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Logo que recebido pelo Senado Federal;' procedente .da Cdmara 
dos Deputados, o Projeto n.0 669/47 foi lido no Expediente da 
sessão de 11-12-1947 e encaminhado às Comissões de Constituição 
e Justiça e de Finanças. (DCN de 12-12-1947) 

A Comissão de Constituição e Justiça a-provou o parecer do 
Sr. Ferreira de Souza, com emendas ao Projeto. A Comissão de 
Finanças, ao opinar, considerou que, em se tratando "de assunto 
de obras públicas", por proposta do Sr. Ferreira de Souza, sugeriu 
a audiéncia prévia da Comissão especializada - a de Viação e 
Obras Públicas. (DCN de 17-6-1948) 

Depois do pronunciamento da Comissão de Viação e Obras 
Públicas, cujo relator foi o Sr. Henrique Novais, o Projeto voltou 
à Comissão de Finanças, recebendo o parecer do Sr. Apolônio 
Sales, que foi aprovado. (DCN de 25-8-1948) 

A discussão única do Projeto se iniciou a 27-8-1948 e no 
dia 30 foi encerrada. A redação final foi aprovada em 17-9-1948. 
(DCN de 28 e 31-8-1948 e 18-9-1948) 



SENADO FEDERAL 

Comissões _de Constituição _e .Justiça -e '1e . Finançaa 

PARECERES N.0 378/1948 E 380/1948 

1. O artigo 29, do Ato das Disposições Constitucion~is 
Transitórias determinou trace o govêrnc federal um plano de 
aproveitamento total das possibilidades econômicas do rio São 
Francisco e seus afluentes, a isso destinando quantia não inferior 
a 1% das suas rendas tributárias. 

Por cumprir norma de tal relevância e de tão notáveis reflexos 
sôbre a economia e a própria vida social brasileiras, votou a Câ-
mara a proposição ora sob o n.º 292, de Hl47, criando a Comissão 
do Vale do São Francisco, subordinada ao Presidente da Repúqlica 
(artigo 1.º)' encarregada de dar execução à disposição consti-
tucional, quer organizando o plano a ser submetido ao Congresso 
Nacional, quer dirigindo-lhe a execução no âmbito federal, quer 
coordenando a atividade da União com os Estados e os municípios 
interessados (artigo 7.0 ) . Admite o projeto se comecem os tra-
balhos mesmo antes de aprovado tal plano e atribui à referida 
Comissão ainda por programas anuais (artigo 7.0, § 1.º), requisitar 
funcionários dos Ministérios e das entidades autárquicas (art. 9.0 ), 

além do seu quadro próprio (5.0 e 6.0 ), promover desapropriações 
(artigo 12), explorar as quedas dágua diretamente ou por entida-
des que organizar (artigo 11), assinar convênios com os Estados 
e municípios ribeirinhos (artigo 13), prestar contas diretamente 
ao Congresso (artigo 15) e organizar o seu próprio regimento 
sujeito à aprovação do Presidente da República (artigo 18). Estatui 
ademais que o pessoal constante de um quadro anualmente fixado 
em lei, será nomeado em comissão ou contratado, competindo ao 
Presidente da República admiti-lo ou demiti-lo livremente (arti-
gos 5.0 e 6.0 ), determina o aproveitamento preferencial dos funcio-



-6-

nários em disponibilidade (artigo 6.º, § 2.º), fixa os vencimentos 
dos seus membros, três diretores, sendo um o Presidente (arti-
go 4.º), manda depositar as importâncias destinadas ao Serviço, 
no Banco do Brasil (artigo 16) e quer sejam considerados auto-
màticamente registrados no Tribunal de Contas os respectivos 
créditos (artigo 17) . 

2. Trata-se de matéria excepcionalmente relevante. A re-
cuperação econômica do Vale do São Francisco, com o aproveita-
mento de todo o potencial de riquezas ali pôsto por Deus à disposi-
ção dos homens e quase em desafio à sua capacidade, é um dêsses 
problemas substanciais, cuja solução engrandece qualquer povo, e, 
criando para os homens da zona condições de vida mais humanas, 
a~uda a transformar o próprio facies econômico e social do País. 

Quando não. estivesse previsto na Lei Magna, êle se imporia 
aQ legislador ordinário, até mesmo como uma forma de gratidão 
à grande via aquática que tanto contribuiu, no sentir dos nossos 
historiadores, para a unidade pátria. 

O projeto em aprêço se contém, portanto, nesse campo. 

3. Começa pela criação da referida Comissão do Vale do 
São Francisco, sôbre cujas conveniências e constituição deve pro-
n'unciar-se a Comissão de Viação e Obras Públicas. Se um serviço 
dessa ordem deve ser dirigido por uma comissão especial ou se 
deve constituir uma organização especial permanente, ou encar-
tàr-se, é ponto sôbre o qual não nos cumpre opinar. 

4. Há, porém, reparos de ordem jurídica que fazer à sua 
estruturação. 

Diz o art. 1.º que "a Comissão gozará de autonomia adminis-
trativa e ficará subordinada ao Presidente da República, e cujos 
atos serão referendados pelo Ministro de Estado do Interior e 
Justiça". 

Há aqui, evidentemente, uni engano de redação, que merece 
ser corrigido. 

Trata-se da conjunção "e" antes da expressão "cujos atos 
serão referendados ... ". O seu emprêgo, injustificado em face do 
"e" de ligação da frase anterior com a precedente "e ficará ime-
diatamente subordinada ... ", poderia dar a entender deverem ser 
os atos da Comissão referendados pelo Ministro da Justiça, absur-
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do que nunca poderia estar e nunca estêve, na mente dos eminen-
tes autores, examinadores e votantes do projeto. São os atos do 
Presidente da República que devem ser referendados por aquêle 
Secretârio de Estado. 

A um lapso de redação é possível também atribuir o sentido 
decorrente da primeira oração do artigo 1.0, quando reza: "l'!: 
constituída, na forma do artigo 29 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, a Comissão do Vale do São Francisco". 
Dâ-se aí a entender com a expressão "na forma do artigo 29 ... " 
haver sido tal Comissão prevista pela norma constitucional, quan-
do esta se limita a criar para o Govêrno Federal o dever de 
"traçar e executar um plano de aproveitamento total das possi-
bilidades econômicas do rio São Francisco e seus afluentes" 
destinando para isso uma verba obrigatória. Evidentemente, o 
projeto quis dizer "para os fins" ou equivalente. 

5. Não vai, porém, nessas críticas a observação fundamental 
ao artigo 1.º: Diz esta com a subordinação direta da Comissão ao 
Presidente da República, independente de qualquer ;M:inistério. 

Não parece muito condizente com a Constituição tal modo 
de organizar serviços. 

Determina a Lei Magna se distribuam por Ministérios, solJ a 
direção de Ministros, as diversas atividades do Poder Executin>. 
Não é por outra razão que o artigo 90 lhes prevê a existência como 
auxiliares necessários do Presidente da República, regulando-lhes 
o parâgrafo único, bem como o artigo 87, III, as condições e as 
formas de investidura e desinvestidura. Longe de deixar à legis-
lação ordinâria o encargo de lhes definir as funções, estatui-lhes 
o artigo 91 um mínimo: referendar atos do mesmo Presidente, 
expedir instruções para boa execução das leis, decretos e regula-
mentos, apresentar o relatório anual dos serviços do seu Ministério 
e comparecer a qualquer das casas do Parlamento, quando con-
vocados ou quando julgarem convenientes, para prestar informa-
ções ou esclarecimentos ou solicitar medidas legislativas (art. 91, 
1, II, III e IV, combinado êste com os arts. 54 e 55). No momento 
da responsabilidade criminal tem fôro próprio para os crimes 
isolados e envolvem a sua com a do Presidente da República nos 
crimes conexos (artigo 92), com êle solidarizando-se nos atos que 
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subscreverem, referendarem ou praticarem por ordem sua (art. 93, 
parâgrafo único). Vai essa solidariedade aos meios processuais, 
inclusive o impeachment (artigo 92, in fine, combinado com os 
artigos 89 e 93). :aisses característicos os colocam numa posição 
mista de carâter político e administrativo, membros do Poder 
Executivo, do qual participam necessàriamente. (Cfr. a respeito 
dessa tese o voto do ministro Castro Nunes, constitucionalista de 
justo renome, no ac. do Supremo Tribunal Federal de "in Archivo 
Judiciârio". 

1:sse quadro constitucional não comporta serviços públicos 
alheios a qualquer ministério, estranhos ao auxílio de um minis-
tério, não superintendidos por uma autoridade constitucional 
competente para expedir instruções visando a boa execução das 
leis, decretos e regulamentos, e a respeito dos quais não pode o 
Congresso Nacional obter informações diretas e verbais de quem 
os dirige. Evidentemente, cada Ministério constitui o centro de 
coordenação de determinado gênero das atividades governamen-
tais. Embora confiando o Poder Executivo ao Presidente da Repú-
blica, quer a Constituição, seja por motivos políticos, seja pelos 
imperativos da lei da divisão do trabalho social, se divida a res-
ponsabilidade daquele nos diversos setores da administração com 
os seus Ministros, pois êstes não são simples secretârios adminis-
trativos, senão Secretários de Estado, órgãos também políticos e 
administrativos, com funções que ultrapassam o campo do funcio-
nalismo comum, sendo mesmo os intermediários entre o referido 
Poder Executivo e o Legislativo, tanto no encaminhar o expediente 
como no contacto pessoal, bem como entre o Presidente e a mâ-
quina administrativa. 

Em face de tais normas, não pode a lei deixar de criar e 
regular os Ministérios, nem o Presidente da República pretender 
governar sozinho, sem o auxílio de Ministros. Logo, não pode ela 
fur.tar a êsse quadro - êste ou aquêle serviço . 

Não vale invocar o ·exemplo norte-americano, com as suas 
Comissões diretamente orientadas pelo Presidente, como a do Vale 
do Tennessee, em cuja constituição procurou inspirar-se o projeto. 

Neste particular divergem os dois sistemas legislativos, pois a 
Constituição dos Estados Unidos, ao contrârio da nossa, não se 
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ocupa dos ,Ministros de Estado, muito menos lhes traça funções, 
ou lhes dá o caráter político da nossa, permitindo-lhes a convoca-
ção ou a presença voluntária ao Parlamento. 

6. O próprio projeto, ainda no artigo 1.º, determinando 
sejam os atos do Presidente da República relativos às obras do 
São Francisco referendadas pelo Ministro da Justiça, destaca a 
necessidade constitucional da sua subordinação a um dos Minis-
térios. A subscrição no seu teor, e nunca uma simples forma-
lidade burocrática. Quando o Ministro subscreve um ato qualquer 
do Presidente, manifesta, por esta forma, a sua concordância com 
êle, adere às suas providências, responsabilizando-se pelas suas 
conseqüências e pela sua execução. 

Não é por outro motivo que o citado artigo 93, parágrafo 
único da Constituição o declara criminalmente responsável por 
tais atos. Claro ser inconcebível enfrente o Ministro tais ônus sem 
participar da direção do serviço. 

7. Certo, há formas de atividade estatal que não cabem rigo-
rosamente dentro num ministério, porque abarcam a todos, como 
se. dá com o Departamento Administrativo do Serviço Público. São 
elas raríssimas, e somente elas comportam uma excepcionalíssima 
subordinação direta ao Presidente da República. 

8. Por outro lado, não se compreende essa preocupação em 
retirar serviços ao contrôle geral, em furtá-los à unidade de orien-
tação essencial à administração pública. Muito i:nenos se justifica 
essa vontade de erigir superministérios ou ministérios paralelos 
intocáveis, indenes, insensíveis ao contrôle parlamentar. Ministé-
rios sem ministros, ou melhor, com superministérios privilegiados, 
pois nem ao menos se contêm com requisitos estipulados pela 
constituição para a investidura ministerial. 

Só nos regimes ditatoriais, autocráticos, nos governos unipes-
soais, é lógica essa capitis diminutio dos ministros, essa diminui-
ção da sua importância política e administrativa, essa humilhação 
da função do Secretário do Estado, essa equiparação ao simples 
diretor de repartição. É que nêles o ditador chama tudo a si, por 
auferir consagrações e inculcar-se à gratidão dos beneficiados, 
proclamando a inexistência de intermediários entre êle e o povo. 
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No regime democrâtico e no mundo atual, em que a divisão 
do trabalho não mais se discute, é impossível atribuir ao Presi-
dente da República capacidade onimoda, onisciência e onipre-
sença capazes de atender, sem intermediârios naturais, a todos os 
problemas de um país grande e pobre como o nosso. 

A hierarquia tradicional - Presidente da República, Ministro, 
Diretor, Chefe de Serviço etc. - não constitui criação cerebrina, 
nem chega a ser uma categoria histórica; é o resultado da expe-
riência e decorre das necessidades. De uma para outra, o problema · 
vai sendo encarado sob prismas diversos, por forma a se completar 
a organização. O Presidente da República, armado da autorização 
legislativa e dos recursos financeiros precisos, vê, principalmente, 
o aspecto político do problema e as vantagens gerais da sua solu-
ção; o Ministro, também imbuído de espírito político, transmite 
êsse ponto de vista à máquina administrativa, que organiza o 
aparelhamento de execução. O Diretor, o Chefe e os demais ser-
ventuários, por sua vez, se encarregam da realização pelos meios 
técnicos apropriados, até o último que se limita a um simples 
ato individual. 

Não é possível fazer do Presidente da República o chefe da 
execução visando ao problema econômico ou político em geral e, 
do mesmo passo, o homem que controla imediatamente a máquina 
administrativa, ou que realiza a obra, função esta atribuída ao 
técnico, ao homem da realização imediata. Não é por outra razão 
que os grandes Ministros nem sempre são grandes técnicos. Os 
exemplos dos nossos grandes ministros Murtinho, Pandiá Caló-
geras e mesmo Lauro ,Müller, o de Clemenceau, na primeira 
guerra mundial, e o dêsse admirável cidadão da humanidade que 
é Winston Churchill, exercendo, durante a primeira e no princípio 
da segunda guerra mundial, o pôsto de Ministro da Marinha 
(Primeiro Lord do Almirantado) são plenamente convincentes. 

9. Nada justifica, pois, o retirar-se a CVSF ao seu ministério 
natural, o da Viação e Obras Públicas por mais fraco que êle esteja 
sendo nos tempos atuais. Nada torna aceitável essa disparidade 
entre ela e outras organizações não menos importantes, como o 
Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, o Departa-
mento Nacional de Portos, a Comissão de Marinha Mercante, o 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o Lóide Brasi-
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leiro, a Organização Lage, o Departamento Nacional dos Correios 
e Telégrafos etc. Se o rendimento de muitos dêsses serviços é 
nenhum, não se deve isso à sua subordinação a um Ministro; o 
defeito serã subretudo, do material humano, pois, como dizia o 
poeta máximo da língua, "o fraco rei faz fraca a forte gente" . 
E êste material depende principalmente do Presidente da Repú-
blica, a quem compete escolher gente capaz, .tanto para Ministros, 
como para diretores de repartições, chefes de serviços, auxiliares 
etc. E nada indica seja êle mais acertado no provimento das repar-
tições a êle diretamente subordinadas, que no dos seus Ministérios. 

Se tais obras podem interferir com a ação de dois ou mais 
Ministérios, isso é de todos os trabalhos públicos. Não há um 
absolutamente desligado do outro. Aqui, como na divisão de podê-
res políticos, a independência é contrabalançada pela harmonia. 
O Departamento de Obras Contra as Sêcas cuida de distribuição 
de ãreas irrigãveis, de reflorestamento, de piscicultura, tem hospi-
tais, e nem por isso sai do Ministério da Viação. As Obras da 
Baixada Fluminense são de grande alcance sanitário, mas se en-
trosam no mesmo Ministério da Viação. A questão é verificar qual 
a atividade principal. 

A prevalecer a orientação do projeto, se um dia pretender o 
Senado, a Câmara dos Deputados ou qualquer das suas comissões 
obter informações verbais sôbre a atividade da CVSF, ser-lhe-á 
impossível, pois não hã Ministério destarte habilitado a responder. 
E teremos, destarte, uma repartição encarregada de manejar um 
por cento das rendas tributárias do país, atualmente mais de uma 
dezena de milhões de cruzeiros, desligada da necessãria fiscaliza-
ção parlamentar. 

10. Não se casam forçosamente a autonomia administrativa 
e subordinação direta ao Presidente da República. Uma pode 
existir sem a outra. O pular a barreira de um Ministério não 
aumenta a liberdade de ação dos encarregados da obra. A auto-
nomia se traduz no esquivamento às formalidades comuns e, so-
bretudo, na disponibilidade das verbas, que o projeto considera 
de registro automático pelo Tribunal de Contas (artigo 17) e dos 
dinheiros, que manda depositar no Banco do Brasil (artigo 16). 

Tal forma de atividade é muito conhecida dos nossos setores 
administrativos, sem haver mister de retirá-la aos Ministérios. 
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11. Em face disso, propõe-se a seguinte: 

EMENDA N.o 1 

1.ª parte 

Ao art. l.º 
Diga-se: 

"Fica constituída, para os fins declarados no art. 29 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, a Comissão do Vale 
do São Francisco, com autonomia administrativa .... " 

2.ª parte 

Em vez de "e ficará subordinada ao Presidente da República 
e cujos atos serão referendados pelo Ministro de Estado do Interior 
e Justiça'', diga-se "e subordinada ao Ministério da Viação e Obras 
Públicas" . 

12. Regula o art. 2.0 a composição da Comissão e atribui ao 
Presidente da República a nomeação dos respectivos membros, a 
serem escolhidos "entre pessoas de reconhecida idoneidade técnica, 
moral e administrativa". 

