
Francisco não têm dinheiro, mas têm geralmente um pedaço
de terra, onde fazem suas criações. A caça e a pesca abastecem-lhes a casa. O homem gosta da terra e sai tangid0> por
necessidade imperiosa. O sertanejo tem sempre a nostalgia
da sua terra, e, nela, se fixará no dia em que a vir progredindo, para satisfação de seus anseios sociais.
A agricultura mecanizada não resolve o problema do
êxodo. Na França "o aumento crescente do número de máquinas teve como conseqüência a diminuição da mão-de-obra
nos campos e foi uma das causas do êxodo para as cidades";
e na Bélgica notou-se a "correlação do desenvolvimento das
máquinas agrícolas com o do êxodo da população rural para
as cidades".
No meu modo de ver, encarando os fatos como êles se passam, no nosso interior, teremos que seguir o seguinte conselho:
"O mais importante elemento para a reconstrução técnica da economia pública consiste na criação de uma base
moderna de energia que repousa na eletrificação mais ampla
da indústria e dos transportes, procedendo-se à infiltração
da eletroenergia na agricultura".
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Aplicando-se ao nosso São Francisco êste conselho básico de
desenvolvimento econômico na Rússia atual - sua reconstrução
técnica - teremos, em grandes moldes, resolvido o maior problema
no nosso interior. A eletricidade será o meio "capaz de elevar o
nível de tôda a técnica moderna", realizando a reorganização da
agricultura mecanizada e a industrialização in loco dos produtos
naturais do solo .
A eletrificação faz ainda maior milagre: multiplica por 15
homens na zona de sua influência. De um interessante estudo
do Engenheiro Flávio Ribeiro de Castro (1922), vou tr~nscrever
o que fortifica a nossa proposição: "De fato, levando em conta a

energia hidrelétrica utfüzada nesse país" (Estados Unidos da América no Norte), "e que monta a 3.500.000 cavalos'', teremos, pelos cálculos que desenvolve, "mais um homem para cada habitante do país". Mas diz ainda: "a produção de 280.000 quilogramas
diários, é um máximo; na atividade industrial e agrícola corrente,
o homem usa, principalm'(nte, os braços movendo manivelas, pás,
picaretas, et.c., sendo seu rendimento muito inferior a 280.000 quilogrâmetros (cêrca de m1,~tade), de modo que, de fato, podemos
asseverar que o uso da f!nergia hidráulica, na grande república
norte-americana, acresceri~ta ao valor econômico de cada pessoa
(homem, mulher ou criança) três homens válidos, pelo menos; ou
na base de um homem econômicamente ativo (pa~ de família) para
cinco econômicamente passivos (mulher, dois fühos e pais inválidos), teremos quinze (1~) homens, adicionados a cada homem
válido.
As coisas se passam como se cada família possuísse 15 escravos, aptos para tôdas q:s espéc!es de labôres físicos".
Nesse estudo, ainda há frases, como estas: "podemos dizer
que todo aumento de cavalos-vapor, por indivíduo de fôrça, assinala a tendência moderna da indústria" e "a conversão da energia armazenada em fôrça motriz utilizada é uma das atividades
mais importantes do hor(Lem moderno". "É a indústria criadora
e preservadora das indústrias, a indústria básica de tôdas as demais".

Os países que trabalham encontram na energia hidrelétrica
os seus grandes meios de desenvolvimento, e não param: a ln-
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glaterra aumentou sua produção elétrica, que era, em 1924, de
10. 900 milhões de quilowatts, para 16. 300 milhões, em 1929.
Os Estados Unidos da América do Norte, que, em 1916, contavam com 17. 000 milhões de quilowatts, em 1929, dispunham de
91 .000 milhões e a Rússia que faz da eletrificação, a base do seu
desenvolvimento econômico, atingirá 100. 000 milhões de quilowatts
no fim do seu segundo Plano Qüinqüenal (1937), pretendendo,
assim, então, achar-se à testa dos países tecnicamente mais adiantados do mundo moderno.
Nos Estados Unidos da América do Norte, quando a eletrificação permitiu a industrialização da agricultura, várias cidades
progrediram muito, a ponto de Chicago, em zona de pecuária,
tornar-se a terceira cidade do mundo. As maiores indústrias americanas estão engrandecendo, cada vez mais, a região das quedas
de água.
No nosso País, dar-se-á o mesmo. "O fator humano é tanto
regressivo, como progressivo. A sua importância no desenvolvimento das nações está na possibilidade de o homem explorar a
natureza e descobrir novas fôrças que, uma vez dominadas, abrirão outras oportunidades ao progresso modificando assim a influência das circunstâncias geográficas. Essas novas oportunidades dependem, é certo, principalmente, da evolução do espírito
humano, do progresso das ciências mas reside· nelas, de fato, na
própria natureza física, que dessa forma garantirá indefimidamente
a predominância dos fatôres naturais". (Arrojado, Lisboa, 1916).

Não se tratará de descobrir, senão de aproveitar, dominando,
as nossas fôrças hidráulicas, para que possam abrir "outras

oportunidades ao progresso, m'odificando, assim, a influência dM
circunstâncias geográficas".

Há a encarar ainda, os recursos precisos para empreendimento de tão grande vulto, o qual se traduzirá na subversão completa
dos atuais meios de vida do nosso interior pela mobilização das
fôrças hidráulicas existentes no Rio São Francisco e nos seus
afluentes de uma rêde de canais de irrigação para preparo racional de vastas áreas de cultura.
Na sua "Filosofia da Indústria", Henry Ford faz o seguinte
comentário:
42 -

27 295
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"Tomemos para exemplo a questão do dinheiro no caso
de uma obra pública, que o país deseja fazer para aproveitamento de algum recurso natural. O meio usual de o Govêrno agir em tais casos, é emitir títulos ~ digamos por
trinta anos - e vendê-los ao público. Em seguida, manda
fazer o serviço e paga suas despesas com o rendimento do
empréstimo. Ao cabo de trinta anos está extinto o empréstimo e os tomadores de títulos pagos de capital e juros. Que
sucedeu nesse processo? Examinemos primeiro: que é que
dá valor aos títulos? Por que foram aceitos pelo público?
Claro e por detrás dêles se acha o Govêrno, endossando-os,
e êsse endôsso é, nada mais, nada menos, que a existência
dos recursos naturais que o Govêrno se propõe a desenvolver.
É o melhor endôsso do mundo, pois sobrevive à bancarrota
de bancos e Governos. Assim, portanto, se a base do negócio
é um endôsso de valor inquestionável, e que o pú]:)lico aceita
como garantia colateral de títulos emitidos, por que seguirmos êsse complicado e desnecessário processo de fazer o
povo p?-gar 120 po'r cento de juros pelo privilégio de dispor
de 30 milhões que na realidade possui?
"Vejamos outro meio muito mais simples - cujo único
defeito consiste, justamente, no fato de ser extremamente
simples. As coisa~; simples são as mais difíceis de serem
apreendidas. Supqnhamos, por exemplo, que o problema é
dar serviço a operários sem trabalho, realizando para isso
alguma obra pública orçada em 30 milhões. O Govêrno
emitirá notas contra o valor da obra que vai realizar e as
recolherá à proporç;ão dos lucros sobrevindos. Os economistas
de nenhum modo contestam a sanidade do processo. Simples
engenharia financeira. Grandes melhoramentos verá o
mundo, quando aplicarmos os processos de engenharia às
finanças, não haja dúvida".
Aí está o meio de o Govêrno mandar executar tão grandes
obras, no nosso interior. Ou por outro que passo a sugerir, poderão
ser empreendidas.
Os quatro Estados interessados, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, representando cêrca de 10 milhões de brasileiros, consociar-se-ão para fazer as obras projetadas, dentro do programa
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da eletrificação e irrigação, promulgando leis comuns para a obrigatoriedade da eletrificação de tôda a atividade pública e particular
dentro da área de ação, cujo raio será de 200 a 300 quilômetros.
Promoverão a organização de uma grande sociedade industrial
para execução e exploração dos serviços. A sociedade organizada
emitirá títulos representativos de quilowatt-ano, e que serão oferecidos ao público. O produto dêsses títulos, que os Estados e os municípios também poderão tomar para suas necessidades à base do
preço que fôr industrialmente avaliado, será aplicado na obra.
Só a Cachoeira de Paulo Afonso dispõe de um milhão de cavalos - "A Cachoeira de Paulo Afonso, informa o engenheiro Souza
Bandeira, tem uma queda de 80 metros aproveitáveis. O volume
da descarga verificado durante muitos anos, pela escala de Juàzeiro, é na maior estiagem, de 1. 000 metros cúbicos por segundo,
o que dá uma fôrça total de oitocentos mil cavalos-vapor. Todavia,
como o volume de descarga média do rio é de cêrca de 5. 000 metros cúbicos e como o rio sobe muito mais acima no alto da Cachoeira de Paulo Afonso, pode-se conjecturar, seguramente, uma
fôrça de 1. 000. 000 de cavalos-vapor".
Sr. Presidente: o São Francisco constitui uma unidade
geográfica e cultural. Sem dúvida que os s.eus problemas apresentam uma escala de prioridade, uns são de base, outros são superficiais e decorrentes, conforme assinalei atrás. Mas tanto os problemas da região mineira, ou baiana, pernambucana, alagoana ou
sergipana, reclamam uma solução de conjunto, um plano homogêneo, e, mais ainda, uma execução através de órgãos administrativos plenamente autônomos.
A valorização econômica do São Francisco, para nós comunistas, não representa nenhuma aspiração vazia e demagógica, nem
vale como motivo de literatura. Entendemos que a miséria dos
nossos milhões de patrícios que vivem no campo, constitui um
problema fundamental e decisivo, a desafiar os legisladores e os
homens do Govêrno. Temos apontado, nesta Casa, em diversas
ocasiões, que uma das causas do atraso do nosso povo, dos nossos
baixos índices de produtividade, da pobreza nacional, está, em
grande parte, na decorrência da situação de abandono em que
vivem as massas camponesas, entregues à ganância dos senhores
da terra, desde o Rio Grande até a Amazônia.
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Ao dar nosso voto a favor do Projeto n. 0 669-A, aceitando
a criação da Comissão do Vale do São Francisco, o fazemos na
certeza de que o nosso povo fará prevalecer as suas grandes reivindicações, no campo e nas cidades. (Muito bem, muito bem).
O SR. PRESIDENTE - Está encerrada a discussão do Projeto n.º 669-A, que com a emenda vai à Comissão de Finanças, para
opinar a respeito.
Há sôbre a Mesa uma emenda que vai ser lida.
É