Houve, na própria Câmara dos Deputados, uma emenda fir-
mada pelo eminente e culto deputado Aliomar Baleeiro, represen-
tante do Estado mais diretamente interessado no assunto, que é 
a Bahia, tornando essas nomeações dependentes de aprovação do 
Senado. 

Foi pena que aquela egrégia Casa do Parlamento não tivesse 
atendido a tão justa sugestão. 

O projeto põe nas mãos da tal Comissão uma soma imensa 
de podêres. Milhões e milhões de cruzeiros ficam anualmente à 
sua disposição no Banco do Brasil, registrados automàticamente 
pelo Tribunal de Contas, que, apenas, lhe toma as contas depois 
de tudo pago. Não há contrôle prévio. Torna-se ela num pequeno 
Estado dentro do Estado. 

Por quê não cercar de certo cuidado as nomeações? Por quê 
não exigir que nela colabore um outro órgão? 

Ademais, quem controla a existência dos requisitos morais e 
intelectuais estipulados pelo art. 2.º? 
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Se se tratasse de condições jurídicas, como se dá com o fun-
cionalismo em geral (concurso, merecimento, antiguidade, título 
científico etc.), as nomeações ao arrepio de tais exigências seriam 
ilegais. Mas, referindo-se a lei a qualidades e não requisitos, a vir-
tudes e não a condições jurldicamente verificáveis, deixar tudo à 
discrição de quem nomeia, é o mesmo que lhe admitir o arbítrio, 
a liberdade absoluta de nomeação. 

O projeto andou bem no formular as exigências citadas. Mas, 
nesse caso, há mister uma possibilidade de contrôle. 

Impossível êste no campo jurisdicional, há que criá-lo no ter-
reno· político. 

Trata-se, aliás, de uma orientação constitucional. Sempre que 
a Constituição determina ou pressupõe qualidades pessoais do 
escolhido para um cargo, -sujeita-lhe a escolha à aprovação do 
Senado, órgão que, no jôgo dos podêres, participa do Executivo e 
do Legislativo e cuja competência a respeito já foi por êle mesmo 
decidida. 

A invocação do Tennessee Valley Act valeria aqui, pois os 
seus diretores têm a sua nomeação aprovada pelo Senado nor-
te-americano. 

13. Embora não se trate de matéria de técnica jurídica, 
devendo a respeito ser ouvida a Comissão de Finanças e a de 
Viação e Obras Públicas, não há como deixar de reparar na mul-
tiplicidade dos seus membros da Comissão, em contrário à nossa 
tradição legislativa a respeito. 

Todo o nosso sistema administrativo se baseia na existência 
de um chefe único. Os demais, ainda com o nome de diretores, 
são funcionários do serviço. A expressão "Comissão" usada nesses 
casos não significa um serviço sem caráter permanente, de dire-
ção colegial, mas é usada para designar tempo certo, como é o 
do Vale do São Francisco, pelo menos no seu aspecto constitucio-
nal, pois o citado art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, só lhe concede recursos durante vinte anos. Trata-se, 
assim, na nossa atual técnica administrativa, de um verdadeiro 
Departamento. 

Conseqüentemente, nada parece, em princípio, contrariar a 
norma da direção unipessoal, com os corpos técnicos e os auxilia-
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res necessarios. Essa forma é a do Departamento Nacional de 
Obras Contra as Sêcas, da Baixada Fluminense, do Departamento 
Nacional de Portos, etc. 

14. Isso justifica a 

EMENDA N.o 2 

1.ª parte 

Ao art. 2.0 
Diga-se: 

"A CVSF será dirigida por um Diretor, em comissão, nomeado 
pelo Presidente da República e escolhido entre engenheiros civis 
de reconhecida idoneidade técnica, moral e administrativa ... " 

E acrescente-se: 
"mediante prévia aprovação da escolha pelo Senado" . 

A expressão "em comissão" dispensa a declaração de demis-
sibilidade ad nutum. 

15. Um dos pontos debatidos na Câmara dos Deputados 
foi o da sede da CVSF que o projeto situa nesta capital e que 
algumas emendas pretendiam colocar em Salvador, capital da 
Bahia. 

Clara a inconveniência da solução vitoriosa. Não há por que 
fixar no Rio de Janeiro êsse centro burocrático, viveiro possível 
de funcionários que jamais quererão sequer ver o rio São Fran-
cisco. A presença da direção geral na própria zona do serviço dá 
aos diretores uma visão mais perfeita do problema, um conheci-
mento mais seguro dos detalhes, um contacto mais imediato com 
a respectiva execução, do mesmo passo que facilita a solução dos 
casos ocorrentes, sem a viagem desnecessária, dilatória e encare-
cedora a esta capital. Já existe, entre nós, a experiência das gran-
des obras contra as sêcas do govêmo Epitácio Pessoa, dirigidas 
por um grande engenheiro cômodamente instalado nesta capital 
e que quando ia ao nordeste, passava mais rápido que um 
meteoro. 

16. Em serviço de tal monta, melhor seria possibilitar uma 
certa mobilidade na sede, com a só condição de se instalar num 
dos Estados abrangidos pelos trabalhos, o mais possível perto 
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dêles, mesmo fora das capitais. Essa localização seria determinada 
pelo Presidente da República, mediante proposta do Ministro, 
devidamente provocado pela Comissão, não se permitindo a mu-
dança antes de um ano, o que evitaria as transferências de simples 
capricho. 

Essa solução teria ainda o mérito da economia na organização 
dos referidos trabalhos e nas despesas, dispensando as duas Dire-
torias de Obras, a serem colocadas, respectivamente nos Estados 
da Bahia e Minas Gerais. 

Evidentemente, o projeto procurou uma solução que evitasse 
os naturais choques ou ciúmes entre os Estados. Não vemos, po-
rém, porque um serviço da natureza da do vale do São Francisco, 
que deve ser orientado em conjunto e se refere a uma zona sem 
descontinuidade, demande três repartições burocráticas em pontos 
diversos, duas das quais da mesma categoria e independência 
entre si. 

Com a instalação da sede na própria zona desaparecem tais 
inconveniências. Nem as suscetibilidades estaduais serão feridas. 
A obra é nacional e não comporta dispêndios dessa ordem. 

17. Em conseqüência, impõe-se a 

EMENDA N.o 3 

1.ª parte 
Ao art. 3.0 

Diga-se: 
"A CVSF terá a sua sede na zona central dos seus trabalhos, 

fixada pelo Presidente da República em decreto referendado pelo 
Ministro da Viação e Obras Públicas, mediante proposta do Diretor 
da mesma CVSF". 

2.ª parte 

Acrescentem-se os seguintes parágrafos: 
§ 1.º A medida que os trabalhos caminharem para outra 

zona, a sede irá sendo transferida na forma determinada pelo 
ar.tigo. 

§ 2.º Nenhuma transferência de sede será possível antes de 
escoado um ano da sua instalação. 



-16-

18. No tocante ao artigo 4.º, a matéria é do âmbito da 
Comissão de Finanças. Vale destacar, porém, que, para ficar nesta 
capital, o Diretor Superintendente terá vencimentos iguais aos de 
qualquer Ministro de Estado. Na alínea b, dêste artigo é, porém, 
de suprimir a expressão "outra" antes de "companhia". A CVSF 
não é uma companhia, não é uma entidade privada, como dá a 
entender a forma do projeto. 

Daí a seguinte 
EMENDA N.O 4 

Ao art. 4.º, al. "b": 
Suprima-se a palavra "outra", 
19. Tratam os artigos 5.º e 6.0 do pessoal de serviço da CVSF 

regulando os artigos 7.º, 8.º e 91.º, parágrafo único, as atribuições 
da última. 

O bom método legislativo parece, com a devida vênia, acon-
selhar a anteposição do assunto tratado nos três últimos. Vem o 
projeto até o artigo 4.º tratando da composição e da sede da 
Comissão. Natural é passe logo a delimitar-lhe as atribuições, para 
depois cuidar do seu pessoal subordinado. 

20. Aconselhável também parece transformar o referido 
parágrafo único do artigo 9.º num artigo, pois o seu assunto 
(colaboração possível da CVSF, com as associações rurais existen-
tes ou futuras, para a mais rápida e eficiente introdução de pro-
cessos adiantados na agricultura e na pecuária), nada tem que 
ver com o citado artigo 9.º, que trata, como os artigos 5.0 e 6.º, 
do pessoal para admitir a sua requisição quando pertencentes a 
óutras repartições. A boa técnica legislativa quer que o parágrafo 
se refira ao assunto do artigo, como um desenvolvimento, uma 
modificação ou mesmo uma exceção. 

21 . Por essas razões, deve o Senado propor as 

EMENDA N.o 5 

Coloquem-se os artigos 7.0 e 8.º no lugar e sob os n.0 5.º e 6.0.• 

EMENDA N.o 6 

Transforme-se o parágrafo único, do artigo 9.º, num artigo, 
que passará a ser o artigo 7.0 • 
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22. Encarando agora o assunto do artigo 7.º, do projeto, o 
qual, aprovada a emenda anterior, passará a ser o 5.0 , nada há 
que acrescentar ou suprimir no elenco das atribuições da CVSF, 
tais como definidos nos incisos a, b, e e d, e no parágrafo 1.º. 

Reparos, porém, merece o parágrafo 2.º, quando, prevendo o 
plano aprovado pelo Congresso, confere ao Presidente da Repú-
blica podêres para determinar seja êle executado diretamente pela 
CVSF ou pelos Ministérios, tendo em vista o seu caráter geral ou 
específico, admitindo possa aquela autoridade autorizar destaques 
dos créditos orçamentários. 

Começa pela evidente contradição com a al. b, quando confere 
à referida CVSF a atribuição de executar o plano aprovado pelo 
Congresso. A contradição se manifesta, aliás, com todo o projeto. 
Partindo êste da organização da Comissão com autonomia admi-
nistrativa, provida de largas atribuições, dispondo de verbas sem 
as formalidades comuns, não se compreende a possibilidade de 
dividir os servidores por diversos Ministérios. A vantagem da 
CVSF, está na unidade de plano e de ação. Do contrário, ela seria 
desnecessária. 

A isso acresce a inconstitucionalidade da cláusula final, que 
atribui ao Presidente da República o poder de destacar verbas 
orçamentárias concedidas a uma determinada repar,tição para 
distribuí-la por diversos Ministérios. Sendo o orçamento, pelo 
menos do ponto de vista formal, uma lei, não é possível autorizar 
o Poder Executivo a modificá-la. Quando o Legislativo o vota, faz 
a distribuição das verbas não sàmente em razão da sua aplicação, 
como em relação aos departamentos que devem fazê-la. 

23 . l!:sses motivos tornam lógica a 

EMENDA N.o 7 

Ao art. 7.0 , do projeto. 
Suprima-se o § 2.0 • 

24. Como ficou visto, os artigos 5.º e 6.º .tratam do pessoal 
indispensável aos serviços da CVSF. 

Boa medida do art. 5.º. Boa e correspondente à natureza da 
CVSF. O pessoal não deve, pela só admissão ao serviço, tornar-se 
funcionário público. Os que já o não forem, devem ser admitidos 
em caráter extraordinário ou mediante contrato. 

2-27477 
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Em matéria de redação, convém evitar a expressão "comissio-
namento". Em vez de "nomeação" seria melhor dizer "admissão", 
pois a palavra "nomeação" é mais empregada para os funcionários 
públicos, enquanto "admissão" é genérica. 

Também se ressente de redação defeituosa o art. 6.º, quando, 
referindo-se ao "quadro pessoal", declara-o "de livre nomeação e 
demissão do Presidente da República". 

Evidentemente esta última regra se refere ao pessoal e não ao 
seu quadro. 

Magnífica também a providência do mesmo art. 6.º - apro-
veitamento dos funcionários em disponibilidade e dos dispensáveis 
de outros serviços. 

Se o govêrno cumprir, realmente, essa norma, dará um grande 
exemplo. 

Existe um mundo de funcionários em disponibilidade, ga-
nhando sem trabalhar, premiados pelo esquecimento ou à espera 
de bons e cômodos lugares para pleiteá-los. Não nos consta, por 
exemplo, tenha sido, até hoje, aproveitado um único ex-serven-
tuários dos extintos territórios de Iguaçu e Ponta Porã. No entan-
to, o Tesoureiro deve receber mensalmente as suas noticias. 

A regra possibilitará uma grande economia. 
25. São aconselháveis, entretanto, algumas modificações de 

substância. 
Diz a primeira com a anualidade obrigatória da lei fixadora 

do referido quadro. Essa providência, se tomada à letra, isto é, se 
forçasse a organização dêsse quadro em lei especial, possibilitaria 
o entendimento de se incorporar .tal pessoal ao funcionalismo e 
seria de difícil execução. 

Em princípio aliás, o pessoal da CVSF terá um caráter quase 
permanente, pois os serviços ao seu cargo durarão, pelo menos, 
vinte anos, nos têrmos do citado art. 29, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. Há de haver, destarte, um grupo de 
serventuários constante, cuja experiência as leis nuas se limita-
riam a repetir. Estão nessa categoria, os engenheiros das seções 
técnicas, burocracia, da contabilidade etc. A regra da anualidade 
estará inteiramente satisfeita com a sua menção nas tabelas 
orçamentárias. 
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26. Outro ponto a reparar é a atribuição conferida pelo 
projeto ao Presidente da República para fazer tôdas as nomeações. 

É preciso romper essa malfadada tendência centralizadora, 
pela qual o Presidente da República .tem de tomar horas e dias da 
sua atividade preciosa, a braços com os altos problemas políticos 
e administrativos do país, com a assinatura de simples decretos 
de nomeações de funcionários inferiores, a respeito dos quais a 
sua capacidade de escolha não se exerce rigorosamente. Que se lhf' 
atribua o poder de nomear o referido pessoal semipermanente, 
compreende-se. Mas que se exijam decretos presidenciais para 
admitir mensalistas, diaristas, operários etc., não se justifica. 
Devem essas outras nomeações ser confiadas à própria CVSF, en-
carregando-se o Ministro da Viação da admissão dos contratados. 

27. O apêlo aos funcionários em disponibilidade e aos dis-
pensáveis de outros serviços exige também uma disciplina própria, 
quer no tocante à sua apresentação, quer no que tange aos seus 
direitos. A seu respeito não é possível insistir na regra da demis-
sibilidade livre. Sendo, como são, funcionários, continuarão regi-
dos pela sua própria lei - o Estatuto dos Funcionários Públicos. 
Sem isso, e sem que as novas funções correspondam, pelo menos 
quanto a vencimentos, ao cargo da disponibilidade, não serão êles 
obrigados a aceitar a nova função. 

28. Nesse mesmo caminho, há que prover aos direitos e à 
disciplina do restante do pessoal, convindo equipará-lo aos extra-
numerários em geral. 

29. Ainda tomando em consideração a situação do pessoal, 
já que se lhe não confere estabilidade, parece justo assegurar-lhe 
certos direitos. Pelo menos os conferidos aos empregados em geral, 
consistentes na indenização por despedida injusta, critérios esta-
belecidos para as emprêsas particulares, e na por acidentes no 
trabalho. 

30 . Essas correções pretende fazê-las a 

EMENDA N.O 8 

Substituam-se os artigos 5.0 e 6.0 do projeto pelos seguintes, 
com a mudança de numeração conseqüente à aprovação da emen-
da n.0 ..• 
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1.ª parte 

Art. O pessoal técnico e de administração da CVSF será o 
correspondente à discriminação das verbas orçamentárias de cada 
ano, fixadas mediante proposta do Presidente da República. 

§ l.º Os mensalistas e diaristas constarão de tabelas numé-
ricas organizadas pela CVSF e aprovadas pelo Presidente da Re-
pública. 

§ 2.0 Salvo os funcionários em disponibilidade, ,tôdas as 
admissões de pessoal serão feitas em comissão ou em virtude de 
contrato, podendo ser êle livremente dispensado. 

2.ª parte 

Art. Compete ao Presidente da República nomear e demitir 
o pessoal técnico e o de administraçbo da CVSF, cabendo a esta 
admitir os mensalistas e diaristas constantes das tabelas a que se 
refere o § 1.0 , do artigo anterior. Ao Ministro da Viação e Obras 
Públicas, devidamente autorizado pelo Presidente da República, 
compete firmar os contratos com os técnicqs necessários. 

§ 1.º Serão obrigatoriamente aproveitados, segundo as suas 
aptidões, os funcionários de qualquer Ministério, em disponibili-
dade, bem como os em atividade mas dispensáveis e os extranu-
merários excedentes de qualquer repartiçãq. 

§ 2.º Enquanto houver funcionários erµ disponibilidade, com 
as condições de aptidões legais, e para funções condizentes com 
o seu pôsto, não poderá ser admitido ao serviço da CVSF qualquer 
pessoa estranha ao serviço público . 

§ 3.º Os funcionários em disponibilidade, ou na atividade, e 
os extranumerários mandados servir na CVSF deverão apresen-
tar-se a ela no prazo máximo de sessenta dias, cumprindo à mes-
ma CVSF pagar-lhes a ajuda de custo necessária ao seu desloca-
mento e ao da sua família para a zona de serviço. A falta injus-
tificada de apresentação no prazo acima, ~e devida .ªº nomeado, 
importará na sua demissão, com a perda de tôdas as vantagens 
e direitos ligados à disponibilidade. 

§ 4.º Os funcionários aproveitados no serviço da CVSF, em-
bora a ela subordinados, serão regidos, quaµto aos seus direitos e 
deveres, pelo Estatuto dos Funcionários Públicos. 
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dos seus técnicos e dos seus burocratas, podendo colhêr a quase 
totalidade dos últimos no mundo de funcionários em disponibili-
dade que abarrotam o orçamento e nesse aguerrido e forte exército 
de extranumerários excedentes das necessidades das repartições. 