lida e enviada à Comissão de Finanças a seguinte
EMENDA AO PROJETO N. 0 669-A, DE 1947

Inclua-se onde couber:
1. Até que seja aprovado o Plano-Geral de Aproveitamento
econômico do Vale do São Francisco, as Diretorias de Obras atuarão como órgãos de planejamento executando os estudos e as pesquisas técnicas determina4os pela Comissão do Vale do São Francisco.
2. Adicione-se à discriminação estabelecida no Art. 7.º, letra a: a desobstrução da foz do São Francisco de modo a permitir
o livre acesso da navega<;ão de cabotagem; aparelhamento dos
portos; defesa do solo contra as erosões; proteção das cidades e
campos marginais de lavoura contra as inundações; e realização
de inquéritos econômicos para o desenvolvimento industrial do
Baixo São Francisco, tendo em vista o aproveitamento da energia
hidrelétrica da Cachoeira de Paulo Afonso.
3. Suprima-se o Art. 14.
4. Incumbe à Comissão do Vale do São Francisco a aplicação dos recursos estabelecidos no Art. 29, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Justificação em Plenário.
Sala das Sessões, em 19 de novembro de 1947. - Freitas Cavalcânti - Luiz Garcia.
Em seguida, é encerrada a discussão do Projeto n. 0 669-A, de

1947.

(DCN, de 21-11-1947) .

SESSAO, EM 27 DE NOVEMBRO DE 1947

................................. .......................... .
~

O SR. MUNHOZ DA ROCHA leitura do seguinte

(1.º Secretário) -

procede à

EXPEDIENTE

PROJETO N. 0 669-1947
Cria a Comissão do Vale do São Francisco e dá outras
providências. Tendo parecer da Comissão de Finanças sôbre as emendas de discussão final, contrário às de n.ºª 1,
2 e 3 e favorável à de n. 0 4.

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS
Ao Projeto n.º 669-A, foram apresentadas quatro emendas.
A primeira deve ser rejeitada, porque o assunto está implícito
no Projeto.
A de n. 0 2, também deve ser rejeitada, porque além de
o assunto já estar implícito, os detalhes visados já figuram no
Projeto.
A de n. 0 3, foi amplamente discutida nesta Comissão· e
o assunto foi aprovado conforme consta do Projeto. Somos pela
rejeição da emenda.
A de n. o 4, pode ser aceita, incluindo-se no Art. 1. o.
Sala "Antônio Carlos", 26 de novembro de 1947. - Horácio
Láfer, Presidente. - Israel Pinheiro, Relator. - Agostinho Mon-

teiro. - Amaral Peixoto. - Raul Barbosa. - Barbosa Lima. Orlando Brasil. - Ponce de Arruda. - Segadas Viana. - Leite
Neto. - Dâmaso Rocha. - Lauro Lopes. - João Cleofas.
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EMENDAS DE DISCUSSÃO FINAL A QUE SE REFERE
O PARECER
Inclua-se onde couber:
1. Até que seja aprovado o Plano-Geral do Aproveitamento
Econômico do Vale do São Francisco, as Diretorias de Obras atuarão como órgãos de planejamento, executando os estudos e pesquisas técnicas determinados pela Comissão do Vale do São Francisco.
2 . Adicione-se à discriminação estabelecida no Art. 7.o, letra a: a desobstrução da foz do São Francisco, de modo a permitir
o livre acesso da navegação de cabotagem; o aparelhamento dos
portos; defesa do solo contra as erosões; proteção das cidades e
campos marginais de lavoura contra as inundações e realização
de inquéritos econômicos para o desenvolvimento de energia hidrelétrica da Cachoeira de, Paulo Afonso.
3.

Suprima-se o Art. 14.

4. Incumbe à Comissão do Vale do São Francisco a aplicação dos recursos estabelecidos no Art. 29, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitória,.s.
Justificação em PlenáfiO .
Sala das Sessões, 19 qe novembro de 1947. -

cânti. -

Luiz Garcia.

Freitas Caval-

PROJETO N. 0 669-A, DE 1947, EMENDADO
EM DISCUSSÃO FINAL
Substitutivo
Cria a Comissão do Vale do São Francisco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º É constituída a Comissão do Vale do São Francisco,
que gozará de ·autonomia administrativa e ficará imediatamente
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subordinada ao Presidente da República e referendados os atos pelo
Ministro de Estado do Interior e Justiça.
Art. 2.º A CVSF terá um Diretor-Superintendente e mais
dois diretores, todos de nomeação do Presidente da República, escolhidos entre pessoas de reconhecida idoneidade técnica, moral
e administrativa e demissíveis ad nutum.
Art. 3. 0 A CVSF terá sua Superintendência na Capital da
República e duas Diretorias de Obras, uma no Estado de Minas
Gerais, outra no Estado da Bahia.
Art. 4. 0 A título de remuneração mensal, o Diretor-Superintendente receberá a quantia de Cr$ 15. 000,00 (quinze mil cruzeiros), e os Diretores, a quantia de Cr$ 12. 000,00 (doze mil cruzeiros), sendo-lhes vedado exercer qualquer outra função de caráter
público e particular de interêsses financeiros em outra companhia
ou emprêsa organizada com objetivos idênticos aos da Comissão.
Art. 5. 0 Tôdas as nomeações para a CVSF serão exclusivamente feitas a título de comissionamento ou contrato.
Art. 6. 0 O quadro do pessoal da CVSF será fixado em lei
anual e de livre nomeação e demissão do Presidente da República.
As tabelas numéricas de mensalistas e diaristas, serão
aprovadas pelo Presidente da República.
§ 2.0 Serão aproveitados os funcionários em disponibilidade e
os que forem dispensáveis, existentes em repartições federais,
observadas as respectivas aptidões.
§ 1.0