Não se deve, entretanto, fechar a porta aos funcionários de 
outro serviço. Basta autorizar os Ministros, devidamente autori-
zados pelo Presidente da República, sem prejuízo do seu Minis-
tério, e sem ferir direitos, a pôr à disposição da Comissão os fun-
cionários que ela lhes solicitar. 

Inteiramente desaconselhável é admitir idêntica solução em 
relação aos empregados das entidades autárquicas. Importaria 
isso em desnaturá-las, pois a sua razão de ser é justamente o seu 
afastamento e o do seu pessoal dos quadros diretamente superin-
tendidos pela administração pública. Com uma finalidade própria 
e devendo manter-se dentro dos seus próprios recursos, hão de elas 
ter o pessoal necessário às suas atividades. A norma seria um 
pretexto excelente, para favores pessoais. 

EMENDA N.o 9 

Ao art. 9.º 
Substitua-se pelo seguinte: 
Art. 9.º Os Ministros de Estado devidamente autorizados pelo 

Presidente da República poderão pôr à disposição da CVSF os fun-
cionários que ela lhes solicitar, desde que dêsse ato não resulte 
qualquer prejuízo para o seu serviço nem atentado a direito do 
serventuário. 

32. Perfeitamente aceitáveis o parágrafo único do art. 8.º e 
o art. 10, o primeiro prevendo a colaboração da CVSF com as asso-
ciações rurais existentes ou que venham a ser criadas na região, 
e a segunda referente aos salários do pessoal, determinando se 
acomodem êles às condições de cada região, por forma também 
a não perturbarem o nível de vida local. 

33. O artigo 11 autoriza o Govêrno a, diretamente ou por 
emprêsas organizadas ou controladas pela CVSF, a explorar as 
quedas dágua do Rio São Francisco e seus afluentes. 

Neste passo, é preciso não esquecer os direitos da Companhia 
Hidrelétrica do São Francisco. 
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Outras críticas comporta tal regra. 
Diz a primeira com a presença necessária da CVSF no apro-

veitamento e na exploração do potencial hidráulico da grande 
corrente sanfranciscana. 

É evidente que, em se tratando de obras de recuperação eco-
nômica do vale, deve sempre a referida CVSF ter função de relêvo. 
Daí, porém, para prender o govêrno e procurar prender o próprio 
Poder Legislativo, vai distância. Que a CVSF seja a iniciadora 
necessária de tais empreendimentos, é lógico, pois a ela competirá 
a execução de todo o plano previsto pelo art. 29, do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias. ,Mas que a ela se atribua 
previamente a direção necessária das emprêsas organizadas para 
tal fim, não nos parece acertado. É bem possível se tornar conve-
niente, uma vez aparelhado o serviço, entregar-lhe a exploração 
a instituições autárquicas, que terão em seu favor o requisito da 
permanência. Não se pode sequer afastar a possibilidade de autar-
quias diversas, cada qual encarregada de uma exploração. O tempo 
e as circunstâncias locais políticas e mesmo sociais é que aconse-
lharão a melhor solução, que não deve ser fixada rigidamente de 
antemão. 

Fala ainda o artigo em emprêsas organizadas ou controladas 
pela CVSF. Há, neste passo, duas imperfeições de técnica econô-
mica e jurídica que convém sejam corrigidas. 

A palavra "emprêsa", cujo sentido, bem definido no campo 
econômico, ainda é objeto de largas disputas no flanco jurídico, 
está empregada de forma menos segura. Ela é normalmente em-
pregada somente no terreno privado, pois, comumente, se consi-
dera ligada à idéia de lucro como remuneração do capital. Embora 
não se trate de uma técnica absolutamente irrefutável, convém 
evitá-la, tanto mais quanto é aqui absolutamente desnecessária. 
"Emprêsas organizadas pela CVSF" seriam emprêsas do govêrno, 
ou seja, serviços dirigidos por uma repartição especializada (exem-
plo a Organização Lage), inclusive a CVSF, ou por uma entidade 
autárquica. 

A segunda imperfeição é a resultante da expressão " ... ou 
formando emprêsas por ela controladas". Refere-se aí o projeto, 
evidentemente, à exploração por emprêsas privadas. E só há uma 
forma conhecida de contrôle estatal sôbre tais organizações: é a 



- 24 -

sociedade anônima de Estado, que se caracteriza ou pelo contrôle 
acionário (posse pelo Estado de mais de cinqüenta por cento das 
ações, ou pela atribuição ao mesmo Estado da nomeação de todos 
ou de alguns diretores, ou por ambas as formas ao mesmo tempo). 
Conseguintemente, o que o Estado controla não é a emprêsa, mas 
a sociedade, a vida social, a administração social. O direito ainda 
não chegou a personificar a emprêsa, que é organização de capital 
e de trabalho, cujo conceito não está sequer rigorosamente fixado. 
É ela um bem sui generis, mas não uma pessoa. Tanto que pode 
ser individual ou social. 

Pessoa também não é a CVSF. Logo não pode ela exercer o 
contrôle sôbre as sociedades de economia mista que organizar. 
Quer se trate de contrôle pela maioria das ações, quer pela nomea-
ção de diretores, é êle privativo do próprio govêrno, que o exercerá 
na forma legal. 

Muito melhor é a supressão do artigo, deixando que a lei 
providencie em cada caso. 

Já o art. 7.º, letra a, do projeto prevê, como parte do Plano 
Geral de Aproveitamento do Vale do São Francisco, a "utilização 
do seu potencial hidrelétrico". A êsse plano, que será aprovado 
pelo Congresso, é que cumpre estabelecer os princípios gerais dessa 
utilização . 

Demais disso, a atividade em aprêço sai muito da natureza 
da CVSF, do trabalho social. Cuidar da utilização do potencial 
hidrelétrico é atividade industrial, exige organização própria e 
técnica diversa, quer pessoal com outras habilitações, pressupõe 
emprêsa e não lhe é estranho, antes é conatural, o fim lucrativo. 
O govêrno poderá agir nesse mundo por outra forma, que não 
pela CVSF. Pode fazer concessões a particulares, ou aos Estados 
ou municipalidades, pode fazer a exploração direta ou por enti-
dade autônoma ou autárquica, pode preferir a sociedade anônima 
do Estado etc., etc. Neste particular, o projeto chega a formular 
uma regra a que deve obedecer a CVSF, ou sociedade que organi-
zar na fixação do preço do quilowatt. Fá-lo, porém, de modo arbi-
trário. Pois manda tomar em consideração apenas o custo do 
material e só admite uma majoração de 20% para colocá-lo e 
instalá-lo no local. Não são assim tão simples os cálculos dos in-
dustriais. E o assunto não fica bem situado no âmbito legislativo. 
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Melhor será a 

EMENDA N.o 10 

Suprima-se o art. 11 e seus parágrafos. 

2.ª parte 

Se não fôr aprovada essa emenda: 
"Respeitada a concessão da Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco, poderá o Govêrno Federal explorar as quedas dágua 
do Rio São Francisco, através da CVSF ou de sociedades de eco-
nomia mista que organizar. 

34. O art. 15 obriga a CVSF a prestar contas e apresentar 
relatórios ao Congresso Nacional até o dia 30 de abril de cada ano, 
previamente examinadas as primeiras pelo Tribunal de Contas, 
devendo enviá-las o Presidente da República. 

Com a devida vênia da Câmara dos Deputados, parece melhor 
usar linguagem mais condizente com a Constituição e com o pró-
prio projeto. 

Pela primeira, arts. 66, VIII, 77, I e § 4.0 e 87, XVIII, quem 
presta contas ao Congresso é o Presidente da República. Nenhuma 
repartição administrativa com êle se entende diretamente neste 
par,ticular. Poder só se comunica com outro Poder. 

Não é possível criar uma situação peculiar à CVSF, cujas 
verbas, embora garantidas pelo imperativo constitucional, têm de 
constar do orçamento, na forma do art. 73, da Lei Magna. 

Ademais, se nos têrmos do projeto, a CVSF fica subordinada 
ao Presidente da República, com êle é que se entende. 

Certo, é possível à lei exigir se enviem ao Congresso e em 
separado as contas de determinado serviço. E seria muito de lou-
var o fizesse em relação aos alimentados por verbas especialmente 
reservadas pela Constituição. 

Nes.tas condições, o que o projeto deve é estabelecer que, com 
as contas, a que se referem os citados arts. 66, VIII, 77, I e § 4.0 

e 87, XVIII, serão enviadas ao Congresso contas detalhadas da 
CVSF, podendo os regimentos de cada uma das Casas prever o 
respectivo estudo por comissões especiais . 
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Donde a 

EMENDA N.o 11 

Ao art. 15 
Diga-se: 

Art. . . . O Presidente da República enviará anualmente ao 
Congresso, com as relativas a exercício anterior, contas detalha-
das dos serviços a cargo da CVSF, devidamente julgadas pelo Tri-
bunal de Contas. 

Sala das Comissões, em 15 de abril de 1948. Attüio Vivacqua, 
Presidente. - Ferreira de Souza, Relator - Filinto Müller. -
Vergniaud Wanderley. - Etelvina Lins, vencido em parte, como 
consta da ata. - Lúcio Corrêa. - Waldemar Pedrosa. - Joaquim 
Pires. - Aloysio de Carvalho, vencido em parte, como consta da 
ata. 

PARECER 

N.º 379 - 1948 

Da Comissão de Finanças sôbre a Proposição n.º 292, de 1947 

Relator: Sr. Apolônio Sales. 

A Comissão de Finanças, em face da Proposição n.º 292, de 
1947, verificando tratar-se de assunto de obras públicas, por pro-
posta do Senador Ferreira de Souza, conver.te o seu estudo em 
diligência para propor a audiência prévia da Comissão de Viação e 
Obras Públicas. 

Sala das Comissões, em 18 de junho de 1948. - Mathias Olym-
pio, Presidente. - Apolônio Salles, Relator. - Santos Neves·. -
Vespasiano Martins. - Salgado Filho. - Alfredo Neves. - Andra-
de Ramos. - José Américo. - Ferreira de Souza. - Durval Cruz. 
- Alvaro Adolfo. 

(DCN de 17-6-1948) 
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Comissão de Viação e Obras Públicas 

PARECER 468/48 

Após demorada peregrinação (o projeto inicial é de 2 de ja-
neiro de 1947) foi enviado à Comissão de Viação e Obras Públicas 
do Senado, em diligência, por proposta do ilustre Senador Ferreira 
de Souza, o plano de organização da Comissão do Vale do São 
Francisco (CVSF). 

Convencidos da conveniência, necessidade e urgência de se 
coordenarem, quanto antes, os empreendimentos vários de que 
deve ser teatro a bacia sanfranciscana, vamos resumir as nossas 
velhas e conhecidas aspirações no sentido de lhes dar uma orga-
nização racional e ampla, adequada principalmente aos altos 
objetivos por êles colimados. 

Contentar-nos-íamos, aliás, - se o projeto nos não fôsse 
confiado ao exame, - em divulgar, como temos feito, para opor-
tuno aproveitamento futuro, os nossos estudos a respeito do São 
Francisco, valendo o nosso esfôrço, por enquanto, como uma 
demonstração de fé nos destinos de tão promissor rincão de nossa 
terra. 

Acompanhamos, em grande parte, o parecer do Senador Apo-
lônio Sales, lido na douta Comissão de Finanças desta Casa, sen-
tindo nos não ser possível concordar com as emendas propostas 
pelo Senador Ferreira de Souza, salvo, por exemplo, quanto à 
aprovação pelo Senado, da nomeação dos Diretores da CVSF, idéia, 
aliás, aventada na Câmara dos Srs. Deputados e com a qual esta-
mos de pleno acôrdo. É que esta Comissão será uma entidade tôda 
especial, atuando sôbre extensa faixa do território nacional e com 
tal soma de podêres que não se poderá sequer assemelhar às suas 
congêneres; qualquer coisa de novo e singular a experimentar e 
organizar em moldes inteiramente diferentes. 
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Como o Senador Apolônio Sales, não desejamos afastar muito 
do projeto que nos enviou, após prolongados debates, a Câmara 
dos Srs. Deputados, a fim de evitar a impugnação, das modifica-
ções por nós sugeridas quando voltar êle à apreciação da outra 
Casa do Congresso Nacional. 

Aceitamos a emenda n.0 1 Apolônio Sales, salvo quanto ao 
parágrafo único que suprimimos, ficando, portanto, êste artigo 
reduzido ao seguinte: 

EMENDA N.o 1 

Fica assim redigido o artigo 1.º: 
"É constituída para os fins previstos no artigo 29 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, a Comissão do Vale do 
São Francisco (CVSF), com autonomia administrativa, direta-
mente subordinada à Presidência da República". 

Para nós, o Ministério da Viação e Obras Públicas e não o 
do Interior e Justiça, é o mais indicado para ligação entre a Pre-
sidência da República e a CVSF, sem, entretanto, subordiná-la 
à burocracia ministerial. O Ministro, secretário graduado do Pre-
sidente, atuará como Presidente do Conselho Técnico e Econômico 
do Nordeste e do São Francisco, órgão coordenador, ao qual, opor-
tunamente, nos referiremos. 

O art. 2.0 - a nosso ver - é o do projeto da Câmara, salvo 
quanto à demissibilidade dos diretores ad nutum que é incompa-
tível com a fixação dos respectivos mandatos, como em seguida se 
verá, e a aprovação de suas nomeações pelo Senado, a fixação tem 
por fim assegurar a continuidade de direção de serviços cuja efi-
ciência dela muito depende; além disso, a segurança de longa 
permanência à testa dêles, é um estímulo à especialização e à 
dedicação dos administradores . 

Deverá a nosso ver ser redigido do modo seguinte êste art. 2.0 . 

EMENDA N.o 2 

Redija-se assim o art. 2.º: 
"Art. 2.º - A CVSF terá um Diretor Presidente e mais dois 

diretores, todos de nomeação do Senhor Presidente da República, 
com aprovação do Senado Federal, e escolhidos entre pessoas de 
reconhecida idoneidade e competência técnica e administrativa. 
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Parágrafo único. O Diretor Superintendente terá o mandato 
inicial de três anos; os demais te-lo-ão, um de seis, outro de nove 
anos pela primeira nomeação; nas seguintes serão os mandatos 
todos de nove anos, por maneira a se alternarem. Nas substitui-
ções ou reconduções, os substitutos completarão os mandatos dos 
seus antecessores". 

Ao artigo 3.º julgamos conveniente dar a seguinte redação: 

EMENDA N.o 3 

"Art. 3.º - A CVSF terá sede de sua Diretoria no Rio de 
Janeiro e atuará no Vale do São Francisco por intermédio de três 
Distritos, assim definidos e sediados: 

a) Primeiro Distrito - do Alto São Francisco - sede em 
Belo Horizonte, e tendo a seu cargo a bacia superior do Vale, das 
cabeceiras à bacia do Rio das Velhas; 

b) · Segundo Distrito - do médio São Francisco - sede em 
Juàzeiro - e tendo a seu cargo a bacia média do Vale, da barra 

· do Rio das Velhas à Cachoeira de Itaparica; 
e) Terceiro Distrito - do Baixo São Francisco - sede em 

Propriá - e .tendo a seu cargo a bacia inferior do Vale, de Ita-
parica ao Oceano" . 

É indispensável assentar-se de início a estrutura maior da 
Comissão, dividindo convenientemente sua atuação ao longo da 
extensa área sôbre a qual ela deverá aplicar sua atividade, e para 
isto aproveitamo-nos com ligeiras alterações da divisão tradicio-
nal do São Francisco, desde Halfeld: alto, médio e baixo. Não .há 
aí injunções políticas, mas o império exclusivo de um critério geo-
gráfico ou técnico adotado por todos os que se têm ocupado dêste 
assunto. São .três zonas diferentes, em cada uma das quais as 
soluções de vários problemas se assemelham e podem grupar-se 
tecnicamente, completando-se. Cada uma delas é bastante grande 
para se equiparar ou superar mesmo qualquer dos Distritos em 
que se divide o Departamento de Obras Contra as Sêcas. 

Forçoso é reconhecer que ao menos em tese, só temos vinte 
anos a partir de 1946 - para cuidar do São Francisco; daí a 
conveniência de lhe atacar os problemas com energia e ordem, 
para o que muito influirá a divisão em Distritos aqui aventada. 
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Ainda há pouco, deram os jornais notícias de uma comissão 
para estudar o baixo São Francisco; é-nos, parece uma providên-
cia isolada e inconveniente, pois, tomada sem ter em mente a 
solução lógica do conjunto que é o que está reclamando a região 
e o que impõe a Constituição no artigo 29 do seu Ato Adicional. 

A fixação no Rio de Janeiro da sede da Diretoria é uma ne-
cessidade e uma conveniência. Aí se encontram os órgãos dirigen-
tes de tôdas as entidades com as quais ela deve estar em contacto 
permanente; aí está o Tesouro e o Govêrno, enfim. Temos a expe-
riência das Obras Contra as Sêcas que em 1931, por sugestão 
nossa, teve sua sede transferida para Fortaleza. Alguns anos de-
pois, ei-la reinstalada no Rio de Janeiro. Forçoso é reconhecer que 
os meios de transporte e comunicações tornam mais fácil os 
entendimentos desta cidade com os distritos do São Francisco, 
mais fàcilmente do que de qualquer das capitais do Nordeste, e 
mesmo ainda de Juàzeiro. 

Ao artigo 4.0 entendemos de dar a seguinte redação, de acôrdo 
com a evolução da idéia de vencimentos consubstanciada, em 
parte, no exagêro da CHESF, em parte nos projetos de reajusta-
mento de civis e militares. 

Acentuamos, de passagem, o pleno acôrdo em que estamos 
com os Senadores Artur Santos e Andrade Ramos, e com as subs-
tanciosas várias do Jarnal do Comércio - de 20 e 27 de junho -
quanto ao desacêrto e à inoportunidade de tais reajustamentos. 
E é por isto que, enquanto na Europa, infinitamente mais sacrifi-
cada pela guerra, a vida vai aos poucos, mas serenamente, melho-
rando e se normalizando, nós, numa região privilegiada, em que 
não se verificaram, graças a Deus, os danos imensos da luta mun-
dial; em que não há invernos rigorosos, nem se registram terre-
motos, inundações catastróficas e outros males. . . nós, sob um 
céu magnífico e ocupando um solo suficientemente rico, nos deba-
temos numa situação econômica e financeira cada vez pior e mais 
aterradora! 

Entretanto, forçoso é, desde que não a queremos enfrentar 
devidamente, regular os vencimentos de acôrdo com a norma ado-
tada embora erradamente. 

Os do projeto inicial foram fixados em princípios de 1947, 
quando mal se cogitava em reajustamentos: hão de se reajustar 
também; e o fazemos na emenda n.º 4, procurando seguir o crité-
rio adotado ultimamente. 
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EMENDA N.o 4 

Redija-se da seguinte forma o artigo 4.0 : 

"Art. 4.0 - A título de remuneração mensal, o Diretor Supe-
rintendente receberá a quantia de Cr$ 19.000,00 - e a cada um dos 
Diretores será atribuída a de Cr$ 16. 000,00. Os Chefes de Distritos 
(três) perceberão, cada um, Cr$ 12. 000,00 mensais. 

§ 1.0 Aos Diretores e Chefes de Distrito, quando em serviço 
fora das respectivas sedes, serão abonadas diárias de Cr$ 200,00 
aos primeiros e de Cr$ 100,00 aos segundos. 

§ 2.º Aos Diretores e Chefes de Distrito é vedado: 
a) exercer qualquer outra função remunerada de caráter 

público; 
b) ocupar cargo ou participar da Diretoria de emprêsas ou 

companhias particulares de fins idênticos aos da CVSF". 

Ao art. 6.º entendemos mais conveniente a seguinte redação: 

EMENDA N.o 5 

Ao art. 6.o, dê-se a seguinte redação: 

"Art. 6.º O Quadro do Pessoal da sede da CVSF será fixado em 
lei anual, por proposta de sua diretoria, sendo a admissão e dis-
pensa do Presidente da República; da mesma forma serão nomea-
dos os Chefes de Distrito . 

§ 1.º O pessoal dos Distritos será admitido à medida das 
necessidades dos serviços, pela Diretoria da CVSF e por proposta 
dos Chefes de Distrito. Seus vencimentos serão fixados igualmente, 
pela Diretoria . 

§ 2.º Os funcionários em disponibilidade ou em excesso em 
repartições públicas federais, poderão ser admitidos na CVSF por 
proposta de sua Diretoria, sem prejuízo dos direitos de tais funcio-
nários, em postos iguais ou diferentes, tendo em vista as suas 
aptidões". 

Quanto ao artigo 7.0 aceitamo-lo como está no projeto da 
Câmara dos Deputados, suprimindo o disposto na letra d e modi-
ficando os dois parágrafos explicativos. Destarte, organizamos a 
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EMENDA N.o 6 

Do artigo n.º 7 suprima-se a letra d e substituam-se pelos 
seguintes os § § 1.º e 2.0 : 

"§ l.º A CVSF proporá os programas anuais pe trabalho, 
devendo passar desde logo para a sua direção e superintendência 
todos os trabalhos e serviços ora em execução pelos diversos mi-
nistérios na bacia do São Francisco e diretamente relacionados 
com sua recuperação . 

§ 2.º A execução das diferentes obras e serviços do Plano 
Geral de Recuperação da Bacia do São Francisco .tendo em vista 
seu caráter específico e a conveniência verificada, será realizada 
diretamente pela Comissão, ou por contrato de empreitada ou 
administração, mediante concorrência, pela forma mais conve-
niente, de acôrdo com a lei". 

O nosso objetivo é unificar, coordenando sob uma direção 
superior, todos os serviços do São Francisco. O que hoje há é a 
balbúrdia; muita gente desejando avançar na verba da Bacia, 
independentemente, autàrquicamente, sem prestar contas mesmo 
ao Presidente da República. Por outro lado, já se estão sorratei-
ramente introduzindo no plano geral, serviços verdadeiramente 
municipais nos quais se ira, paulatinamente e pollticamente, 
diluindo aquela verba. Assim, as instalações no Jequitaí e no 
Formoso ... 

Em virtude da redação proposta para o § l.º do artigo 7.0 

torna-se desnecessário o artigo 8.º pelo que 

EMENDA N.o 7 

Suprima-se o artigo 8.º. 

Aceitamos integralmente a redação dada pelo Senador Apo-
lônio Sales ao artigo que para ordenar, repetimos constituindo 
com êle a nossa: 

EMENDA N.o 8 

Substitua-se o artigo 9.º - pelo 

"Art. 9.º Os Ministros de Estado e Autarquias, devidamente 
autorizados pelo Presidente da República, poderão pôr à dispo-
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sição da CVSF, os funcionários que ela lhes solicitar, desde que 
disto não resulte prejuízo para seus serviços e para o direito dos 
serventuários". 

Quanto ao artigo 11, estamos de acôrdo com o Senador Apo-
lônio Sales em que se respeite a concessão da CVSF, mas é ocasião 
de se pôr um freio aos desmandos dessa entidade, o que não fize-
mos anteriormente atendendo às ponderações do referido Senador. 

Está criada, desnecessàriamente, esta emprêsa; é preciso, 
porém, que ela não se transforme num quisto maléfico capaz de 
envenenar e entorpecer a concepção inicial do São Francisco. 

Assim organizamos a 

EMENDA N.o 9 

"Art. 11 Respeitada a concessão da Companhia Hidrelétrica 
do São Francisco, promoverá a exploração do potencial hidrelé-
trico dêsse rio e seus afluentes, diretamente ou por meio de socie-
dades de economia mista que organizar. 

§ 1.º A CHESF deverá coordenar os seus projetos com os da 
CVSF, de forma a não prejudicar a finalidade desta. 

§ 2.º Nenhuma energia elétrica será transmitida para fora 
da Bacia do São Francisco sem que lhe sejam, antes, atendidas 
as próprias necessidades. 

§ 3.º Na aquisição da energia elétrica do São Francisco, terão 
preferência os Estados, Municípios e Cooperativas Agrícolas. 

§ 4.o O preço do quilowatt-ano, em grosso, na alta tensão 
para essas entidades, será igual ao seu preço de custo na alta 
tensão, acrescido de 6 % " . 

Em relação ao artigo 13, observamos que pode conservar a 
mesma redação do projeto da Câmara, sem a referência ao art. 8.0 , 

cuja supressão propomos pela emenda n.º 7. 
Quanto ao art. 14, entendemos dar-lhe nova redação, apro-

veitando-a para criação de um órgão coordenador de todos os ser-
viços federais per.tinentes ao Nordeste e São Francisco. 

3-27 477 
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EMENDA N.o 10 

Substitua-se pelo seguinte o art. 14: 
"Art.... O Diretor Superintendente da CVSF, o Diretor Pre-

sidente da CHESF, o Diretor do Departamento Federal de Obras 
Contra as Sêcas, o Diretor do Departamento Federal de Estradas 
de Rodagem, o Diretor do Departamento Federal de Estradas de 
Ferro e o Diretor do Departamento Federal de Portos, Rios e 
Canais - integrarão o Conselho Técnico e Econômico do Nordeste 
e do Vale do São Francisco, ora criado, para o fim especial de 
coordenar os projetos dessas entidades, com os de recuperação 
dêsse vale. 

§ l.º :S:sse Conselho, reunir-se-á ao menos bimensalmente, 
na sede da CVSF, sob a presidência do Ministro da Viação, a quem 
cabe referendar os atos do Presidente da República e relativos à 
CVSF. 

§ 2.0 Cabe ao Conselho, além da coordenação a que antes 
se refere: 

a) encaminhar ao Presidente da República projetos e rela-
tórios das entidades que o integram convenientemente informa-
dos, no que se relaciona com o Vale do São Francisco; 

b) examinar e encaminhar as operações de crédito que se 
fizerem necessárias para o rápido andamento das obras a cargo 
das entidades que o integram. 

§ 3.º Pelo comparecimento às sessões do Conselho do Nor-
deste e do São Francisco, caberá a cada um dos diretores que o 
integram, Cr$ 200,00, no máximo de Cr$ 800,00 mensais". 

Destarte, formar-se-á um Conselho Diretor, no qual se farão 
ouvir tôdas as entidades responsáveis pelos serviços que interes-
sam à Bacia do São Francisco. 

Para se pôr de acôrdo com êste dispositivo, o artigo 15 assim 
deverá ser modificado. 

EMENDA N.o 11 

"Art.... Pelo intermédio do Conselho Técnico e Econômico 
do Nordeste e do São Francisco, a CVSF é obrigada à prestação 
de contas, até 30 de abril de cada ano, devendo ser examinadas 
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por aquêle Conselho e pelo Tribunal de Contas. Deverá, também, 
e pelo mesmo intermédio, apresentar ao Presidente da República, 
naquele prazo, relatório concernente às atividades exercidas du-
rante o ano anterior, o qual será por êle encaminhado ao Con-
gresso, por meio de Mensagem. 

Parágrafo único. Como está no artigo 15". 
Finalmente, o artigo 18 deve-se adaptar ao novo critério do 

Conselho, dando lugar à nossa última 

EMENDA N.o 12 

Ao artigo 18, dê-se a seguinte redação: 
"Art.... Dentro de noventa dias da constituição da CVSF, 

isto é, da nomeação e posse dos ~eus diretores, organizarão êsses 
o seu regulamento que, examinado e aprovado pelo ..Con.selho .d.Q 
Nordeste e do São Francisco, subirá à sanção do Presidente (l~; 
República". 

É o que nos ocorre expender sôbre tão magno problema .. 
Sala das Comissões, em 8 de julho _de 1948 . ......,... Henrique. 

Novais, Presidente e Relator. Euclides Vieira, Ernesto Dornelles~ 
Ribeiro Gonçalves, Francisco GaUotti. 

(DCN de 13-7-1948) 



Comissão de Finanças 

PARECER N.0 717/1948 

Parecer da Comissão de Finanças do Senado sôbre a Proposição 
292, que cria a Comissão do Vale do São Francisco 

(Em 24 de agôsto de 1948) 

Volta à Comissão de Finanças a Proposição n.º 292, de 1947, 
depois de ouvida, previamente, por proposta do nobre Senador 
Ferreira de Souza, a douta Comissão de Viação e Obras Públicas. 

Dispenso-me de maiores comentários sôbre o parecer e emen-
das aduzidas por esta Comissão. O parecer do ilustrado enge-
nheiro Henrique Novais, Relator, revela o homem de alta expe-
riência em assuntos do Nordeste. É por isso suficientemente claro, 
não comportando novos argumentos em favor dos seus respeitáveis 
pónfos de vista. 

Desta feita, limito-me a trazer à decisão da Comissão de Fi-
nanças, uma súmula das diversas emendas oferecidas ao projeto 
da Câmara respectivamente pela operosa Comissão de Justiça, 
pela não menos dedicada Comissão de Viação e Obras Públicas, 
bem como pelo modesto relator que subscreve êste parecer. 

Poderão assim os Senhores Membros desta Comissão de Fi-
nanças, com maior facilidade, opinar sôbre as emendas que sugeri, 
com o conhecimento integral das oferecidas pelas outras comis-
sões, tôdas, não há dúvida, ditadas pelo desejo de dotar-se a 
Comissão do Vale do São Francisco com um instrumento legal à 
altura de suas responsabilidades. 

Eis a súmula comparativa das emendas ao projeto: 

ARTIGO N.º 1 
a) Projeto vindo da Câmara dos Deputados: (de agora em 

diante anotado, simplesmente: Câmara) - É constituída na 
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forma do artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais' 'Tran-
sitórias, a Comissão do Vale do São Francisco, que· gozará :ele 
autonomia administrativa, e ficará imediatamente subordinada ao 
Presidente da República e cujos atos serão referendados p~lo Mi-
nistro de Estado do Interior e Justiça. 

b) Emendas da Comissão de Justiça (de agora em diante 
simplesmente: Justiça). - Fica constituída, para os fins declara-
dos no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
a Comissão do Vale do São Francisco, com autonomia adminis-
trativa e subordinada ao ,Ministério da Viação e Obras Públicas . 

e) Emendas do relator da Comissão de Finanças (de ag0va 
em diante: Finanças) : - É constituída para os fins previstos ·no 
artigo 29 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição, a 
Comissão do Vale do São Francisco, com autonomia adminis~qi
tiva, diretamente subordinada à Presidência da República. , . , 

Parágrafo único. Os atos do Presidente da República refere:n-
tes à CVSF, serão referen;dados pelo Ministro de Estado do Interior 
e Justiça. 

d) Emendas da Comissão de Viação e Obras Públicas (de 
agora em diante: Viação): - É constituída para os fins previstos 
no artigo 29 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição, 
a Comissão do Vale do São Francisco com autonomia administra-
tiva e diretamente subordinada à Presidência da República. 

Parágrafo único. Embora a Comissão de Viação tenha se 
referido na justificativa à preferência de ser o referendum atri-
buído ao Ministério da Viação, não apresentou a emenda ao pará-
grafo, porque o previu no art. 14. 

ARTIGO N.O 2 

a) Câmara: 
"A CVSF terá um Diretor Superintendente e mais dois Dire-

tores, todos de nomeação do Presidente da República, escolhidos 
entre pessoas de reconhecida idoneidade técnica, moral e admi-
nistrativa e demissíveis ad nutum". 

b) Justiça: 
"A CVSF será dirigida por um Diretor nomeado em comissão, 

pelo Presidente da República e escolhido entre engenheiros de 
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reconhecida .idoneidade técnica, moral e administrativa, mediante 
prévia aprovação da escolha pelo Senado" . 

e) Finanças: 
"A CVSF será dirigida por um Presidente e dois Diretores, 

nom~ados pelo Presidente da República dentre pessoas de reconhe-
cida idoneidade técnica. e administrativa". 

d) Viação: 
"A CVSF terá um Diretor Presidente e mais dois diretores, 

todos de nomeação do Sr. Presidente da República, com aprovação 
do Senado Federal e escolhidos entre pessoas de reconhecida ido-
neidade e competência técnica e administrativa. 

Parágrafo único. O Diretor Superintendente terá o mandato 
inicial de .três anos, os demais te-lo-ão, um de seis e outro de nove 
anos pela primeira nomeação. Nas seguintes, terão os seus man-
datos todos de nove anos, por maneira a se alternarem. Nas subs-
tituições ou reconduções, os substitutos completarão os. mandatos 
dos seus antecessores". 

ARTIGO N.O 3 

a) Câmara: 
"A CVSF terá por sede a Superintendência na Capital da 

República e as duas Diretorias de Obras, uma no Estado de Minas 
Gerais, a outra no Estado da Bahia" . 

b) Justiça: 
"A CVSF .terá a sua sede na zona principal dos seus trabalhos, 

fixada pelo Presidente da República em decreto referendado pelo 
Ministério da Viação e Obras Públicas, mediante proposta do Di· 
retor da mesma CVSF". 

e) Finanças:  
"A CVSF terá sua sede no Distrito Federal deslocando-se para  

a: área do São Francisco à medida que os fatos exijam, mediante 
resolução da Comissão aprovada pelo Presidente da República". 

d) Viação: 
"A CVSF terá sede de sua Diretoria no Rio de Janeiro e atuará 

no Vale do São Francisco pelo intermédio de três Distritos, assim 
definidos e sediados: 
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a) Primeiro Distrito: do Alto São Francisco - sede em Belo 
Horizonte, e tendo a seu cargo a bacia superior do vale, das cabe-
ceiras à bacia do Rio das Velhas; 

b) Segundo Distrito: do Médio São Francisco - sede em 
Juàzeiro, e tendo a seu cargo a bacia média do Vale, da barra do 
Rio das Velhas à Cachoeira de Itaparica; 

e) Terceiro Distrito: do Baixo São Francisco - sede em 
Propriá, e endo a seu cargo a bacia inferior do Vale, de Itaparica 
ao Oceano". 

ARTIGO N.O 4 

a) Câmara: 
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. 

É-lhes vedado: 
a) exercer outra função de caráter público; 
b) participar de interêsses financeiros em outra companhia 

ou emprêsa organizada, com objetivos idênticos aos da Comissão. 

b) Justiça: 
Ao art. 4.o, alínea b: 
"Suprima-se a palavra "outra". 

e) Finanças: 
"Art. 4.º - A título de remuneração mensal, o Diretor Supe-

rintendente receberá a quantia de Cr$ 15. 000,00 e os Diretores 
- Cr$ 12. 000,00. 

Parágrafo único. É-lhes vedado: a - exercer qualquer outra 
função remunerada de caráter público; b - ocupar qualquer 
cargo ou participar da diretoria de emprêsas ou companhias par-
ticulares, de fins idênticos aos da CVSF". 

d) Viação: 
Art. 4.º A titulo de remuneração mensal, o Diretor Superin-

tendente receberá a quantia de Cr$ 19. 000,00 e a cada um dos 
diretores será atribuída a de Cr$ 16. 000,00. Os chefes de Distrito 
(três) perceberão cada um Cr$ 12. 000,00. 
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§ 1.º Aos diretores e chefes de Distrito, quando em serviço 
fora das respectivas sedes serão abonadas diárias de Cr$ 200,00 
aos primeiros e Cr$ 100,00 aos segundos. 

§ 2.º Aos diretores e chefes de Distritos é vedado: 
a) exercer outra função remunerada de caráter público; 
b) ocupar cargo ou par.ticipar da diretoria de emprêsas ou 

companhias particulares de fins idênticos aos da CVSF. 