Art. 7.0 Incumbe à CVSF:
a) organizar e submeter ao Presidente da República, para
aprovação do Congresso Nacional, o Plano-Geral de Aproveitamento
do Vale do São Francisco, visando a regularização do curso de
seus rios, distribuição melhor de suas águas, utilização de seu potencial hidrelétrico, fomento da indústria e da agricultura, desenvolvimento da irrigação, modernização dos seus transportes, incremento da imigração e da colonização, assistência às famílias,
amparo à educação e saúde, bem como exploração de sua riqueza
mineral;
b) dar execução ao Plano referido na letra e, depois de aprovado pelo Congresso Nacional.
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c) assistir e encaminhar para outras áreas as populações
que forem deslocadas por exigência dos trabalhos efetuados na
região;
d) coordenar a ação das unidades administrativas federais,
estaduais e municipais, para execução dos serviços públicos respectivos, quando aplicarem dotações oriundas do Art. 29, das
Disposições Transitórias.
§ 1.0 Enquanto não fôr aprovado pelo Congresso Nacional, o
Plano a que se refere a letra a dêste artigo, a Comissão proporá
os programas anuais de trabalho, que serão executados através
dos respectivos ministérios.
§ 2.0 A execução das diferentes obras e serviços do Plano,
tendo em vista o seu caráter geral ou específico e conveniência
apresentada, será realizada diretamente pela Comissão ou pelos
Ministérios, de acôrdo com a determinação do Presidente da República que autorizará os destaques dos créditos correspondentes.
Art. 8. 0 As entidades, já existentes no Vale do São Francisco
com a mesma finalidade d31- CVSF, passarão a ser por ela orientadas
e fiscalizadas.
Art. 9.0 A CVSF ter~i podêres para requisitar aos Ministérios
ou a qualquer das autarquias, funcionários técnicos necessários
aos seus serviços.
Parágrafo único - A Comissão poderá colaborar com as associações rurais existentes, ou as que venham a se criar, para
mais rápida e eficiente introdução de processos mais adequados
na agricultura e na pecuária.
Art. 10. A CVSF, ao organizar as suas tabelas de salários,
procurará fixá-los em vista das condições de cada região, a fim
de atenuar quanto possível as perturbações oriundas da mudança
de atividades das populaçpes locais.
Art. 11 . O Govêrno Federal poderá fazer a exploração das
quedas de água existentes no Rio São Francisco e nos seus afluentes, através da CVSF, ou de emprêsas pela mesma organizadas ou
controladas, nos têrmos do Código de Minas e Aguas e da lei respectiva em cada caso co:qcreto.
Na aquisição de energia hidrelétrica, terão preferência
os Estados, Municípios e Cooperativas Agrícolas.
§ 1.º

§ 2. 0
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Na fixação do preço do kWh da energia elétrica para
essas entidades, deverá ser considerado o custo da produção para
as usinas produtoras no local do consumo, não podendo o preço
exceder aquêle de mais de 20 %.
Art. 12 . Das áreas compreendidas no Plano de irrigação e
obras outras, o Govêrno Federal, por intermédio da CVSF, poderá promover a desapropriação de terras destinadas à colonização
e especialmente à fixação de populações deslocadas por motivos
decorrentes do Plano-Geral a executar.
Art. 13. Poderá CVSF assinar convênios e acôrdos com
os Estados e Municípios ribeirinhos para os fins previstos nos
artigos 7. 0 e 8.º, os quais serão aprovados pelo Presidente da República.
Art. 14. Os Governadores dos Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, poderão designar, sem ônus
para os cofres federais, observadores que, sem direito a voto, participarão das reuniões da Diretoria da CVSF, com direitos amplos de
informação e discusão.
Art. 15. A Comissão fica obrigada à prestação, ao Congresso
Nacional, até o dia 30 de abril de cada ano, das contas que
serão previamente examinadas pelo Tribunal de Contas. Deverá
também apresentar ao mesmo Congresso, no prazo acima referido,
um relatório concernente às atividades exercidas durante o ano
anterior, o qual será encaminhado em Mensagem do Sr. Presidente da República.
Parágrafo único. Se as contas referidas neste artigo não forem prestadas no prazo fixado, o Tribunal de Contas comunicará
o fato ao Congresso, que constituirá uma comissão especial para
tomar as contas em atraso.
Art. 16. Tôdas as dotações orçamentárias e créditos especiais, extraordinários ou suplementares destinados ao Vale do São
Francisco, serão depositados no Banco do Brasil para ulterior requisição autorizada pelo Sr. Presidente da República.
Art. 17. Tôdas as dotações orçamentárias ou não, destinadas
ao Vale do São Francisco, são consideradas automàticamente registradas.
Art. 18. Dentro de noventa dias após sua constituição a
CVSF organizará seu Regimento, que será aprovado pelo Presidente
da República.
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Art. 19. Esta lei entrará em vigor na data de sua regulamentação, que deverá ser expedida dentro de 60 dias.
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala "Antônio Carlos'', em 6 de novembro de 1947. - Horácio
Láfer, Presidente. - Israel Pinheiro, Relator. - Leite Neto. Gabriel Ramos. - Ponce de Arruda. - Lauro Lopes. - Raul Barbosa. - Aliomar Baleeiro, com restrições nos têrmos do meu voto

em separado ao parecer anterior da Comissão de Finanças. -

Fernando Nóbrega, com restrições porque localizava a sede na
Bahia. - Barbosa Lima, com restrições. - Tristão da Cunha. Agostinho Monteiro. - João Cleophas. - Orlando Brasil. - Dioclécio Duarte.

(DON, de 28-11-1947).

SESSÃO, EM 4 DE DEZEMBRO DE 1947

..............................................................
ORDEM DO DIA
Discussão suplementar do Projeto n. 0 669-B, de
1947, criando a Comissão do Vale do São Francisco e dando outras providências; tendo parecer da Comissão de Finanças sôbre as emendas de discussão final, contrário às
de n.º' 1, 2 -e 3, e favorável à de n.o 4. (Em v'irtude de\
urgência).

O SR. PRESIDENTE - Entra em discussão o Projeto.
Tem a palavra o Sr. Henrique Oest.
O SR. HENRIQUE OEST - Sr. Presidente, o Projeto n. 0 669,
cria a Comissão do Vale do São Francisco.
Na sessão desta tarde, um ilustre representante do Estado de
Pernambuco estranhava que nesta proposição não se cuidasse da
questão das terras marginais do rio, acentuando que, uma vez
iniciadas as obras de saneamento e também da usina elétrica da
Cachoeira de Paulo Afonso, essas terras iriam ter valor muito superior ao atual.
Ora, Sr. Presidente, foi o aspecto da questão quando estava na tribuna discutindo êsse Projeto, que mais focalizei: o do
latifúndio nas margens do São Francisco cujas populações até hoje
ainda se mantêm no mesmo padrão de vida, podemos dizer, da
época em que era conhecido o São Francisco como o Rio dos Currais.
Daí, Sr. Presidente, ter ouvido com agrado o que declarou
o nobre Deputado por Pernambuco, Sr. Oscar Carneiro que amanhã ou depois apresentará projeto regularizando as futuras tran-
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sações sôbre essas terras, que terão um valor muito maior do que
atualmente.
O Sr. Campos Vergal - Há outro aspecto que não pode ser
esquecido. }!] o seguinte: organizado o Plano, seria necessário que
se colocasse lá na região a Comissão ou os diretórios orientadores
do Plano. O que não posso compreender é que estejam aqui na
Cidade do Rio de Janeiro por exemplo os escritórios do Plano de
Aproveitamento do Vale do Rio Doce, da luta contra a sêca no
Nordeste; e, daqui a alguns meses os escritórios que vão organizar
o Plano do São Francisco. Pergunto: a V. Ex.ª se é justo que êsses
trabalhos burocráticos se localizem aqui no Rio de Janeiro e não
na região que está sendo estudada e preparada para o Brasil futuro.
O SR. HENRIQUE OEST - Dei minha opinião a V. Ex.ª na
discussão anterior do Projeto?
O Sr. Campos Vergal - Tive êsse prazer.
O SR. HENRIQUE OEST - Então, V. Ex.ª sabe que condenei
se instalasse a Comissão, ~tpesar de existir uma Comissão ou Subcomissão localizada na Bal.1ia e outra em Minas. De qualquer maneira, entretanto, estou de acôrdo com V. Ex.ª e declarei aqui que
seria muito mais justo que a Comissão Central se localizasse na
Capital da Bahia, porque atenderia com maior presteza os problemas do Vale do São Frµ,ncisco. Assim me manifestei, mas não
consegui prevalecer o meq ponto de vista. Fico satisfeito por ter
V. Ex.ª trazido esta questão a debate. No momento, pretendo
abordar principalmente a questão do latifúndio.
O Sr. Campos Vergal ·.-Permita-me V. Ex.ª acrescentar o seguinte: precisamos também cuidar da descentralização dos grandes núcleos como Rio e Sião Paulo. Há muita gente interessada
em ocupar bons cargos de diretores, secretários...
O SR. HENRIQUE OEST -· Aliás, não é de admirar uma vez
que o ordenado previsto é de Cr$ 15. 000,00, ordenado bastante
sedutor.
O Sr. Campos Vergal -- Para ganhar vinte, dezoito ou quinze
mil cruzeiros, aqui no Rio; mas não quer ganhar essa mesma importância lá no sertão, para defender a região a que estamos nos
dedicando. Veja V. Ex.ª êsse aspecto, que é muito curioso.
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O SR. HENRIQUE OEST - A êsse respeito houve um aparte
muito interessante, do nobre colega, Sr. Tristão da Cunha,
que também se referiu aos grandes ordenados dados aos diretores
dessas companhias.
O Sr. Oscar Carneiro Quero agradecer a V. Ex.ª
a referência que fêz a respeito de minha denúncia à Câmara e
- porque não dizê-lo - ao País, referentemente ao que que se
está tentando .fazer a respeito da Companhia do Vale do São
Francisco. Mas aproveito a oportunidade para esclarecer o seguinte: quando se discutia na Constituinte o capítulo referente ao
aproveitamento das quedas de água, apresentei uma emenda, que
não teve parecer contrário na Grande Comissão de Constituição,
mas essa Comissão opinou no sentido de que a emenda deveria
constituir um projeto de lei. Referia-se ao seguinte: nas concessões
para aproveitamento do potencial hidrelétrico, deveria ser precipuamente assegurado o consumo às regiões onde estivessem localizadas as respectivas quedas de água. :a:sses aspectos focalizados
por mim, visavam precisamente evitar que uma riqueza, localizada
em determinada região, fôsse totalmente deslocada para outra
região, prejudicando as populações locais, isto é, acarretando o
fenômeno do deslocamento das populações para as grandes capitais, para as grandes concentrações.