ARTIGO N.O 5 

a) Câmara: 
"Tôdas as nomeações para a CVSF serão exclusivamente fei-

tas a título de comissionamento ou contrato". 

b) Justiça: 
"Sugere, sem apresentar emenda, uma correção na redação 

de modo que onde se lê "nomeação" se escreva "admissão". Acon-
selha ainda evitar a palavra comissionamento. Apresenta substi· 
tutivo aos arts. 5.º e 6.º". 

e) Finanças: 
Não apresenta emenda. 
d) Viação: 
Não apresenta emenda. 

ARTIGO N.0 6 

a) Câmara: 
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.o Serão aproveitados os funcionários em disponibilidade 

e os que forem dispensáveis, existentes em repartições federais, 
observadas as respectivas aptidões. 

b) Justiça: 
(Substitutivo a êste artigo e ao n.º 5) . 
Art. . . . O pessoal técnico e de administração da CVSF será 

correspondente à discriminação das verbas orçamentárias, cada 
ano, fixadas mediante proposta do Presidente da República. 
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§ l.º Os mensalistas e diaristas constarão de tabelas numé-
ricas organizadas pela CVSF e aprovadas pelo Presidente da 
República. 

§ 2.º Salvo os funcionários em disponibilidade, tôdas as ad-
missões de pessoal serão feitas em comissão ou em virtude de 
contrato, podendo ser êle livremente dispensado. 

Art.. . . Compete ao Presidente da República nomear e demi-
tir o pessoal técnico e o de administração da CVSF, cabendo a 
esta admitir os mensalistas e diaristas constantes das tabelas a 
que se refere o § l.º do artigo anterior. Ao Ministro da Viação e 
Obras Públicas, devidamente autorizado pelo Presidente da Repú-
blica, compete firmar os contratos com os técnicos necessários. 

§ l.º Serão obrigatoriamente aproveitados segundo as suas 
aptidões os funcionários de qualquer repartição federal, em dis-
ponibilidade, bem como os em atividade, mas dispensáveis e os 
e:xtranumerários excedentes . 

§ 2.0 Enquanto houver funcionários em disponibilidade, com 
as condições de aptidões legais, e para funções condizentes com o 
seu pôsto, não poderá ser admitido ao serviço da CVSF qualquer 
pessoa estranha ao serviço público. 

§ 3.º Os funcionários em disponibilidade ou na atividade e 
os extranumerários mandados servir na CVSF, deverão apresen-
tar-se a ela no prazo máximo de sessenta dias, cumprindo à mes-
ma CVSF pagar-lhe a ajuda de custo necessária ao seu desloca-
mento e ao da sua família para a zona do serviço. A falta injusti-
ficada de apresentação no prazo acima, se devida ao nomeado, 
importará na sua demissão, com perda de tôdas as vantagens e 
direitos ligados à disponibilidade . 

§ 4.º Os funcionários aproveitados no serviço da CVSF, embo-
ra a ela subordinados, serão regidos, quanto aos seus direitos e 
deveres, pelo Estatuto dos Funcionários Públicos. 

§ 5.0 Aplicam-se aos serventuários da CVSF não funcionários 
públicos as normas aplicáveis aos e:xtranumerários. 

§ 6.º Os serventuários não funcionários públicos, que tiverem 
mais de um ano de serviço na CVSF, quando despedidos sem terem 
dado causa à demissão, terão direito a uma indenização corres-
pondente a um mês de vencimentos, ordenados ou salários por um 
ano de serviço, se de menos de dez anos, e correspondentes a dois 
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meses por ano se de dez anos ou mais. Aplicam-se-lhes também 
as normas prescritas na lei de acidentes no trabalho. 

e) Finanças: 
"Substitua-se o art. 6.º e os § § 1.º e 2.º. 
Art. 6.º O Quadro do Pessoal da sede da CVSF será fixado 

em lei anual e de livre admissão e dispensa pelo Presidente da 
República. 

§ 1.º As tabelas numéricas de mensalistas e diaristas na área 
de serviço no Vale serão aprovadas pela Comissão em decisão por 
maioria, cabendo ao Superintendente fazer a admissão do pessoal. 

§ 2.o Os funcionários em disponibilidade federais poderão ser 
admitidos na CVSF sem prejuízo dos seus direitos em postos iguais 
ou diferentes, tendo em vista as suas aptidões. 

d) Viação: 
"Ao art. 6.0 dê-se a seguinte redação: 
Art. 6.0 O Quadro do Pessoal da sede da CVSF será fixado em 

lei anual por proposta da sua Diretoria, sendo a admissão e dis-
pensa do Presidente da República; da mesma forma serão nomea-
dos os chefes de Distrito. 

§ l.º O pessoal dos Distritos será admitido na medida das ne-
cessidades dos serviços pela Diretoria da CVSF e por proposta dos 
Chefes de Distrito. Seus vencimentos serão fixados igualmente, 
pela Diretoria. 

§ 2.º Os funcionários em disponibilidade ou em excesso em 
repartições federais, poderão ser admitidos na CVSF por proposta 
de sua diretoria, sem prejuízo dos direitos de tais funcionários, em 
postos iguais ou diferentes, tendo em vista as suas aptidões. 

ARTIGO N.O 7 

a) Câmara: 
Incumbe à CVSF: 
a) organizar e submeter ao Presidente da República, para 

aprovação do Congresso Nacional, o Plano Geral de Aprovei-
tamento do Vale do São Francisco que visa a regularização do 
curso de seus rios, melhor distribuição de suas águas, utilização 
do seu potencial hidráulico, fomento da indústria e da agricultura, 
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desenvolvimento da irrigação, modernização dos seus transportes, 
incremento da imigração e da colonização, assistência às familias, 
amparo à educação e à saúde, e exploração de suas riquezas; 

b) dar execução ao plano constante da letra a, depois de 
aprovado pelo Congresso Nacional; 

e) assistir e encaminhar para outras áreas as populações 
que forem deslocadas por exigências dos trabalhos efetuados na 
região; 

d) coordenar a ação das unidades administrativas federais, 
estaduais e municipais, para execução dos serviços públicos res-
pectivos, ao aplicarem dotações oriundas do art. 29 do Ato das Dis-
posições Transitórias; 

§ l.º 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 respec-
tivos Ministérios . 

§ 2.º A execução das düerentes obras e serviços do Plano, 
tendo em vista o seu caráter geral ou específico e conveniência 
verificada, será realizada diretamente pela Comissão ou pelos Mi-
nistérios, de acôrdo com a determinação do Presidente da Repú-
blica, que autorizará os destaques dos créditos correspondentes. 

b) Justiça: 
Ao art. 7.º, suprima-se o parágrafo 2.º. 

e) Finanças: 
"Substitua-se o § 2.º constituindo artigo: 
Art.... Mesmo depois de aprovado o Plano Geral apresentado 

pela Comissão, poderão ser executados, pelos Ministérios, obras e 
serviços nêle incluídos, desde que seja verificada a conveniência, 
prevendo-se para isto na Proposta Orçamentária a ser aprovada 
pelo Congresso, a distribuição das verbas nos itens convenientes. 

d) Viação: 
Do art. 7.º suprima-se a letra d e substituam-se pelos seguin-

tes os§ § l.º e 2.0 • 

§ l.º A CVSF proporá os programas anuais de trabalho, de-
vendo passar desde logo para a sua direção e superintendência 
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todos os trabalhos e serviços ora em execução pelos diversos mi-
nistérios na bacia do São Francisco e diretamente relacionados 
com a sua execução. 

§ 2.º A execução das diferentes obras e serviços do Plano Ge-
ral de Recuperação da Bacia do São Francisco, tendo em vista seu 
caráter específico e a conveniência verificada, será realizada dire-
tamente pela Comissão, ou por contrato de empreitada ou admi-
nistração, mediante concorrência pela forma mais conveniente de 
acôrdo com a lei. 

ARTIGO N.O 8 

a) Câmara: 
As entidades já existentes no Vale do São Francisco com a 

mesma finalidade da CVSF, passarão a ser por ela orientadas e 
fiscalizadas . 

b) Justiça: 

e) Finanças: 
d) Viação: 
A emenda manda suprimir o artigo 8.º. 

ARTIGO N.º 9 

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 asso-
ciações existentes ou com as que se venham a criar para mais rá-
pida e eficiente introdução de processos mais adequados, na agri-
cultura e na pecuária. 

b) Justiça: 
Substitua-se pelo seguinte: 
Os Ministros de Estado devidamente autorizados pelo Pre-

sidente da República, poderão pôr à disposição da CVSF os fun-
cionários que ela lhes solicitar, desde que dêste ato não resulte 
qualquer prejuízo para o seu serviço nem atentado a direito do 
serventuário. 
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e) Finanças: 
Substitua-se o art. 9.º: 
"Ministros de Estado e autarquias, devidamente autorizados 

pelo Presidente da República, poderão pôr à disposição da CVSF, 
os funcionários que ela lhes solicitar, desde que disto não resulte 
prejuízo para seus serviços, nem para os direitos de serventuários. 

d) Viação: 
Substitua-se o artigo 9.0 pelo seguinte: 
Art. 9.º Os Ministros de Estado e autarquias, devidamente 

autorizados pelo Presidente da República, poderão pôr à disposição 
da CVSF os funcionários que ela lhes solicitar, desde que disto não 
resulte prejuízo para seus serviços nem para os direitos dos 
serventuários. 

ARTIGO N.O 11 

a) Câmara: 
O Govêrno Federal poderá fazer a exploração das quedas 

dágua no Rio São Francisco e nos seus afluentes, através da CVSF 
ou controladas, nos têrmos do Código de Minas e Aguas e da lei 
respectiva em cada caso concreto. 

§ l.º Na aquisição de energia hidrelétrica terão preferência 
os Estados, Municípios e Cooperativas Agrícolas. 

§ 2.º Na aquisição do preço do kWh da energia elétrica para 
essas entidades, deverá ser considerado o custo de material para 
as usinas produtoras no local do consumo, cujo preço não poderá 
exceder àquele em mais de 20%. 

b) Justiça: 

Propõe uma alternativa: 
a) propõe supressão dêste artigo; 
b) no caso em que não se consiga esta supressão, substitua-

se pela redação: 
"Respeitada a concessão da Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco, poderá o Govêrno Federal explorar as quedas dágua do 
Rio São Francisco, através da CVSF ou de sociedade de economia 
mista que organizará". 
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e) Finanças: 
Ao art. 11 e parágrafos. 
Substituam-se: 
Art. 11 . Respeitada a concessão da CHESF, poderá o Govêrno 

Federal explorar as quedas dágua do Rio São Francisco, através 
da CVSF, ou de sociedade de economia mista que organizar. 

§ 1.º Na aquisição de energia hidrelétrica terão preferência 
os Estados, Municípios e Cooperativas Agrícolas. 

§ 2.º O preço do kW para estas entidades será fixado tendo 
em vista o preço do custo e um lucro nunca superior a 6%. 

d) Viação: 
Art. 11. Respeitada a concessão da CHESF, promoverá a 

CVSF a exploração do potencial hidrelétrico dêsse rio e seus 
afluentes, diretamente ou por meio de sociedades de economia 
mista que organizar. 

§ 1.0 A CHESF poderá coordenar os seus projetos com os da 
CVSF de forma a não prejudicar a finalidade desta. 

§ 2.0 Nenhuma energia elétrica será transmitida para fora .da 
bacia do São Francisco sem que lhe sejam antes atendidas as 
próprias necessidades. 

§ 3.º Na aquisição da energia elétrica do São Francisco, 
terão preferência os Estados, Municípios e Cooperativas Agrícolas. 

§ 4.º O preço do quilowatt-ano, em grosso, na alta tensão 
para essas entidades, será igual ao preço de custo na alta tensão, 
acrescido de 6 % . 

ARTIGO N.O 13 

a) Câmara: 
Poderá a CVSF assinar convênios com os Estados, Municípios 

ribeirinhos, para os fins previstos nos artigos 7.º e 8.º mediante 
expressa aprovação do Presidente da República. 

b) Justiça: 
e) Finanças: 
d) Viação: 
Manda suprimir as referências ao art. 8.0 cuja supressão pro-

pôs anteriormente. 
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ARTIGO N.º 14 

a) Câmara: 

Os Governadores dos Estados de ;Minas Gerais, Bahia, Per-
nambuco, 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 infor-
mação e discussão. 

b) Justiça: 

e) Finanças: 

Os Governadores dos Estados de Minas Gerais, Bahia, Per-
nambuco, Alagoas e Sergipe poderão designar sem ônus para os 
cofres federais, representantes que par.ticiparão das reuniões da 
Diretoria da CVSF com amplos direitos de informação, discussão 
e voto, quando convocados para elaboração e decisão dos planos 
gerais e anuais a serem apresentados à aprovação do Congresso. 

d) Viação: 

Substitua-se pelo seguinte o artigo 14: 
Art.... O Diretor Superintendente da CVSF, o Diretor Pre-

sidente da CHESF, o Diretor do Departamento Federal de Obras 
Contra as Sêcas, o Diretor do Departamento Federal de Estradas 
de Rodagem, o Diretor do Departamento Federal de Estradas de 
Ferro e o Diretor do Departamento Federal de Portos, Rios e Ca-
nais integrarão o Conselho Técnico e Econômico do Nordeste e do 
Vale do São Francisco, ora criado, para o fim especial de coorde-
nar os projetos dessas entidades com os de recuperação dêsse Vale. 

§ 1.º ~te Conselho reunir-se-á ao menos bimensalmente, na 
sede da CVSF, sob a presidência do Ministro da Viação, a quem 
cabe referendar os atos do Presidente da República relativos à 
CVSF. 

§ 2.0 Cabe ao Conselho, além da coordenação a que antes se 
refere: 

a) encaminhar ao Presidente da República os projetos e 
relatórios das entidades que integram, convenientemente informa-
dos no que se relacionem com o Vale do São Francisco; 
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b) examinar e encaminhar as operações de crédito que se 
fizerem necessárias para o rápido andamento das obras a cargo 
das entidades que o integram. 

§ 3.0 Pelo comparecimento às sessões do Conselho do Nor-
deste e do Vale do São Francisco, caberá a cada um dos diretores 
que o integram, Cr$ 200,00, no máximo de Cr$ 800,00 mensais. 

ARTIGO N.0 15 

a) Câmara: 
A Comissão é obrigada à prestação ao Congresso Nacional, 

até o dia 30 de abril de cada ano, das contas previamente exami-
nadas pelo Tribunal de Contas. Deverá também apresentar ao 
Congresso, naquele prazo, relatório concernente às atividades 
exercidas durante o ano anterior, o que será encaminhado em 
Mensagem do Presidente da República. 

Parágrafo único. Se as contas referidas neste artigo não 
forem prestadas no prazo fixado, o Tribunal de Contas comuni-
cará o fato ao Congresso, que constituirá comissão especial para 
tomar as contas em atraso. 

b) Justiça: 
Art. . . . O Presidente da República enviará anualmente ao 

Congresso, com a relativa ao exercício anterior, contas detalhadas 
dos serviços a cargo da CVSF, devidamente julgadas pelo Tribunal 
de Contas. 

e) Finanças: 

d) Viação: 

Art. . . . Pelo intermédio do Conselho Técnico e Econômico do 
Nordeste e do São Francisco, a CVSF é obrigada à prestação até o 
dia 30 de abril de cada ano, das contas previamente examinadas 
por aquêle Conselho e pelo Tribunal de Contas. Deverá, também, 
e pelo mesmo intermédio, apresentar ao Presidente da República 
naquele prazo, relatório concernente às atividades exercidas du-
rante o ano anterior, o qual será por êle encaminhado ao Con-
gresso, por meio de Mensagem. 

Parágrafo único. Como no art. 15 da Câmara. 
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ARTIGO N.º 18 

a) Câmara: 

Dentro de noventa dias após sua constituição, a CVSF 
organizará o regimento que será aprovado pelo Presidente da 
República. 

b) Justiça: 

e) Finanças: 

d) Viação: 

Dentro de noventa dias da constituição da CVSF, isto é, da 
nomeação de seus diretores, organizarão êsses o seu regulamento 
que, examinado e aprovado pelo Conselho do Nordeste e do São 
Francisco, subirá à sanção do Presidente da República. 

Segue-se o substitutivo: 

SUBSTITUTIVO 

Art. 1.º Fica constituída, para os fins declarados no art. 29 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Comissão do 
Vale do São Francisco, com autonomia financeira e administrativa. 

Parágrafo único. A Comissão do Vale do São Francisco é 
diretamente subordinada à Presidência da República, cujos atos 
serão referendados pelos titulares dos .Ministérios interessados, 
conforme a matéria regulada. 

Art. 2.º A Comissão do Vale do São Francisco será dirigida 
por um Presidente e dois diretores, nomeados pelo Presidente da 
República, dentre pessoas de reconhecida idoneidade técnica e 
administrativa. 

§ 1.0 Os dois diretores serão nomeados para o período de 
seis anos, exceção feita na primeira nomeação, em que serão indi-
cados, respectivamente, para os períodos de três e seis anos. 

§ 2.º Nas substituições, o nomeado completará o período dll 
diretor substituído. 

Art. 3.º O Presidente da República fixará, em decreto, me-
diante proposta da Comissão. o local de sua sede. 

4-27 477 
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Art. 4.º A titulo de remuneração mensal, o Presidente rece-
berá a quantia de quinze mil cruzeiros (Cr$ 15.000,00) e os dire-
tores doze mil cruzeiros (Cr$ 12. 000,00) . 

Parágrafo único. É vedado ao Presidente e aos Diretores: 
a) exercer qualquer outra função remunerada de caráter 

público; 
b) ocupar qualquer cargo ou participar da diretoria de em-

prêsas particulares com fins idênticos aos da CVSF. 