O SR. HENRIQUE OEST - Perfeitamente, V. Ex.ª vem focalizando a questão muito bem. :a:sse aspecto do latifúndio - improdutivo, bem se vê - merece a nossa atenção. Um concessionário
de queda de água, do potencial hidrelétrico de um rio, julga-se, pelo
Decreto de concessão, com direito absoluto, sôbre todo o curso
de água, e às vêzes tem até o desplante de proibir que as populações ribeirinhas se sirvam das águas daqueles rios, que nêles pesquem etc. !lsse é um defeito que deve ser corrigido na lei.
O Sr. Oscar Carneiro - De fato. Tudo isso deverá ser corrigido pela lei. Apresentei, ainda, uma emenda elucidativa, quanto
à redação final do artigo que diz respeito à exploração das riquezas do subsolo e das quedas de água, e ali ficou bem acentuado
que a regulamentação seria quanto às minas e não quanto as
quedas de água, porque o dispositivo da Constituição é obrigatório,
não depende mais de regulamentação. Infelizmente, porém, ainda
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não foi revisto o Código de Aguas, tarefa a que me propus certa
vez com um dos Deputados mais eficientes, pelo Estado de Minas, o Sr. Israel Pinheiro. Conseqüentemente, o assunto que
V. Ex. a vai tratar é da, máxima importância nacional .
O SR. HENRIQUE OEST -

Muito obrigado a V. Ex.ª.

Como ia dizendo, o problema do latifúndio constitui o entrave
da valorização da região até agora. E por que, Senhores? É muito
simples; todo o Vale do São Francisco apesar de ser uma área
extensíssima de, se não me engano, 800 mil hectares, ou mais,
pertence no entanto, apenas a 60 mil pessoas.
O Sr. Tristão da Cunha -

É

porque não vale nada.

O SR. HENRIQUE OEST - Não chamei V. Ex.ª a debate,
mas tenho todo o prazer em ouvi-lo. Citei o nome de V. Ex.ª
justamente pelo fato de seu aparte ser contraditório ao do nobre Deputado, Sr. Oscar Carneiro, porque, como sempre, tem
o livre-cambismo prejudicap.o tôdas essas questões no Brasil, que
já deveríamos ter regulam1mtado.
O Sr. Tristão da Cunh~ - Isso não tem nada com livre-cambismo, nem com liberdade individual. Isto é um fato; onde a terra
não vale coisa alguma, crü.t-se o latifúndio. É uma conseqüência.
Agora, quando a terra se valoriza, o latifúndio desaparece.
O SR. HENRIQUE OEST - V. Ex.ª acha que a terra não vale
nada? O caboclo é que nãc> recebe auxílio do dono do grande latifúndio.
O Sr. Costa Pôrto - ;Realmente, na situação atual, aquelas
terras marginais não valem nada.
O SR. HENRIQUE OEST - Porque são terras abandonadas,
onde o homem vive entregue à própria sorte. Vê-se que em grandes áreas, pertencentes a um só dono, existem apenas meia dúzia de caboclos, que lá são jogados com uma enxada, sem outro
auxílio a não ser, como se diz no sertão, o de Deus. Esta a realidade; não lhes dão nem urpa semente.
o próprio latifúndio que obriga êsses indivíduos a trabalhar
nas condições da meia e d~ têrça. Se os donos f ôssem progressisÉ
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tas, fizessem cultivo intensivo, não explorassem o trabalhador e
dividissem as terras, estas, evidentemente, seriam muito melhor
aproveitadas, tendo rendimentos maiores.
O Sr. Tristão da Cunha - Onde iriam os caboclos buscar capital?
O SR. HENRIQUE OEST - Vamos, então, dividir as terras.
O Sr. Tristão da Cunha-Quem vai aproveitar as terras, quem
vai explorá-las?
O SR. HENRIQUE OEST - Para que existe o Govêrno?
O Sr. Tristão da Cunha - O Govêrno não tem nada, não tem
riquezas.
O SR. HENRIQUE OEST - Devem ser divididas as terras,
estabelecendo-se um sistema cooperativista, e o Govêrno entraria
com sua ajuda na parte material e social.
O Sr. Tristão da Cunha - O Govêrno vive à nossa custa. Êle
não tem nada, é um pobretão. Nós é que damos a êle para viver.
O SR. HENRIQUE OEST - V. Ex.ª com suas teorias é um
perfeito anarquista. V. Ex.ª não admite o Govêrno. Para
que o Govêrno não faça nada, não há, então, necessidade da orçamento, planificação, na opinião de V. Ex.ª.
O Sr. Tristão da Cunha - V. Ex.ª deseja que o Govêrno dê
capitais, quando êle não os tem, porque vive à nossa custa.
O SR. HENRIQUE OEST - Todo Govêrno vive à custa do
povo. Isto é tolice. O Govêrno retira do povo e devolve ao povo,
dentro de um plano...
o Sr. Tristão da Cunha - Mas, para restituir, gasta uma
parte.
O SR. HENRIQUE OEST - ... senão, não é Govêrno.
O Sr. Maurício Grabois - É desgovêrno, como o atual.
O SR. HENRIQUE OEST - Senão, é desgovêrno, como diz o
nobre colega. O Govêrno tira, não dando nada ao povo; pelo contrário, acarreta o aumento de tudo.
O Sr. Tristão da Cunha - A questão é que tira e, depois, devolve. Para tirar, come um bocado, para devolver, come outro bocado.
O SR. HENRIQUE OEST - Então V. Ex.a diz que o Govêrno
é desonesto, porque tira e come um bocado.
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Porque precisa pagar ao funciona-

lismo.
O SR. HENRIQUE OEST - Consulte V. Ex.a as notas taquigráficas e verá que repeti suas próprias palavras. V. Ex.ª
disse que o Govêrno, quando tira, come um bocado, e, quando
devolve, come outro bocado.
O Sr. Tristão da Cunha - Certamente, porque êle precisa pagar aos burocratas.
O SR. HENRIQUE OEST - V. Ex.ª fala em relação ao
Sr. Ministro da Fazenda e ao Sr. Presidente da República?
O Sr. Tristão da Cunha - São os burocratas, os funcionários,
porque o Govêrno age por meio dos funcionários.
O SR. HENRIQUE OEST - V. Ex.ª então faz mau juízo do
funcionalismo, com o que não estou de acôrdo, absolutamente.
O Sr. Tristão da Cunha - Não disse que o funcionalismo seja
ladrão, V. Ex.a, por favor, não altere meu ponto de vista. O burocrata não trabalha de graça.
O SR. HENRIQUE OEjST - Êle tem ordenado, sem ser obrigado a trabalhar. V. Ex, a disse que o Govêrno tira e, depois,
fica com uma parte. Ora, quem vai ficar com essa parte?
O General Eurico Gaspar Dutra? V. Ex.ª diz que não. O Sr.
Ministro da Fazenda? Diz também que não.
O Sr. Tristão da Cunhe.~ - V. Ex.ª modifica o meu pensamento.
O SR. HENRIQUE OEST - Então é o funcionalismo. Acredito
que êle não seja desonesto. Fica por conta de V. Ex.ª a afirmação.
O Sr. Tristão da Cunhq, - É a burocracia, que precisa receber.
O SR. HENRIQUE O~~ST - Na Opinião de V. Ex.ª o Brasil
está em situação pior do qi,1e a encarada por nós próprios. V. Ex.ª
acha que a desonestidade campeia.
O Sr. Tristão da Cunha - Não falei em desonestidade.
O SR. HENRIQUE O~ST - Outro dia disse que os alunos
que saem das escolas são analfabetos. Não sei até onde vai V. Ex.ª
chegar. Ninguém é honesto!
O Sr. Tristão da Cunha - A burocracia é que consome o dinheiro.
O SR. HENRIQUE OEST - A burocracia, então, é desonesta.
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A burocracia precisa viver.
O SR. HENRIQUE OEST - V. Ex.ª tem uma casa comercial;
paga os empregados e ainda tem lucro. Se a casa dá lucro, por
que o Govêrno não pode?...
O Sr. Tristão da Cunha - É possível que V. Ex.ª não me esteja entendendo.
O SR. HENRIQUE OEST - Estou-lhe mostrando um fato concreto.
O Sr. Costa Pôrto - Estou de acôrdo com a tese de V. Ex.ª
queria apenas focalizar o seguinte aspecto: a terra, na região
marginal do São Francisco, sobretudo na sertaneja, não produz nada. O grande latifundiário é um faminto do seu trabalhador. Desde que se vai realizar grande obra de valorização, os terrenos irão adquirir preço extraordinário. Para evitar-se o abuso
que foi focalizado, com muita oportunidade, pelo Deputado Oscar
Carneiro, a única medida é a desapropriação atual.
O Sr. Tristão da Cunha -

O SR. HENRIQUE OEST - No fim do meu discurso farei
um apêlo a V. Ex.ª. Todos nós, pela leitura, nos aprofundamos,
uns mais, outros menos, na questão do Vale do Tennessee. Vimos
o que o Govêrno americano é - desapropriou.
O exemplo está ai.
O SR. HENRIQUE OEST - Aqui, pelo contrário, não desapropriamos coisa alguma. Recebi apartes de Deputados que têm
terras naquela região, através dos quais declaravam que o Govêrno ia tratar disso mais tarde.
O Sr. Costa Pôrto - Quando?
o SR. HENRIQUE OEST - Segundo a lei já assinala, autorizando a execução do plano da usina hidrelétrica, ninguém mais
se irá desfazer de terras. Assim, o que se devia fazer era o seguinte. O nobre Deputado apresentaria projeto abrangendo tôdas
as terras marginais do rio que fôssem beneficiadas pelo Projeto
de valorização do Vale, não só quanto à parte da cachoeira, da
usina hidrelétrica, como também a outras regiões em que se fariam barragens, irrigação etc. As referidas terras vão se valorizar e bem sabemos que todos os brasileiros, tanto do Rio Grande
do Norte como do Amazonas, vão pagar, porque foi instituído pela
Constituição.
O Sr. Costa Pôrto -
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O Sr. Oscar Carneiro - Quando o Govêrno outorga uma concessão, por Decreto, outorga também ao concessionário o direito
de exercer a desapropriação ao desenvolvimento da concessão. Se
o concessionário é uma companhia de economia mista, com maioria de ações, ela deve desde logo desapropriar as terras que serão
beneficiadas pelo exercício da concessão.
O Sr. Costa Pôrto - Nestas condições, qualquer capitalista esperto compraria terras.
O SR. HENRIQUE OEST - Já foi declarado, em aparte, por
um Deputado, grande proprietário daquela zona, que foi a Juiz
de Paz, um tabelião do município marginal, e revalidou a terra por
6 milhões de cruzeiros, justamente para que, quando vier a desapropriação, êle já tenha um documento de venda naquela importância. A sua terra só poderá ser desapropriada nessa base. Para
impedir que se pratiquem tais atos contra a economia do povo,
nós, que fomos por êle eleitos, estamos aqui para defender a sua
economia.
1

Ao caboclo, ao traba14ador, ao brasileiro em geral não interessa que a zona seja valorizada e que, amanhã, essa grande porção de terra continue da mesma maneira. Continuarão com as
meias e as têrças.
Se a terra não fôr desapropriada agora, para depois ser partilhada entre os trabalhadores, dando-se-lhes assistência social e
técnica, de nada adianta estar o Govêrno despendendo grandes
importâncias, porque o Vale continuará nas mesmas condições.
Vou dar exemplo frisante aqui mesmo, na Baixada do Estado do
Rio, às barbas do GovêrnQ. Quando se pensou numa estrada de
rodagem do Rio a Petrópolis, feito o traçado e iniciada a construção, políticos daquela época - cujos nomes deixo de declinar,
pois tôda a Casa os conhece - êsses políticos, repito, compraram
grandes extensões à marg~m da futura estrada Rio-Petrópolis,
hoje construída em concreto. Resultado: ao mesmo tempo em que
se construía a estrada, a Baixada ia sendo saneada, para ser vendida ao pequeno agricultor. Tal não se fêz, porque as terras naquela zona, não digo que custassem o mesmo que na Esplanada do
Castelo ou Copacabana, mas chegaram a preço absurdo. Já tive
ocasião de declarar, ao discutir o Projeto, pela primeira vez, que
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tais terras na metragem de 10x60 eram vendidas a 30 e 40 mil
cruzeiros. O pequeno agricultor não poderia, em absoluto, cultivar
tão pequena superfície, porque nada lhe renderia e não poderia
comprar maior extensão, devido ao preço proibitivo.
A conseqüência foi a Baixada não ser povoada e se não houvesse serviço permanente para saneá-la de dois em dois anos, estaria hoje como primitivamente, isto é, inteiramente obstruída.
O Sr. Oscar Carneiro - Transformando-se em região improdutiva apesar do dispêndio de milhões.

O SR. HENRIQUE OEST - Justamente para evitar que tal
aconteça no Vale do ~ão Francisco, considero necessário que o
Sr. Oscar Carneiro faça estender o projeto, além do quadrilátero que tem por centro a usina hidrelétrica, para abranger, também, as zonas marginais beneficiadas pelo saneamento do Vale.
É um apêlo que dirijo à Casa, certo que ela aprovará a sugestão.
Sem dúvida.
O Sr. Costa Pôrto - Há, aliás, um precedente: quando se organizaram os núcleos agropecuários de Petrolândia, o Govêrno
desapropriou larga área, cuja finalidade era o loteamento para
formação dêsses núcleos. :i!:sse exemplo de Petrolândia deveria ser
imitado para todo o São Francisco, como primeira etapa que representa.
O SR. HENRIQUE OEST - Vale doentio, aliás, era o de
Itajaí. É verdade que se trata de pequenas propriedades que vieram da colonização alemã. O Vale foi todo loteado, saneado, dividido em pequenas propriedades, cujo progresso foi rápido.
Alegar-se-ia que isso não foi resultado do trabalho do caboclo.
Não procede, porque o imigrante - alemão, chinês ou que seja
- não é melhor que o caboclo; basta que se lhe dê assistência
médica, ferramentas, enfim, todo o auxílio que é dispensado ao
imigrante, uma vez que êste já vem ao Brasil em ótimas condições; o japonês, por exemplo, já vem garantido em sua instalação,
inclusive moradia, ferramentas, terras boas etc.
Não se pode alegar, portanto, que se trata do chinês, do alemão ou qualquer outro imigrante. O caboclo, devidamente amparado, é tão trabalhador ou melhor, que qualquer outro, porque
O Sr. Oscar Carneiro -
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já está aclímatado à terra. Assim, encarando as considerações,
estou convencido de que se a Câmara não resguardar os interêsses das populações ribeirinhas no sentido de impedir que, futuramente, essas terras que se vão valorizar por efeito da Comissão
do Vale do São Francisco, e, também, da organização da usina
hidrelétrica da Cachoeira de Paulo Afonso, teremos o que se está
passando na Baixada Fluminense. !:sse o motivo de meu apêlo ao
nobre Deputado, para que apresente seu projeto quanto antes. (Muito bem; muito bem) .