Art. 5.º Incumbe à CVSF: 
a) organizar e submeter ao Presidente da República para 

aprovação do Congresso Nacional, o Plano Geral de Aproveita-
mento do Vale do São Francisco, visando à regularização do curso 
de seus rios, melhor distribuição de suas águas, utilização do seu 
potencial hidrelétrico, fomento da indústria e da agricultura, 
desenvolvimento da irrigação, modernização dos seus transportes, 
incremento da imigração e da colonização, assistência aos traba-
lhadores e famílias, organização dos serviços de educação e saúde 
e exploração de tôdas as riquezas do Vale; 

b) assistir e encaminhar para outras áreas as populações 
que forem deslocadas em razão dos trabalhos efetuados na região. 

§ 1.o Não poderão ser aplicadas as dotações previstas no ar-
tigo 29 das Disposições Transitórias por qualquer outra entidade 
pública, depois de aprovado pelo Congresso Nacional o plano a que 
se refere a letra a dêste artigo. 

§ 2.º Enquanto o plano não fôr aprovado, a Comissão pro-
porá, juntamente com o seu programa anual de trabalho, os planos 
parciais que não possa desde logo executar diretamente para que 
sejam executados através de órgãos adminis.trativos federais, por 
intermédio dos respectivos ministérios . 

§ 3.0 Nesta hipótese, as verbas a serem empregadas pelos 
Ministérios serão previamente e por proposta da Comissão, con-
signadas em orçamento para a apreciação do Congresso, de-
duzidas do .total correspondente à quota constitucional atri-
buída à Comissão. 

Art. 6.º Os serviços já existentes no Vale do São Francisco, 
com a mesma finalidade da CVSF, passarão a ser por ela orienta-
dos e fiscalizados. 
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Parágrafo único. Passarão no prazo máximo de um ano, à 
administração direta e total da CVSF, os trabalhos e serviços ora 
em execução com recursos exclusivos das dotações previstas no 
artigo 29 do Ato das Disposições Transitórias, respeitados todos os 
contratos e compromissos existentes. 

Art. 7.o A Comissão poderá colaborar com as associações ru-
rais existentes, ou com as que se venham a criar para mais rápida 
e eficiente introdução de processos mais adequados na agricultura 
e na pecuária. 

Art. a.o Tôdas as admissões para a CVSF serão exclusi-
vamente feitas em comissão ou por contrato . 

Art. 9.o O quadro do pessoal da sede da CVSF será fixado 
em lei anual e de livre admissão e dispensa pelo Presidente 
da República. 

§ 1.º As tabelas numéricas de mensalistas e diaristas, na 
área de serviço no Vale serão aprovadas pela Comissão, em deci-
são por maioria, cabendo ao Presidente admitir os mensalistas e 
aos chefes de Distritos o pessoal diarista. 

Art. 10. Como órgão da Comissão do Vale do São Francisco 
ficam criados três Distritos de obras: 

a) Primeiro Distrito - do Alto São Francisco - com sede 
em Belo Horizonte e tendo a área superior do Vale, das cabeceiras 
à barra do Rio das Velhas. 

b) Segundo distrito - do Médio São Francisco - com sede 
em Juàzeiro e tendo a seu cargo a área média do Vale, da barra 
do Rio das Velhas à Cachoeira de Itaparica. 

e) Terceiro Distrito - do Baixo São Francisco - com sede 
em Propriá e tendo a seu cargo a área inferior do Vale, de Itapa-
rica ao Oceano. 

Art. 11. A CVSF, ao organizar as suas tabelas de salários, 
procurará fixá-los, observadas as condições de cada região a fim 
de atenuar quando possível as perturbações oriundas da mudança 
de atividade das populações locais. 

Art. 12. Ressalvada a concessão da CHESF, poderá o Go-
vêrno Federal explorar as quedas dágua do Rio São Francisco, 
através da CVSF ou de sociedades de economia mista que forem 
organizadas. 
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§ 1.º Reunir-se-á o Conselho em sessões ordinárias ao menos 
seis vêzes por ano, sob a presidência do Ministro da Viação e Obras 
Públicas, e em sessões extraordinárias, quando convocado pelo 
Presidente ou por um têrço do número dos conselheiros. 

§ 2.0 Será atribuída por sessão uma cédula de presença aos 
conselheiros no valor de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros), não 
sendo permitida remuneração maior do que Cr$ 1.000,00 (mil 
cruzeiros) num mês . 

Art. 17. O Presidente da República enviará, anualmente, ao 
Congresso, com as contas relativas ao exercício anterior, as que 
se referem detalhadamente aos serviços a cargo da CVSF devida-
mente julgadas pelo Tribunal de Contas. 

Art. 18. Tôdas as dotações orçamentárias e créditos adicio-
nais destinados ao Vale do São Francisco serão depositados no 
Banco do Brasil para ulterior requisição autorizada pelo Presi-
dente da República. 

Art. 19. Tôdas as dotações orçamentárias ou não, destinadas 
ao Vale do São Francisco, independem do registro no Tribunal. de 
Contas para serem distribuídas. 

Art. 20. Dentro de noventa dias da constituição da CV.SF 
organizará esta o seu regimento, a ser submetido à aprovação ·<\o 
Presidente da República. 

Art. 22 . Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, em 11 de agôsto de 1948. - Ismar de Góis, 

Presidente em exercício - Apolônio Sales, Relator. - .Salgado Ff· 
lho. - Andrade Ramos. - Mathias Olímpio. - Vespasi~no Mar-
tins. - José Américo. - Durvai Cruz . ...,.... Alvaro. {l(lolfo~· 



SESSÃO EM 27 DE AGôSTO DE 1948 

Diseu8são única da Proposição n.O 292, de 1947, que 
cria a Comissão do Vale do São Francisco e dá outras 
providências. (Com Parecer n.0 717 da Comissão de 
Finanças, oferecendo substitutivo.) 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado Ivo 
D;Aquino. 

O SR. IVO D'AQUINO - Sr. Presidente, o meu ilustre colega, 
Senhor Senador Ferreira de Souza, disse, ainda há pouco, que a 
Comissão de Finanças havia praticado dislate no votar o substi-
tutivo oferecido pelo Senhor Senador Apolônio Sales, ao projeto 
que cria a Comissão do Vale do São Francisco, na parte em que 
subordina os serviços criados pelo projeto diretamente ao Senhor 
Presidente da República. 

o Sr. Ferreira de Souza - V. Ex.ª está sendo um pouco infiel 
em relação ao meu pensamento. 

Quando eu disse que havia dislate, referia-me à modificação 
que a Comissão de Finanças introduziu no artigo do projeto vindo 
da Câmara dos Deputados, que mandava fôsse referendado pelo 
~inistério da Justiça. Alterou-o no sentido de que fôsse referen-
dado pelos vários Ministérios a quem interessasse a matéria. O 
dislate está aí. Não usaria da expressão intencionalmente. Prof e-
ri-a em muita felicidade. Neste particular, foi o que aconteceu. No 
mais, é questão de divergência e orientação. Se V. Ex.ª quiser veri-
ficar as notas taquigráficas, comprometo-me a não corrigi-las en-
quanto V. Ex.ª não as examinar. 
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O SR. IVO D'AQUINO - Ainda aceitando essa interpretação 
que V. Ex.ª quer dar às suas palavras, demonstrarei que a Comis-
são de Finanças, longe de perpetrar um dislate em seu parecer, 
nada mais fêz do que exercer um pleno direito, na inteira cons-
ciência de suas atribuições . 

O Sr. José Américo - E com grande acêr.to. 
O SR. IVO D'AQUINO - Os membros da Comissão de Finan-

ças, que, na opinião do nobre representante do Rio Grande do 
Norte, são tão canhestros no trato da Constituição e das leis, a 
ponto de praticarem aquêle dispautério ... 

O Sr. Ferreira de Souza - Repilo a intriga. 
O SR. IVO D'AQUINO - . . . têm, entretanto, no seu seio, 

um dos mais esclarecidos juristas desta Casa, que é o próprio 
Senador Ferreira de Souza. 

E como não quero que o nobre colega seja envolvido em suas 
·próprias acusações, solicito da minha Comissão o destaque de 
S. Ex.a para não ser de tal forma atingido ... 

O Sr. Ferreira de Souza - Se V. Ex.ª vai continuar a 
discussão nesse terreno, declaro que não ouvirei. Se se tratar de 
tomar a crítica a um dispositivo como capaz de atingir os mem-
bros da Comissão, confesso que me será sumamente desagradável 
prosseguir. 

O SR. IVO D'AQUINO - Não estou fazendo intriga; estou 
respondendo de bom humor, e pesando com serenidade as expres-
sões que V. Ex.ª usou para com a Comissão de Finanças. 

O Sr. Ferreira de Souza - Desafio V. Ex.ª a que aponte, no 
meu discurso, o trecho onde chamei de canhestros os membros da 
Comissão de Finanças. 

O SR. IVO D'AQUINO - V. Ex.ª não os chamou canhestros, 
mas eu tirei essa analogia da mesma forma ... 

O Sr. Ferreira àe Souza - Eu seria incapaz de lançar sôbre 
os colegas a pecha de incompetência. 

O SR. IVO D'AQUINO - ... pelos métodos de hermenêutica 
que V. Ex.ª seguiu para encontrar no substitutivo aceito pela 
Comissão de Finanças a eiva da inconstitucionalidade. 
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Vou explicar, Sr. Presidente, as razões por que entendo haver 
essa Comissão agido acertadamente. 

A atual Constituição, no seu artigo 78, diz, simplesmente, que 
"o Poder Executivo é exercido pelo Sr. Presidente da República''. 

E no seu artigo 90, declarou: "O Presidente da República é 
auxiliado pelos Ministros de Estado". No sistema de tôdas as nos-
sas Constituições republicanas há distinção perfeita entre o exer-
cício do "poder" pelo Presidente da República e o exercício das 
atribuições dos Ministros de Estado. :G:stes fazem parte do Govêr-
no; são, em muitos casos, partes integrantes e até indispensáveis, 
por fôrça da própria Constituição, do seu exercício. Mas o "poder" 
político, tal como é concebido no nosso sistema tripartido, é exer-
cido pessoalmente pelo Presidente da República. 

A diferença entre a Constituição de 1946, que nesse passo se-
guiu a de 1934, e a de 1891, é que, nesta, os Ministros não eram 
responsáveis perante o Congresso e os Tribunais, pelos conselhos 
dados ao Presidente da República, e na de 1946 existe a respon-
sabilidade prevista no parágrafo único do artigo 93. 

Mas o ponto em debate é saber se, em face da atual Consti.:. 
tuição, será lícito a criação de organizações ou serviços, que se 
não distribuam pelos Ministérios existentes, ou a êles se não su-
bordinem, excetuadas as autarquias. 

Vale acentuar aqui a diferença existente entre o já citado 
ar.tigo 90 da Constituição atual, que diz apenas que o "Presidente 
da República é auxiliado pelos Ministros de Estado", e o artigo 
correspondente, de n.º 49, da Constituição de 1891, que rezava o 
seguinte: "o Presidente da República é auxiliado pelos Ministros 
de Estado, agentes de sua confiança que lhe subscrevem os atos, 
e cada um dêles presidirá a um dos Ministérios em que se dividir 
a administração federal". 

Sustentou o nobre Senador Ferreira de Souza que nenhuma 
organização de serviço, exceto as autarquias, poderá existir, em 
face da Constituição, sem que estejam subordinadas aos ,Ministé,. 
rios correspondentes, e, principalmente, os atos a elas relativos 
não poderão ser referendados por Ministros aos quais não se :i;efira 
a subordinação. · 

Mas é o próprio Sr. Senador Ferreira de Souza quem assim se 
expressa em seu voto em separado, perante a Comissão de Cons-
tituição e Justiça: 
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"Certo, na forma de atividade estatal, que não cabem rigoro-
samente dentro num ministério, porque abarcam a todos, como 
se dá com o Departamento Administrativo do Serviço Público~ São 
elas raríssimas e somente elas comportam uma excepcionalíssima 
subordinação direta ao Presidente da República". 

Como se vê, Sr. Presidente, entre êste trecho do voto do nobre 
Senador, proferido na Comissão de Constituição e Justiça, e as 
suas palavras neste recinto, há certa contradição, sobretudo em 
se considerando que o Departamento Administrativo do Serviço 
Público não é autarquia. 

De comêço, diz S. Ex.ª que dentro da Constituição e sem feri-
la, não seria possível a organização de serviços sem que qualquer 
dêles estivesse subordinado a um dos Ministérios. Mas é Sua Es-
celência mesmo quem reconhece especialíssimas exceções de ser-
viços que podem ser diretamente subordinados ao Presidente da 
República. 

O Sr. Ferreira de Souza - V. Ex.ª não sabe quais são? 

O SR. IVO D'AQUINO - Não importa quais sejam, desde que 
os não especificou a Constituição. Não há nesta nenhuma norma 
especial a êsse respeito. Evidentemente, o que a Constituição pre-
tende é que, via de regra, os serviços da administração federal se 
distribuam por Ministérios. Não há, porém, proibição alguma no 
texto constitucional quanto à organização de serviços autônomos 
subordinados diretamente ao Presidente da República. Nada im-
pede que a lei ordinária o faça. · 

O nobre representante do Rio Grande do Norte chegou, por 
conseguinte, a uma conclusão radical que não encontra agasalho 
na Constituição pela forma por que a sustenta. Aceita a sua argu-
mentação e interpretados os artigos 91, n.º 1 e 93, e seu parágrafo 
único, daquele Estatuto, por aquêle método absorvente, nem as 
próprias autarquias poderiam existir dentro do nosso sistema 
constitucional e, menos ainda, poderiam os Ministros de Estado 
referendar os atos referentes aos serviços daquelas organizações. 
Ora, a nossa prática administrativa constante desde a Constitui-
ção de 1934, demonstra orientação afastada dos têrmos restritos 

· do artigo 49 da Constituição de 1891, na sua parte final. 
Minha divergência com o Sr. Senador Ferreira de Souza resi-

de, pois, em não me compadecer da conclusão a que chegou, 
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quanto à inconstitucionalidade do artigo 1.º e seu parágrafo único 
do substitutivo aprovado pela Comissão de Finanças, ao projeto 
que cria a Comissão do Vale do São Francisco, inconstitucionali-
dade essa pelo fato de subordinar êsse serviço diretamente ao Pre-
sidente da República e dar ao Ministro da Justiça a atribuição de 
lhe referendar os atos, nessa matéria. 

Para mais fundamentar sua argumentação, explanou Sua 
Excelência que deveríamos interpretar a nossa Constituição, não 
apenas pelo seu texto expresso e, se assim me posso exprimir -
aparente -, mas também tendo em consideração o seu critério. 

Reportou-se S. Ex.ª para êsse fim aos intérpretes nor.te-ameri-
canos, e citou um clássico exemplo em que o Poder Judiciário dos 
Estados Unidos, chamando a si a interpretação, em última aná-
lise, da Constituição e o poder de restaurar o Direito Constitucio-
nal, abria desta forma, novos caminhos na interpretação da maté-
ria, não só naquela grande República, como em todos os países que 
ali se abeberaram nesse ramo do Direito. 

Peço a S. Ex.ª me permita fazer uma observação ao seu bri-
lhante discurso. Embora tanto os Estados Unidos da América do 
Norte, quanto o Brasil, tenham obedecido ao chamado sistema 
das constituições rígidas, ou sistematizadas, em contraposição ao 
inglês, há diferença na exegese, entre nosso direito constitucional 
- sobretudo o atual - e o norte-americano. 

Como todos sabem, a Constituição norte-americana foi, pode-
se dizer, quase a primeira Carta Magna rígida adotada por uma 
Nação pollticamente organizada. Digo "quase" porque, antes dela, 
já Cromwell, em 1663, havia promulgado na Inglaterra, uma lei 
básica, a que denominou Instrument of Government no qual se 
declaravam nulas quaisquer leis que lhe contrariassem as dispo-
sições. Restaurado Carlos II no poder, os inglêses repudiaram 
aquêle estatuto, regressando ao seu sistema tradicional. Mas não 
o esqueceram certamente os puritanos que, no século XVII, emi-
graram para as colônias inglêsas da América; e, a par dos demais 
subsídios políticos e filosóficos que serviram mais tarde para a 
elaboração da Constituição dos Estados Unidos, deve tê-los influí-
do a sistematização ideada por Cromwell. 

Todos os que estudam e perlustram o Direito Constitucional 
sabem que as constituições rígidas, ou sistematizadas, nasceram 
das doutrinas dos filósofos e juristas dos séculos XVII e XVIII, 
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per.tencentes à escola do direito natural. Naquela época, todavia, 
ainda não estava vulgarizado o têrmo "Constituição". Preferiam 
os publicistas a expressão "leis fundamentais" que consideravam 
como ato inicial da soberania nacional e fonte dos podêres cons-
tituídos, sendo, assim, leis sempre anteriores e superiores às leis 
ordinárias, impondo-se, portanto, ao respeito do próprio poder le-
gislativo. A nomenclatura atual foi adotada posteriormente àque-
la época, em virtude de discurso pronunciado na Câmara dos 
Comuns, por um dos membros do Gabinete, que, referindo-se às 
normas políticas fundamentais da Inglaterra, chamou-lhes "Cons-
tituição". Daí em diante começou êste têrmo de ser utilizado por 
tôdas as nações democráticas para designar o Estatuto básico que 
lhes rege a organização política e lhes assegura as liberdades 
públicas. 

A Constituição americana foi, pois, antes mesmo da francesa 
de 1791, o primeiro paradigma entre os povos que hoje adotam o 
sistema dos Estatutos escritos ou sistematizados. 