. . . . .. . . . . .. ... .. . . . . ... .. ' ......................... ' ....... .
(DCN, de 7-10-1947).

COMISSÃO ESPECIAL DO PLANO DO APROVEITAMENTO
DA BACIA DO SAO FRANCISCO
ATA DA 11. ª REUNIÃO ORDINARIA
REALIZADA EM 5 DE DEZEMBRO DE 1947

Aos 5 dias do mês de dezembro de 1947, reuniu-se, no Salão
Nobre do Palácio Tiradentes, às 15 horas e 10 minutos, a Comissão Especial do Plano de Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob a presidência do Sr. Amando Fontes, com a presença
dos Srs. José Maria Alkmim, Vice-presidente, Manoel Novais,
Relator-Geral, Gercino Pontes, Freitas Cavalcânti, Luiz Garcia,
Teódulo de Albuquerque, Licurgo Leite e Medeiros Neto.
Deixaram de comparecer os Srs. Eunápio de Queiroz e Gregório Bezerra.
Lida e aprovada a ata da reunião anterior, o Sr. Presidente
falou sôbre os diversos problemas ligados ao Rio São Francisco,
terminando por propor que fôsse solicitado ao Plenário da Câmara
a transcrição nos Anais do discurso profer1do pelo Sr. Presidente da República por ocasião da solenidade de abertura da subscrição pública de ações da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, no dia 1.0 do corrente.
O Sr. Manoel Novais propôs que, acompanhando o pedido acima, fôsse igualmente encaminhada ao Plenário uma moção
congratulatória com o Sr. Presidente da República pela atuação
decisiva de S. Ex.a, determinando providências para a organização
da Companhia Hidrelétrica do São Francisco.
Discutidas as indicações, foram ambas aprovadas, unânimemente, com as redações seguintes:
"A Comissão do Plano de Aproveitamento da Bacia do São
Francisco requer a inserção nos Anais do Congresso Nacional do
discurso proferido pelo Sr. Presidente da República, no dia
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primeiro do corrente, por ocasião da solenidade do início da subscrição pública das ações da Companhia Hidrelétrica do São Francisco".
"A Câmara dos Deputados, congratula-se com o Sr. Presidente
da República, General Gaspar Dutra, pela atuação decisiva de Sua
Excelência determinando providências para a organização da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a qual irá promover o aproveitamento da energia hidráulica da Cachoeira de Paulo Afonso,
empreendimento que constitui significativo marco para a industrialização e o progresso do Brasil".
O Sr. José Maria Alkmim declarou, após, que o problema
da malária não está sendo atacado como devia na região do Alto
São Francisco.
O Sr. Teódulo de Albuquerque, a seguir, pede a atenção
dos membros da Comissão para a denúncia levada pelo Deputado
Oscar Carneiro ao Plenário da Câmara sôbre a compra de terrenos
marginais da Cachoeira de Paulo Afonso.
As 17 horas, o Sr. Pres~dente encerrou a reunião.
E, para constar, eu, Paµlo Rocha, Secretário, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr.
Presidente.
1

(DCN de 10-12-1947) .
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SESSÃO, EM 5 DE DEZEMBRO DE 1947
Discussão suplementar do Projeto n. 0 669-B, de
1947, criando a Comissão do Vale do São Francisco e dando outras providências; tendo parecer da Comissão de
Finanças sôbre as emendas de discussão final, contrário
às de n.º" 1, 2 e 3, e favorável à de n.º 4. (Em virtude dei
urgência).

O SR. PRESIDENTE - Entra em discussão o Projeto.
Tem a palavra o Sr. Osvaldo Pacheco.
O SR. OSVALDO PACHECO - (Lê o seguinte discurso)
Sr. Presidente, o Projeto n. 0 669-B, criando a Comissão
do Vale do São Francisco, apresenta matéria de substancial im·
portância para a vida do país. É que a região do São Francisco,
cujos problemas, profundos e graves, a medida tem em vista resolver, abrange uma área territorial de cinco grandes Estados, cêrca
de 190 municípios e uma população estimada oficialmente, em 9 milhões de habitantes. Os problemas do Vale, como em geral os problemas de todo o nosso interior, repercutem em cheio na vida
nacional, como fator e ao mesmo tempo, como expressão das taxas de pobreza, de ignorância, de atraso, em que mergulha a grande
maioria do povo brasileiro.
Nesta Casa, quando da elaboração da Carta Magna, consideramos que a situação. angustiosa de 28 milhões de patrícios, residentes no campo, estava exi.gindo o interêsse, o cuidado e a assistência da União. Foi por isso, tendo em conta, que formulamos no
próprio texto da Constituição a obrigatoriedade de dotações
orçamentárias anuais, que alcançam cêrca de 1 milhão de cruzeiros, para execução de planos de investimentos, chamados de valorização, em favor de determinados setores geográficos e de população do pais.
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Votamos a execução de planos a longo prazo para o São
Francisco, a Amazônia e o Polígono das Sêcas, à base de grandes dotações orçamentárias especiais. São empreendimentos que
êste Congresso deve planejar, na sua tarefa legislativa. São obras
cuja execução precisamos regulamentar, dando-lhes os objetivos,
as linhas gerais a obedecer. O que não está certo, é ficarmos à
margem da luta contra os problemas do nosso povo, esperando
dos órgãos do executivo, a fixação da política econômica, dos rumos do planejamento, do regime a que deve se subordinar a aplicação das verbas distribuídas na Constituição.
Vemos que o Congresso está jogando fora essa função de comando, diante dos problemas de tôda ordem, que afligem o nosso
povo. Nossa preocupação tem sido criar órgãos executivos, com
grande luxo de detalhes, órgãos bem arrumados, distribuindo funções cuidadosamente. Tem faltado a indicação concreta nos meios
a empregar para resolver os problemas que abordamos. Em conseqüência, nossas iniciativas têm ficado sem conteúdo e vão permitindo desvios de finalidade.,
É com êsse espírito, evid1~ntemente contrário às obrigações do
Congresso, que estamos regUflamentando os dispositivos constitucionais que dão ao São Francisco, à Amazônia e ao Nordeste rendas tributárias anuais do Orçamento da União. (Muito bem) .

SESSÃO, EM 6 DE DEZEMBRO DE 1947

.................................. " ......................... .
ORDEM DO DIA
Discussão suplementar do Projeto n.º 669-B, de
1947, criando a Comissão do Vale do São Francisco e dando outras providências; tendo parecer da Comissão de Finanças sôbre as emendas de n. 0 • 1, 2 e 3, e favorável à de
n.0 4. (Em virtude de urgência).

O SR. PRESIDENTE - Entra em discussão o Projeto.
Tem a palavra o Sr. Osvaldo Pacheco.(*)
O SR. PRESIDENTE - Continua em discussão o Projeto.
O Sr. Manoel Novais - (Pela ordem) - Sr. Presidente,
encontra-se sôbre a mesa, requerimento por mim assinado, na
qualidade de Relator-Geral da Comissão Parlamentar do São Francisco, pedindo o encerramento da discussão do Projeto n. 0 669-B.
A proposição é das mais importantes que circulam, atualmente, nesta Casa. Correu tôdas as Comissões; sofreu inúmeras emen·
das. Já se trata do quarto ou quinto substitutivo votado pela Comissão de Finanças. A matéria está tão esclarecida que o nobre
Deputado Osvaldo Pacheco chegou a se utilizar da inscrição sôbre
o Projeto para falar acêrca da Amazônia e nada dizendo a respeito do São Francisco. É, portanto, mais do que evidente, que
o problema se acha exaustivamente debatido na Casa, estando o
seu tempo esgotado, e devendo ceder lugar a outras matérias.
Assim, dentro da carência parlamentar e do aprêço que me
merecem todos os colegas, requeiro o encerramento da discussão,
(*)

(Não foi devolvido pelo orador para a publicação).
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A Mesa informa, que, o Projeto figurou para discussão ontem;
mas não o debateram os dois Deputados inscritos, falando hoje,
ainda, o Sr. Deputado Osvaldo Pacheco .
O Sr. Manoel Novais - Ontem discutiu-o o Sr. Deputado
Henrique Oest, que esgotou o tempo da sessão.
O SR. BARRETO PINTO -

Peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE - Advirto o nobre Deputado de que à
Mesa compete resolver as questões de ordem.
Todavia, enquanto faço uma verificação do caso, dou a palavra
a V. Ex.a.
O SR. BARRETO PINTO - (Pela ordem) - Não tenho dúvidas em dar meu voto favorável ao requerimento de encerramento
da discussão; mas em face dos têrmos do Regimento, em virtude
do adiantamento da hora, o requerimento é intempestivo e não
pode ser submetido à consideração da Casa, pois o relógio marca
17 horas e 5 minutos.