Dizia eu, há pouco, que existe diferença a considerar entre a 
espécie de lenho medular da organização política do Estado. Ali 
se estabeleceram regras fundamentais, mas de ordem geral ... 

De perto a acompanhou, em certos passos, a nossa Constitui-
ção de 1891, sobretudo na organização dos três podêres políticos, 
no regime presidencial e no sistema federativo que, por uma ficção 
jurídica, construímos sem fundamentos históricos, como nos Esta-
dos Unidos, mas para atender a um apêlo que, cada vez, se tornou 
mais geral e inevitável, na opinião pública, nos fins do segundo 
Império. Mas, embora adotando-lhes os instrumentos, preferiram 
os constituintes de 1891 forma mais precisa, mais metodizada, 
mais minuciosa para o Estado brasileiro, pelo temor das analogias 
ou das interpretações por demais dilatadas. Embora todos os nos-
sos exegetas se valessem muitas vêzes dos comentadores america-
nos por interpretar alguns dos nossos institutos fundamentais, 
porfiaram sempre em recorrer ao subsídio comparativo, mais para 
manter a validade dos .textos constitucionais em si, do que lançá-
los aos azares das especulações doutrinárias. 

As nossas Constituições de 1934 e 1946, apesar de compendia-
rem certas modificações, os institutos a que me referi adotados 
pela Constituição de 1891, desta diferem formalmente, por segui-
rem a tendência das Constituições européias, que tiveram por mo-
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tas em matéria de associação, imprensa, culto etc., contrària-
mente aos princípios das Constituições estaduais, nem lhes limi-
tassem podêres que julgavam decorrentes da autonomia política 
estadual. Expressiva, neste sentido, é a emenda que declara que 
os podêres não delegados à União, pela Constituição, nem proibi-
dos por ela aos Estados, são reservados a êstes e ao povo . 

Verifica-se, por conseguinte, que "os direitos do homem e do 
cidadão", considerados basilares na estrutura formal da Consti-
tuição francesa e sem cuja declaração não poderia esta ser conce-
bida pelos constituintes de 1791, foram admitidos na Constituição 
norte-americana por motivos de ordem política completamente 
diferentes dos que orientaram as constituições escritas dos demais 
povos, inclusive o nosso. É que, para os antigos colonos que se 
tornaram cidadãos americanos, a liberdade civil e política devia 
existir independentemente de fórmulas escritas e como um simples 
corolário do direito natural. 

O Sr. Ferreira de Souza - Depende do conceito de direito 
natural que êles tinham. 

O Sr. Vergniaud Wanderley - Não é o que V. Ex.ª tem. 
b Sr. Ferreira de Souza - Não é o conceito cristão. 

O SR. IVO D' AQUINO - É o conceito daquela época, o dos 
filósofos e juristas dos séculos XVII e XVIII . 

No estudo comparativo que fiz, de corrida e seu outros subsí-
dios além dos que disponho de memória, entre o sistema constitu-
cional norte-americano e o brasileiro, minha intenção foi em répli-
ca ao mesmo assunto tão eruditamente exposto pelo meu nobre 
colega Sr. Senador Ferreira de Souza, demonstrar as cautelas a 
tomar no estender ao nosso direito constitucional métodos de in-
terpretaçifo aplicáveis ao norte-americano. Embora seja insusten-
tável afirmar que a interpretação deva ficar adstrita ao sentido 
gramatical ou mesmo lógico dos estatutos, o que pretendo deixar 
claro é que, pela estrutura analítica e racionalizada ela nossa 
Constituição, somos forçados a nos demorarmos no sentido literal 
do seu texto embora com sacrifício de melhor doutrina ou aban-
dono de princípio de maior encanto intelectual. Aliás, para isso, 
somos de alguma forma impelidos pelo formalismo latino, herdado 
através da cultura jurídica francesa-portuguêsa, que educou a 
mentalidade dos nossos primeiros juristas no trato do direito pri-



-62-

vado e processual, muito antes da preocupação do estudo do direito 
constitucional, que realmente só tomou corpo após a promulgação 
da Constituição de 1891. Nunca nos libertamos inteiramente do 
preconceito do formalismo legal nem nos poderemos libertar por-
que essa preocupação reside no próprio legislador brasileiro, obri-
gando o intérprete a acompanhá-lo, tais as minúcias com que ela-
bora a lei, que assume, por vêzes, aspectos de regulamento. E· essa 
feição, foi dada ao Estatuto de 1946, diferindo, assim, pelo seu 
próprio sistema, do Estatuto norte-americano, que envolve por si 
mesmo, ou com auxílio da jurisprudência sem que a sua elastici-
dade lhes abale a estrutura, profundamente radicada na consciên-
cia nacional. 

O Sr. José Américo - A suprema Côrte dos Estados Unidos é 
quase construtiva, quase normativa. 

O Sr. Arthur Santos - V. Ex.ª me permite um aparte? (assen-
timento do orador) - V. Ex.ª está fazendo uma explanação bri-
lhantíssima, principalmente na crítica ao sistema constitucional 
americano. 

O Sr. Filinto Müller - Está dando uma verdadeira lição. 
O Sr. Arthur Santos - Mas, justamente porque o sistema 

constitucional brasileiro é absolutamente diverso, V. Ex.ª não acha 
que atenta contra a organização do sistema político-administrati-
vo do Brasil um órgão criado à revelia dos ;Ministérios, diretamente 
subordinado ao Presidente da República? Se estivéssemos nos Es-
tados Unidos, eu o compreenderia, dentro do pensamento de Vos-
sa Excelência, que foi exato. Mas V. Ex.ª mesmo diz, e é verdade, 
que o sistema constitucional é formal. Dentro dêsse sistema cons-
titucional, como V. Ex.ª pode compreendê-lo? Eu quero aprender, 
pois, a explanação de V. Ex.ª, de fato, é brilhantíssima. 

O SR. IVO D'AQUINO - Agradecendo a generosidade de 
V. Ex.ª procurarei responder-lhe o aparte, que, aliás, tem tôda 
pertinência com a matéria. 

Como expus, a nossa mais imediata tendência é buscar a in-
terpretação gramatical do texto legislativo, que, em regra, obedece 
a uma construção formal. A primeira preocupação do intérprete, 
mesmo no trato dos textos constitucionais, é procurar o que êstes 
afirmam e, depois, o que não proíbem. Evidentemente, a herme-
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nêutica constitucional nem sempre está sujeita às mesmas regras 
de hermenêutica do direito privado. Mas, se não é lícito enfrentar 
a norma constitucional, isto é, contrariar o que ela afirma, é ver-
dadeira a recíproca de que a lei ordinária pode regular o que a 
Constituição não proíbe de fazê-lo, desde que lhe não ofenda o 
sistema ou o espírito. E aí reside minha divergência com o nobre 
Senador Ferreira de Souza, porque entendo que o artigo l.º e seu 
parágrafo, do substitutivo em aprêço, oferecido pelo meu ilustre 
colega, Senador Apolônio Sales, não ofendem norma expressa da 
Constituição, nem atentam contra o seu sistema ou o seu espírito. 
E fácil é verificá-lo pela sua leitura: 

"Art. l.º - Fica constituída, para os fins declarados no arti-
go 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Co-
missão do Vale do São Francisco, com autonomia financeira e 
administrativa. 

Parágrafo único - A Comissão do Vale do São Francisco é 
diretamente subordinada à Presidência da República, cujos atos 
serão referendados pelos titulares dos Ministérios interessados, 
conforme a matéria regulada". 

O Sr. Ferreira de Souza - V. Ex.a me permite um aparte? 
Se não o permite, não interromperei mais V. Ex.ª. 

O SR. IVO D' AQUINO - Com todo o prazer. 
O Sr. Ferreira de Souza - V. Ex.ª afirmou, permita-me que 

o diga, no correr de sua explanação brilhante, ao meu ver com 
um pouco de imperfeição, do ponto de visto histórico e mesmo de 
apreciação geral, que a tendência dos povos de nossa cultura é 
procurar a lei na sua letra. A mim me parece que é o contrário. 
Não direi que estaremos diferentes ou iguais aos anglo-america-
nos, porque somos filhos da tradição jurídica romana. 

É dos nossos mestres romanos a afirmação de que o nosso 
conceito de direito, o nosso conceito de lei não era o contido em 
suas palavras, mas o que deveria decorrer de sua fôrça, de seu 
poder. Tôdas as doutrinas, as mais modernas, as mais perfeitas 
de exegese, calcadas na finalidade da lei, no sentido da lei, não 
são anglo-americanas, nem sequer germânicas, mas latinas. Vos-
sa Excelência verá que o método finalista, por exemplo, que é o 
mais avançado a respeito de interpretação da lei é de Geny, um 
francês. 
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O SR. IVO D'AQUINO - V. Ex.ª terá razão na tese doutriná-
ria que sustenta. Não me insurjo contra essa doutrina. O que es-
tou afirmando e, parece-me deixei bem claro, é que somos levados 
irresistivelmente ao método de interpretação, a que aludi, pelo 
nosso próprio sistema de legislar, no qual o legislador, por minú-
cias muitas vêzes escusadas, tem a preocupação de se antecipar 
ao intérprete, ou, pelo menos, deixar-lhe o menor âmbito possível 
para se furtar aos limites estreitos do texto. Essa observação salta 
aos olhos, quando assistimos no Parlamento às discussões na elabo-
ração das leis, ou mesmo no afeiçoá-las às normas constitucionais. 

Falou o Sr. Senador Ferreira de Souza no direito romano, 
que, em muitos passos, é a fonte remota do nosso. Todos os que o 
estudaram sabem que as suas normas se compendiam num dos 
maiores monumentos jurídicos de todos os tempos, conhecido sob 
o nome de "Corpus Juri". 

Nêle, além das Institutas, que são normas com caráter didá-
tico, se incluem o Digesto, ou Pandectas, o Código e as Novelas. 
O "Corpus Juri", e mesmo suas partes componentes, com exceção, 
talvez, das Institutas, não são corpos de regras sistematizadas. 
Nêles estão consolidados usos, costumes, leis, éditos, decisões ju-
diciais, opiniões de jurisconsultos. Os romanos nunca repudiaram 
expressamente o seu primitivo direito tabulário, nem desprezaram 
a tradição. Delas souberam deduzir uma larga prática, através da 
jurisprudência e da doutrina, que foram adaptando a antiga lei 
tabular às circunstâncias criadas pela evolução do Estado, ou às 
solicitações políticas e sociais. Daí a vitalidade dos institutos jurí-
dicos romanos que, neste particular, estão mais aproximados dos 
métodos anglo-saxões do que dos nossos. Por isto, cumpre descon-
fiar da aparente contradição de certos brocardos de direito roma-
no; nem será de bom aviso interpretá-lo através de textos isolados. 

O Sr. Ferreira de Souza - Não estou procurando nos textos 
isolados romanos, certas conclusões. Estou mostrando que o argu-
mento de que somos o país da letra da lei é falho, não corresponde 
à verdade científica. 

O Sr. Arthur Santos - Em relação ao ponto de vista consti-
tucional, parece-me que o Senador Ivo d'Aquino tem razão, tanto 
que a Constituição americana quase não teve necessidade de ser 
emendada. 
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O Sr. Ferreira de Souza - Temos facilidades maiores para a 
fraude e para o desrespeito às normas . 

O SR. IVO D'AQUINO - E se V. Ex.ª quiser ir a uma das 
fontes mais imediatas. do nosso direito civil e processual, encon-
tra-las-á nas Ordenações _Filipinas, que são uma compendiação 
minuciosíssima e exaustiva legislação positiva, e de tal jeito que 
chega a exemplificar para esclarecimento do texto . 

O Sr. Ferreira de Souza - Não são tão minuciosas ou exausti-
vas como um simples conhecimento de transportes de uma grande 
companhia inglêsa. 

O SR. IVO D'AQUINO - Mas aí não há norma da lei. Vossa 
Excelência se refere a um manifesto, a um documento. 

O Sr. Ferreira de Souza - O casuísmo é no Direito inglês. É 
o conhecido direito casuísta. 

O SR. IVO D'AQUINO - Não~ porém, na elaboração da lei. 
Mas Sr. Presidente, para abreviar estas considerações que já vão 
longas e nas quais tenho sido honrado e esclarecido pelos apartes 
dos meus ilustres colegas ... 

O Sr. Arthur Santos - V. Ex.ª está sendo brilhantíssimo. 
O Sr. Ferreira de Souza - V. Ex.ª se ilumina isoladamente. 
O SR. IVO D'AQUINO - Agradeço a generosidade com que 

sou distinguido . 
Mas, para encerrar esta exposição, informo ao Senhor Presi-

dente o argumento de que se valeu o Sr. Senador Ferreira de Souza 
para inquinar de inconstitucionalidade o art. 1.º e seu parágrafo 
único, do substitutivo em discussão. 

Disse S. Ex.ª que, sendo os Ministros de Estado responsáveis 
pelos atos que assinarem, ainda que juntamente com o Presidente 
da República, não se compreende que sejam referendados por êles 
atos de que não participaram. 

O Sr. Ferreira de Souza - Quem o diz é a Constituição. 
O SR. IVO D'AQUINO - Vejamos o que diz a Constituição, 

no artigo 93 e seu parágrafo único. 
"Artigo 93 - São crimes de responsabilidade, além do previsto 

no art. 54, parágrafo único, os atos definidos em lei (artigo 89), 
quando praticados pelos Ministros de Estado. 
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Parágrafo único. Os Ministros de Estado são responsáveis 
pelos atos que assinarem ainda que juntamente com o Presidente 
da República, ou que praticarem por ordem dêste" . 

Não pode o parágrafo referido ser interpretado, senão com 
subordinação ao artigo a que pertence. Assim o referendum dos 
Ministros de Estado (art. 91, n.º 1), e quaisquer atos que assinem, 
só lhes poderá acarretar responsabilidade nos têrmos do artigo 93, 
quer dizer "quando praticados ou ordenados" . 

Nem se poderia compreender responsabilidade criminal sem 
culpa. 

o Sr. Ferreira de Souza - Permita V. Ex.ª que faça a restau-
ração do que ocorreu. V. Ex.ª agora afirma princípios com muito 
entusiasmo, dando assim a entender que disse o contrário. Esta 
foi a tese que sustentei, que a responsabilidade pelo referendum 
não é formal, porque a responsabilidade pressupõe vontade de pra-
ticar o ato ou vontade de deixar de evitá-lo . 

O Sr. Arthur Santos - O que me apavora no caso, são os pre-
cedentes. Já está em curso, agora, aqui no Senado, e sou relator 
de um projeto de grande importância, porque cria o Departamen-
to Nacional de Imigração e Colonização com a mesma caracterís-
tica dêsse projeto. 

O Sr. José Américo - Mas nesse caso examinaremos a conve-
niência de cada projeto. 

O Sr. Ferreira de Souza - E os Ministros se encarregarão 
apenas de administrar os contínuos. 

O Sr. Filinto Müller - :S:sse projeto do Departamento Nacio-
nal de Imigração e Colonização dá autonomia ao órgão? 

O Sr. Arthur Santos - Exatamente. lt projeto de grande im· 
portância declarando-o Departamento Autônomo, sob a responsa-
bilidade do Presidente da República. Se continuar a ser adotada 
essa técnica, estaremos atentando contra a característica do Re-
gime Presidencial Brasileiro, subordinando os órgãos administra-
tivos aos Ministros, ao Presidente da República. 

O SR. IVO J:?'AQUINO - A observação de V. Ex.a tem, em 
parte, procedência. Mas o fato de ter eu sustentado não haver 
inconstitucionalidade no dispositivo, não quer dizer que eu admita 
o sistema, sem ordem, sem método, e sem atenção à distribuição 
regular e normal dos serviços públicos federais pelos Ministérios. 
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O Sr. Arthur Santos - Mas, será apenas uma questão de ar-
bítrio do legislador. 

O SR. IVO D' AQUINO - Não de arbítrio mas de deliberação 
ponderada tendo em atenção o serviço público. 

O Sr. José Américo - Em princípio, sou contrário à fragmen-
tação da administração. Entretanto, examinaremos cada caso de 
acôrdo com as conveniências . 

O Sr. Ferreira de Souza - Reduzindo os Ministros a adminis-
trar os contínuos das repartições . 

O SR. IVO D'AQUINO - Explico por que voto a favor do subs-
titutivo, os têrmos em que está redigido, isto é, dando-lhe auto-
nomia e subordinação direta ao Presidente da República. É que a 
organização da Comissão do Vale do São Francisco tem âmbito 
que ultrapassa a jurisdição de um só Ministério, e não se contém 
somente na esfera federal, alcançando a dos Estados como se vê; 
pelo seu artigo 15. 

O Sr. José Américo - Tem representantes dos Estados inte-
ressados. Seria, portanto, uma fonte de conflitos. 

O SR. IVO D'AQUINO - Diz V. Ex.a muito bem, 
O Sr. Arthur Santos - Minhas dúvidas quanto ao Departa-

mento de Imigração relacionam-se com a colocação dêsse órgão. 
O SR. IVO D' AQUINO - O substitutivo, pois, além de não me 

parecer inconstitucional, tem por si a vantagem de organizar .os 
serviços da valorização e recuperação econômica do. Vale do São 
Francisco por forma a torná-los eficientes e sem conflitos de or-
dem administrativa, em benefício de uma região que compreende 
vários Estados e, fundamentalmente, a própria economia brasi-
leira. (Muito bem. Muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - ContinÚa a discussão. (Pausa) . 
Não havendo mais quem peça a palavra, dechl.ro-a encerrada. 
Vem à Mesa, são lidos e aprovados os seguintes requeri-

mentos: 

"REQUERIMENTO N.O 115, DE 1948 

Requeiro preferência para a votação do substitutivo da Comis· 
são de Finanças à Proposição n.º 29~, de 1947. 