O SR. PRESIDENTE - A questão de ordem suscitada pelo nobre Deputado, Sr. Barreto Pinto, quanto ao Projeto relativo ao
São Francisco, tem tôda procedência. O Sr. Manoel Novais
requereu o encerramento da discussão em tempo oportuno; mas
a hora se esgotou, nas várias e sucessivas questões de m-dem.
Estamos dentro da segunda parte da Ordem do Dia, à qual vamos
passar, submetendo a votos o único projeto.

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .. . . .... . . . .. . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(DCN, de 6-12-1947)
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ORDEM DO DIA .
Discussão suplementar do Projeto n. 0 669-B, de
1947, criando a Comissão do Vale do São Francisco e dando outras providências; tendo parecer da Comissão de
Finanças sôbre as emendas de discussão final, contrário
às de n.ºª 1, 2 e 3, e favorável à de n.º 4. (Em virtude dei
urg~ncia).

O SR. PRESIDENTE - Entra em discussão o Projeto.
Tem a palavra o Sr. Claudino Silva.
O Sr. Claudino Silva cedeu sua inscrição, para discutir
o Projeto n.º 669-B, de 1947, ao Sr. Carlos Marighella, a
quem dou a palavra.
O SR. CARLOS MARIGHELLA - Sr. Presidente, o Projeto n. 0 669, volta agora, ao Plenário, a fim de que, em discussão suplementar sejam debatidas as emendas, às quais a
Comissão de Finanças apôs seu parecer.
Essas emendas são em número de quatro, sendo que aquêle
órgão técnico da Câmara conclui pela rejeição de três - a de
n. 0 1, porque o assunto está implícito no Projeto; a de
n. 0 2, pelo mesmo motivo e também porque os seus objetivos, já
constam do Projeto; a de n. 0 3, foi amplamente discutida e
o assunto aprovado, conforme consta do projeto, concluindo a Comissão de Finanças pela rejeição dessa emenda. Admitiu a aceitação somente, da de n.º 4, que incluiu no Art. l.º.
Nosso ponto de vista não coincide com o da Comissão de Finanças. Em primeiro lugar, as emendas por ela rejeitadas seriam
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aprovadas por nós da Bancada Comunista. Só há coincidência do
nosso ponto de vista com o da Comissão no caso da Emenda n.º 4.
Ao debater essas emendas, não posso deixar de trazer a minha crítica a muitos dos aspectos do Projeto. Aqui desta tribuna,
eu próprio, em outra oportunidade, ventilei as restrições que no
momento ainda me cabem renovar, e que indicam de maneira
muito clara que, com o Projeto n.º 669, as populações do
Vale do São Francisco não ficam beneficiadas. A proposição tem
um defeito capital, que é, precisamente, o de deixar de parte a
reforma agrária. E o acréscimo das emendas que poderiam melhorá-lo é liquidado pela Comissão de Finanças com a rejeição das
mesmas.
A emenda do ilustre Sr. Deputado Freitas Cavalcânti, por
exemplo, deveria merecer a aprovação da Comissão de Finanças.
Que diz? Apenas o seguinte:
"Até que seja aprovado o Plano-Geral do Aproveitamento
Econômico do Vale do São FFancisco, as Diretorias de Obras atuarão como órgãos de planejamento, executando os estudos e pesquisas técnicas determinadas pela Comissão do Vale do São Francisco. Adiciona-se à discrim,inação estabelecida no Art. 7.º, letra a, a desobstrução da foz do São Francisco, de modo a permitir
o livre acesso à navegação de cabotagem, aparelhamento dos portos e defesa do solo contra as erosões, proteção das cidades e
campos marginais de lavoura, contra as inundações e realização de
inquéritos econômicos para o desenvolvimento da energia hidrelétrica da Cachoeira de Paulo Afonso".
Só esta emenda, Sr. Presidente, contribuiria de maneira
considerável para o melhoramento do Projeto. Não obteve, entretanto, as boas graças da Comissão de Finanças, e o Projeto como
que se limita ao que havia sido estabelecido anteriormente no
próximo substitutivo apresentado naquele órgão técnico.
Mas, o Projeto, que visa à constituição da Comissão do Vale
do São Francisco, leva-nos Sr. Presidente, a uma série de considerações que se relacionam \flO aspecto político do problema.
(O orador discorre, a seguir, sôbre questões político-partidárias).
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O SR. PRESIDENTE - Há sôbre a mesa e vou submeter a
votos, os dois requerimentos relativos ao encerramento da discussão
do Projeto n. 0 669-B, de 1947, sendo um, do Sr. Deputado
Acúrcio Tôrres e outro do Sr. Deputado Manoel Novais.
O SR. ACúRCIO TôRRES - (Pela ordem) - Sr. Presidente,
V. Ex.ª anuncia dois requerimentos sôbre o mesmo assunto: o meu
e do Senhor Deputado Manoel Novais.
Retiro o meu pedido.
O SR. PRESIDENTE - V. Ex.ª será atendido.
O SR. BARRETO PINTO - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre representante.
O SR. BARRETO PINTO - (Pela ordem) - Sr. Presidente, de
fato o requerimento em que se pede o encerramento da discussão
do Projeto n.º 669, criando a Comissão do Vale do São Francisco, está perfeitamente justificado.
Tenho minhas dúvidas quanto ao êxito dêsse órgão, atendendo
aos precedentes de outros, que foram criados, e representam verdadeiros embaraços, obstáculos, tropeços, agravando a situação
financeira do país.
Quanto à preferência, não se pode negar, pois há três ou quatro dias, não se faz outra coisa, senão implorar pelo Vale do São
Francisco.
Dou meu voto a favor. (Muito bem).
Em seguida, é dado como aprovado o requerimento de encerramento de discussão do Projeto n.º 669-B, de 1947.
O SR. JORGE AMADO - (Pela ordem) - Requeiro verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE - Aproveito a oportunidade para convocar os Srs. Representantes para uma sessão extraordinária às
20,15 horas de hoje.
O SR. MAURfCIO GRABOIS - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE -

Tem a palavra o nobre Deputado.
O SR. MAURfCIO GRABOIS - (Pela ordem) - Sr. Presidente,
permita-me V. Exa., a verificação é feita através da chamada por
bancada. No entanto, observo que Deputados votam, não por êsse
processo.
Não ponho em dúvida, absolutamente, a honestidade de qualquer Sr. Deputado, mas devemos cingir-nos ao Regimento, utilizando os processos normais e clássicos, que dizem respeito à
verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE - Quer me parecer, que o nobre Deputado, Sr. Maurício Grabois, tem tôda razão no que alega.
Entretanto, não faço inovação. ~sse processo de votação por
bancada, com a permissão de votarem os Srs. Deputados que vão
entrando no recinto, tem sido usual.
Nestas condições, embora achando que S. Ex.ª tem razão no
que afirma, nem por isso deixarei de considerar válida a votação.
Vai-se proceder à verific~ção da votação.
Procedendo-se à verificação da votação, reconhece-se terem
votado a favor 150 Srs. Depu~ados e contra 7: total 157.
O SR. PRESIDENTE - O requerimento foi aprovado e estâ
encerrada a discussão suplementar do Projeto n. 0 669-B, de 1947 .

... .. .. ...... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. .. . .

.................. .
. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(DCN de 7-12-1947).
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SESSAO, EM 6 DE DEZEMBRO DE 1947
(Noturna)

....................................... ................... .
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ORDEM DO DIA
Votação do Projeto n.º 669-B, de 1947, criando
a Comissão do Vale do São Francisco e dando outras providências; tendo parecer da Comissão de Finanças sôbre
as emendas, contrário às de n.ºª 1, 2 e 3, e favorável à de
n.º 4. (Discussão final. - Em virtude de urgência) .

O SR. PRESIDENTE - Durante a discussão final dêste Projeto foram oferecidas e vou submeter à votação as seguintes
EMENDAS
Inclua-se onde couber:
Emenda 1 - Até que seja aprovado o Plano-Geral de Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, as Diretorias de
Obras atuarão como órgãos de planejamento, executando os estudos e pesquisas técnicas determinados pela Comissão do Vale do
São Francisco.
Emenda 2 -

Adicione-se à discriminação estabelecida no
Art. 7.º, letra a: a desobstrução da foz do São Francisco, de modo
a permitir o livre acesso da navegação de cabotagem; aparelhamento dos portos; defesa do solo contra as erosões; proteção das
cidades e campos marginais de lavoura contra as inundações; e
44 -

27 295

- 690 realização de inquéritos econômicos para o desenvolvimento da
energia hidrelétrica da Cachoeira de Paulo Afonso.
Emenda 3 -

Suprima-se o Art. 14.

Emenda 4 - Incumbe à Comissão do Vale do São Francisco a
aplicação dos recursos estabelecidos no Art. 29, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O SR. PRESIDENTE primeiro lugar.

Vou submeter a votos as emendas em

Rejeitadas, sucessivamente, as Emendas n.º" 1, 2 e 3.
Aprovado a Emenda n. o 4.
O SR. PRESIDENTE - Vou submeter a votos o Projeto.
Aprovado e enviado à Comissão de Redação, o seguinte.
PROJETO N. 0 669-B -1947
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É constituída a Comissão do Vale do Sãc::> Francisco,
que gozará de autonomia ad;ministrativa e ficará imediatamente
subordinada ao Presidente da :República e referendados os atos pelo
Ministro de Estado do Interipr e Justiça.
Art. 2.º A CVSF terá um Diretor-Superintendente e mais
dois Diretores, todos de nome:;tção do Presidente da República, escolhidos entre pessoas de reconhecida idoneidade técnica, moral
e administrativa e demissíveis ad nutum.
Art. 3. 0 A CVSF terá sua Superintendência na Capital da
República e duas Diretorias de Obras, uma no Estado de Minas
Gerais, outra no Estado da Bahia.
Art; 4.º A título de remuneração mensal, o Diretor-Superintendente receberá a quantia de Cr$ 15. 000,00 (quinze mil cruzeiros), e os Diretores, a quantia de Cr$ 12. 000,00 (doze mil cruzeiros), sendo-lhes vedado exercer qualquer outra função de caráter
público e particular de interêsses financeiros em outra companhia
ou emprêsa organizada com objetivos idênticos aos da Comissão.
Art. 5. 0 Tôdas as nomeações para a CVSF serão exclusivamente feitas a título de comissionamento ou contrato.
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Art. 6. 0 O quadro do pessoal da CVSF será fixado em lei
anual e de livre nomeação e demissão do Presidente da República.
§ 1.º .As tabelas numéricas de mensalistas e diaristas, serão
aprovadas pelo Presidente da República.
§ 2.0 Serão aproveitados os funcionários em disponibilidade e
os que forem dispensáveis, existentes em repartições federais,
observadas as respectivas aptidões.
Art. 7.0 Incumbe à CVSF:
a) organizar e submeter ao Presidente da República, para
aprovação do Congresso Nacional, o Plano-Geral de Aproveitamentc
do Vale do São Francisco, visando à regularização do curso de
seus rios, distribuição de suas águas, utllização de seu potencial
hidrelétrico, fomento da indústria e da agricultura, desenvolvimento da irrigação, modernização dos seus transportes, incremento
da imigração e da colonização, assistência às famílias, amparo à
educação e saúde, bem como exploração de sua riqueza mineral;
b) dar execução ao Plano referido na letra a.. depois de aprovado pelo Congresso Nacional.
c) assistir e encaminhar para outras áreas as populações
que forem deslocadas por exigência dos trabalhos efetuados na
região;
d) coordenar a ação das unidades administrativas federais,
estaduais e municipais, para execução dos serviços públicos respectivos, quando aplicarem dotações oriundas do Art. 29, das
Disposições Transitórias.
§ 1.0 Enquanto não fôr aprovado pelo Congresso Nacional, o
plano a que se refere a letra a dêste artigo, a Comissão proporá
os programas anuais de trabalho, que serão executados através
dos órgãos administrativos federais, por intérmio dos respectivos
ministérios.
§ 2.0 A execução das diferentes obras e serviços do Plano,
tendo em vista o seu caráter geral ou específico e conveniência
apresentada, será realizada diretamente pela Comissão ou pelos
Ministérios, de acôrdo com a determinação do Presidente da República que autorizará os destaques dos créditos correspondentes.
Art. 8. 0 As entidades já existentes no Vale do São Francisco
com a mesma finalidade da CVSF, passarão a ser por ela orientadas
e fiscalizadas.
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Art. 9.º A CVSF terá podêres para requisitar aos Ministérios
ou a qualquer das autarquias, funcionários técnicos necessários
aos seus serviços.
Parágrafo único - A Comissão poderá colaborar com as associações rurais existentes, ou as que venham a se criar, para
mais rápida e eficiente introdução de processos mais adequados
na agricultura e na pecuária.
Art. 10. A CVSF, ao organizar as suas tabelas de salários,
procurará fixá-los, tendo em vista as condições de cada região, a
fim de atenuar quanto possível as perturbações oriundas da mudança de atividades das populações locais.
Art. 11. O Govêrno Federal poderá fazer a exploração das
quedas dágua existentes no Rio São Francisco e nos seus afluentes, através da CVSF, ou de emprêsas pela mesma organizadas ou
controladas, nos têrmos do Código de Minas e Aguas e da lei respectiva em cada caso concreto.
Na aquisição de energia hidrelétrica, terão preferência
os Estados, Municípios e Cooperativas Agrícolas.
§ 1.0

1

§ 2.0

Na fixação do pr61ço do kWh da energia elétrica para
essas entidades, deverá ser considerado o custo da produção para
as usinas produtoras no locarl do consumo, não podendo o preço
exceder aquêle de mais de 20 %.
Art. 12. Das áreas cornpreendidas no Plano de irrigação e
obras outras, o Govêrno Fed,~ral, por intermédio da CVSF, poderá promover a desapropriaçãp de terras destinadas à colonização
e especialmente à fixação de populações deslocadas por motivos
decorrentes do Plano-Geral a executar.
Art. 13. Poderá a CVSF assinar convênios e acôrdos com
os Estados e Municípios ribeirinhos para os fins previstos nos
Arts. 7.º e 8.º, os quais ser~io aprovados pelo Presidente da República.
Art. 14. Os Governadores dos Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, poderão designar, sem ônus
para os cofres federais, observildores que, sem direito a voto, participarão das reuniões da Diretoria da CVSF, com direitos amplos de
informação e discussão.
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Art. 15. A Comissão fica obrigada à prestação, ao Congresso
Nacional, até o dia 30 de abril de cada ano, das contas que
aerão previamente examinadas pelo Tribunal de Contas. Deverá
também apresentar ao mesmo Congresso, no prazo acima referido,
um relatório concernente às atividades exercidas durante o ano
anterior, o qual será encaminhado em Mensagem ao Sr. Presidente da República.
Parágrafo único. Se as contas referidas neste artigo não forem prestadas no prazo fixado, o Tribunal de Contas comunicará
o fato ao Congresso, que constituirá uma Comissão Especial para
tomar as contas em atraso.
Art. 16. Tôdas as dotações orçamentárias e créditos especiais, extraordinários ou suplementares destinados ao Vale do São
Francisco, serão depositados no Banco do Brasil para ulterior requisição autorizada pelo Sr. Presidente da República.
Art. 17. Tôdas as dotações orçamentárias ou não, destinadas
ao Vale do São Francisco, são consideradas automàticamente registradas.
Art. 18. Dentro de noventa dias após sua constituição a
CVSF organizará seu Regimento, que será aprovado pelo Presidente
da República.
Art. 19. Esta lei entrará em vigor na data de sua regulamentação, que deverá ser expedida dentro de 60 dias.
Art. 20.

Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. MANOEL NOVAIS - (Pela ordem) - Sr. Presidente,
acha-se sôbre a Mesa a redação final do Projeto n.º 669-B. Consulto a V. Ex.ª se diante do regime de urgência de que goza o
Projeto, apesar da discussão anunciada, a matéria não pretere a
outra e pode ser posta em votação imediatamente. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE - Estando o Projeto em regime de urgência, vou submeter a votos, a redação, assim como outras, jâ
publicadas.

-

694 -

São sucessivamente lidas e, sem observações, aprovadas, as
seguintes
REDAÇÕES
Redação final do Projeto n. 0 669, de 1947, criando a Comissão do Vale do São Francisco e dando outras providências.
A redação será publicada depois.
O SR. PRESIDENTE - Estando aprovada a redação final, do
Projeto n.º 669, comunico aos Srs. Deputados que o mesmo vai
ao Senado.
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