Sala das Sessões, em 27 de agôsto de . 1948. Ivo d'Aquino." 
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''REQ.UERIME:t-.-ro N.º 116, DE 1948 

Requeiro votação em globo do substitutivo da Comissão de Fi-
nanças, salvo os destaques solicitados. 

Sala àas Sessões, em 27 de agôsto de 1948. Ivo d'Aquino." 

"RJ!iQUERTh1ENTO N.0 117, DE 1948 

Requeiro o destaque da segunda parte da emenda n.0 1 da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Sessões, em 27 de agôsto de 1948. Ferreira de Souza." 

"REQUERIMENTO N.O 118, DE 1948 

Solicito destaque para as seguintes palavras do art. 10 do 
substitutivo, respectivamente nas letras a, b e e: 

a) "com sede em Belo Horizonte". 
b) "com sede em Juàzeiro". 
e) "com sede em Propriá". 
Sala das Sessões, em 27 de agôsto de 1948. Ismar de Gois." 

"REQUERIMENTO N.O 119, DE 1948 

Requeiro destaque do artigo 12 do substitutivo, para ser 
rejeitado. 

Sala das Sessões, em 27 de agôsto de 1948. Ferreira de Souza." 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - (Pela ordem) Sr. Presidente, 
nada tenho a objetar ao requerimento e nenhum obstáculo crio à 
votação do projeto. Pelo Regimento ela deveria ser feita artigo por 
artigo. Foi justamente êsse ponto que discuti, levantando dúvidas 
ao sustentar o parecer da Comissão de Finanças, no tocante ao 
parágrafo l.º do artigo l.º do substitutivo. 

Deveríamos cumprir o Regimento, não votando o projeto em 
globo. 

O SR. IVO D'AQUINO - O meu requerimento é feito sem 
prejuízo de qualquer destaque. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Entretanto, não desejo criar 
a menor dificuldade, ao andamento da matéria. Requeri, por isso, 
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a V. Ex.ª, que submetesse ao plenário o destaque da parte da 
emenda da Comissão de Constituição e Justiça que manda subs-
tituir a expressão "submetida ao Presidente da República" por 
"subordinada ao (Ministério da Viação e Obras Públicas". 

O SR. PRESIDENTE - Vou submeter a votos o substitutivo 
da Comissão de Finanças. 

Os Senhores que o aprovam, ressalvados os destaques conce-
didos, queiram conservar-se sentados. (Pausa). 

É aprovado o seguinte substitutivo da Comissão de Finanças à 

PROPOSIÇÃO N,O 292, DE 1947 

"Ar,t. l.º Fica constituída, para os fins declarados no artigo 29 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Comissão 
do Vale do São Francisco, com autonomia financeira e adminis-
trativa. 

Parágrafo único - A Comissão do Vale do São Francisco é 
diretamente subordinada à Presidência da República, cujos atos 
serão referendados pelos titulares dos Ministérios interessados, 
conforme a matéria regulada. 

Art. 2.º A Comissão do Vale do São Francisco será dirigida 
por um Presidente e dois diretores nomeados pelo Presidente da 
República dentre pessoas de reconhecida idoneidade técnica e 
administrativa. 

§ 1.º Os dois diretores serão nomeados para o período de seis 
anos, exceção feita na primeira nomeação, em que serão indicados, 
respectivamente, para os períodos de três e seis anos. 

§ 2.º Nas substituições, o nomeado completará o período do 
diretor substituído. 

Art. 3.º O Presidente da República fixará em decreto, median-
te proposta da Comissão, o local de sua sede . 

Art. 4.0 A .título de remuneração mensal o Presidente receberá 
a quantia de quinze mil cruzeiros (Cr$ 15. 000,00) e os diretores 
doze mil cruzeiros (Cr$ 12. 000,00). 

Parágrafo único. É vedado ao Presidente e aos Diretores: 
a) executar qualquer outra função remunerada de caráter 

público; 
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b) ocupar qualquer cargo ou participar da diretoria de em-
prêsas particulares com fins idênticos aos da CVSF. 

Art. 5.º Incumbe à CVSF: 
a) organizar e submeter ao Presidente da República para 

aprovação do Congresso Nacional, o Plano Geral de Aproveita-
mento do Vale do São Francisco, visando à regularização do curso 
de seus rios, melhor distribuição de suas águas, utilização do seu 
potencial hidrelétrico, fomento da indústria e da agricultura, de-
senvolvimento da irrigação, modernização dos seus transportes, 
incremento da imigração e colonização, assistência aos trabalha-
dores e famílias, organização dos serviços de educação e saúde e 
exploração de tôdas as riquezas do Vale; 

b) assistir e encaminhar para outras áreas as populações 
que forem deslocadas em razão dos trabalhos efetuados na região. 

• · § l.º Não poderão ser aplicadas as dotações previstas no ar-
tigo 29 das Disposições Transitórias por qualquer outra entidade 
pública, depois de aprovado pelo Congresso Nacional o plano a que 
se refere a letra a dêste artigo. 

§ 2.º Enquanto o plano não fôr aprovado, a Comissão pro-
porá, juntamente com o seu programa anual de trabalho, os pla-
nos parciais que não possa desde logo executar diretamente, para 
que sejam executados através de órgãos administrativos federais, 
por intermédio dos respectivos ministérios. 

§ 3.0 Nesta hipótese, as verbas a serem empregadas pelos Mi-
nistérios serão previamente e por proposta da Comissão, consigna-
das em orçamento para a apreciação do Congresso, deduzidas do 
total correspondente à cota constitucional atribuida à Comissão. 

Art. 6.º Os serviços já existentes no Vale do São Francisco 
com a mesma finalidade da CVSF, passarão a ser por ela orienta-
dos e fiscalizados. 

Parágrafo único. Passarão, no prazo máximo de um ano, à 
administração direta e total da CVSF, os trabalhos e serviços ora 
em execução com recursos exclusivos das dotações previstas no 
artigo 29 do Ato das Disposições Transitórias, respeitados todos os 
contratos e compromissos existentes. 

Art. 7.0 A Comissão poderá colaborar com as associações ru-
rais existentes, ou com as que se venham a criar, para mais rápida 
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e eficiente introdução de processo mais adequado na agricultura 
e na pecuária. 

Art. a.o Tôdas as admissões para a CVSF, serão exclusivamen-
te feitas em comissão ou por contrato. 

Art. 91.0 O quadro do pessoal da sede da CVSF será fixado em 
lei anual e de livre admissão e dispensa pelo Presidente da Repú-
blica. 

Parágrafo único . As tabelas numéricas de mensalistas e dia-
ristas, na área de serviço no Vale, serão aprovadas pela Comissão, 
em decisão por maioria, cabendo ao Presidente admitir os mensa-
listas e aos chefes de distritos o pessoal diarista. 

Art. 10. Como órgãos da Comissão do Vale do São Francisco, 
ficam criados três distritos de obras: 

a) Primeiro Distrito - do Alto São Francisco - com sede 
em Belo Horizonte e tendo a área superior do Vale, das cabeceiras 
à barra do Rio das Velhas. 

b) Segundo Distrito - do Médio São Francisco - com sede 
em Juàzeiro e tendo a seu cargo a área média do Vale, da barra 
do Rio das Velhas à Cachoeira de Itaparica. 

e) Terceiro Distrito - do Baixo São Francisco - com sede 
em Propriá e tendo a seu cargo a área inferior do Vale, de ltapa-
rica ao Oceano. 

Art. 11. A CVSF, ao organizar as suas tabelas de salários, 
procurará fixá-los observadas as condições de cada região, a fim 
de atenuar quanto possível as perturbações oriundas da mudança 
de atividade das populações locais. 

Art. 12. Ressalvada a concessão da CHESF, poderá o Govêrno 
Federal explorar as quedas de água do Rio São Francisco, através 
da CVSF, ou de sociedade de economia mista, que fôr organizada. 

§ 1.0 A CHESF deverá coordenar os seus projetos com os da 
CVSF, de forma a não prejudicar a finalidade desta. 

§ 2.º Na aquisição da energia hidrelétrica, terão preferência 
os Estados, ,Municípios, Cooperativas e Sociedades sem fins lucra-
tivos. 
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§ 3.º O preço do quilowatt-ano em grosso na alta .tensão para 
estas entidades será igual no máximo ao seu custo acrescido de 
6%. 

§ 4.º Nenhuma energia elétrica será transmitida para fora 
da Bacia do São Francisco, sem que lhe sejam atendidas as pró-
prias necessidades. 

Art. 14. Poderá a CVSF assinar convênios e acôrdos com os 
Estados e Municípios ribeirinhos para os fins previstos nos arti-
gos 5.º e 6.º, mediante expressa aprovação do Presidente da Repú-
blica. 

Art. 15 . Fica criado para o fim especial de coordenar os pro-
jetos e atividades da administração pública na área do Vale do 
São Francisco o Conselho Técnico e Econômico do Vale do São 
Francisco, constituído da seguinte forma: 

a) Pelos Presidentes: 
da Comissão do Vale do São Francisco. 
da Companhia Hidrelétrica do São Francisco. 
do Conselho de Aguas e Energia Elétrica. 

b) Pelos Diretores dos Departamentos Federais: 
das Obras Contra as Sêcas. 
de Estradas de Rodagem . 
de Estradas de Ferro. 
dos Portos, Rios e Canais . 

e) Por um representante de cada um dos cinco Estados si-
tuados na Bacia do São Francisco, nomeados cada um dêles pelo 
Presidente da República, entre os nomes indicados em lista tríplice 
pelos Governadores daqueles Estados. 

Art. 16. A êste Conselho, além de coordenação prevista nesta 
lei, cabe encaminhar, devidamente informados ao Presidente da 
República, os projetos e relatórios das entidades que o integram 
no que se relacionem com o Vale do São Francisco. 

§ 1.º Reunir-se-á o Conselho em sessões ordinárias, ao menos 
seis vêzes por ano, sob a presidência do Ministro da Viação e Obras 
Públicas, e em sessões extraordinárias, quando convocado pelo 
Presidente ou por um têrço do número dos conselheiros. 
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§ 2.º Será atribuída por sessão uma cédula de presença aos 
conselheiros no valor de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros}, não sen-
do permitida remuneração maior do que Cr$ 1 . 000,00 (mil cruzei-
ros} por mês. 

Art. 17 . O Presidente da República enviará, anualmente, ao 
Congresso, com as contas relativas ao exercício anterior, as que 
se referem detalhadamente aos serviços a cargo da CVSF, devida-
mente julgadas pelo Tribunal de Contas. 

Art. 18. Tôdas as dotações orçamentárias e créditos adicio-
nais destinados ao Vale do São Francisco serão depositados no 
Banco do Brasil, para ulterior requisição autorizada pelo Presi-
dente da República. 

Art. 19. Tôdas as dotações orçamentárias ou não, destinadas 
ao Vale do São Francisco, independem do registro no Tribunal de 
Contas para serem distribuídas. 

Art. 20. Dentro de noventa dias da constituição da CVSF, 
organizará esta o seu regimento a ser submetido à aprovação do 
Presidente da República. 

Art. 21. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE - Passemos aos destaques concedidos. 

Em primeiro lugar o referente à emenda da Comissão de Consti-
tuição e Justiça. 

Em votação. 
Os Senhores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa). 
É rejeitada a seguinte 

EMENDA N.0 1 - Da Comissão de Constituição e Justiça 

Em vez de "e ficará subordinada ao Presidente da República 
e cujos atos serão referendados pelo Ministro de Estado do Inte-
rior e Justiça'', diga-se "e subordinada ao Ministério da Viação e 
Obras Públicas". 

O SR. PRESIDENTE - O Plenário vai agora apreciar os des-
taques solicitados pelo Sr. Ismar de Góis. 
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O SR. HENRIQUE NOVAIS (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, antes de mais nada, devo ressaltar a importância 
da Comissão do Vale do São Francisco. Muita gente não acredita 
nela, nem na recuperação da região. Sou um crente na recupera-
ção que desejo assente em bases sólidas. 

Com a extensão mínima de 600. 000 quilômetros quadrados, 
não poderá o Vale ser tratado como um todo, sem a divisão racio-
nal do serviço, que a Comissão competente da Câmara dos Depu-
tados distribuiu entre duas Divisões de Obras, uma em Minas, 
outra na Bahia. 

A Comissão de Obras Públicas, à qual foi o projeto remetido, 
se não me engano, por iniciativa do ilustre Senador Ferreira de 
Souza, estudou a questão e propôs repartição completa, baseada 
na tradição que há sôbre o São Francisco. 

Desde que começaram os estudos, dividiram-no em Alto, Mé-
dio e Baixo. A Comissão de Obras Públicas do Senado, fugindo à 
orier).tação do órgão correspondente da Câmara que os separava 

1 em duas seções, desmembrou em 3 distritos, o primeiro dos quais, 
o do Alto São Francisco, com sede em Belo Horizonte, teria a seu 
cargo a bacia superior do Vale, das cabeceiras à barra do Rio das 
Velhas. 

É bem de ver, para quem possui ligeira visão do mapa do Es-
tado de Minas, que Belo Horizonte, fica, precisamente, no centro 
desta seção, atendendo, portanto, de maneira perfeita, às necessi-
dades da administração. 

O segundo distrito, o do Médio São Francisco, se situaria em 
Juàzeiro, pôrto fluvial e ponto terminal de estrada de ferro ligada 
à capital da Bahia. 

O terceiro distrito, o do Baixo São Francisco, seria localfzado 
em Propriá, correspondendo-lhe o Baixo Vale. 

Lerei, agora, a parte final da justificaçãq da Comissão: 
"É indispensável assentar-se, de início, a estrutura maior da 

Comissão, dividindo convenientemente sua atuação ao longo da 
extensa área sôbre a qual ela deverá aplicar sua atividade, e para 
isto aproveitamo-nos com ligeiras alterações d~ divisão tradicional 
do São Francisco, desde Halfeld: alto, médio e baixo. Não há ai 
injunções políticas, mas o império exclusivo de um critério geográ-
fico ou técnico adotado por todos os que se têm ocupado dêste 
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assunto. São três zonas diferentes, em cada uma das quais as so-
luções de vários problemas se assemelham e podem grupar-se 
tecnicamente, completando-se. Cada uma delas é bastante grande 
para se equiparar ou superar mesmo, qualquer dos Distritos em 
que se divide o Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas. 

Forçoso é reconhecer que ao menos em tese, só temos vinte 
anos a partir de 1946, para cuidar do São Francisco; daí a conve-
niência de lhe atacar os problemas com energia e ordem, para o 
que muito influirá a divisão em Distritos aqui aventada". 

Estas as razões, Sr. Presidente, por que penso deve ser man-
tido o disposto constante do Substitutivo.  

O Sr. José Américo - V. Ex.ª dá licença para um aparte? 

O SR. HENRIQUE NOVAIS - Com todo o prazer. 
O Sr. José Américo - Tive dúvidas sôbre as localizações e 

V. Ex.ª explicou que, justamente nesses pontos, as comunicações 
com as sedes do serviço se tornavam mais fáceis. Julga o nobre 
orador que assim situadas, as administrações atenderão satisfató-
riamente a tôda a região? 

O SR. HENRIQUE DE NOVAIS - Não somente as seções 
como os centros administrativos lucrarão com semelhante locali-
zação. 

O Sr. Francisco Gallotti - :t!:sses pontos são como os centros 
de gravidade das respectivas regiões. 

O SR. HENRIQUE DE NOVAIS - Era o que tinha a dizer. 
(Muito bem) . 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (Para encaminhar a votação) 
- Sr. Presidente, não tenho dúvida em declarar que, se enten-
desse dever a lei fixar o ponto sede da Comissão do Vale do São 
Francisco, acataria, sem discussão, a proposição da Comissão de 
Finanças, decorrente de sugestão do nobre Senador Henrique de 
Novais. 

O Sr. Francisco GalZotti - Técnico dos mais conhecidos. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Grande engenheiro. 
O Sr. Henrique de Novais - Obrigado a V. Ex.ª". 
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V. Ex.ª mesmo, que é, como disse de início, e folgo em procla-
má-lo e repeti-lo, homem do maior valor na engenharia nacional... 

O Sr. Henrique de Novais - Obrigado a V. Ex.ª. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA - . . . teve a seu cargo a dire-

ção de obras as mais notáveis, já havendo honrado, a nós do Rio 
Grande do Norte, com a orientação magnífica da antiga Diretoria 
de Obras Contra as Sêcas . 

O Sr. Henrique de Novais - Não consegui fazer pelo Rio 
Grande do Norte tudo quanto desejava. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - V. Ex.a não sabe quanto o 
Rio Grande do Norte foi, é e será agradecido a V. Ex.ª em todos 
os tempos. 

O Sr. José Américo - Tive dúvidas quanto à localização do 
serviço. Sei a que ponto chegam as disputas regionais e as düi-
culdades que adviriam para a sua localização. 

O Sr. Henrique de Novais - A localização deve ser a mais 
racional possível. 

O Sr. José Américo - Como V. Ex.ª justificou no início. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA - Sôbre êste ponto não teria 

dúvida em admitir a fixação pela lei. Bastava partir do honrado 
Senador Henrique de Novais para julgá-la, previamente, a mais 
justa e certa. 

O Sr. Henrique de Novais - Obrigado ao nobre colega. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA - Não posso, entretanto, dar 

meu voto a S. Ex.ª. Não porque haja emenda precisa da Comissão 
de Constituição e Justiça; mas porque a consideração da emenda, 
quanto à sede, foi a constante do meu parecer. Não deve a lei 
interessar-se por estabelecer sedes de diretorias ou de serviços . 

Esta a única razão pela qual darei meu voto ao destaque do 
Senador Ismar de Góis. 

O Sr. Alnysio de Carvalho - Pode V. Ex.ª informar-me qual 
o destaque pedido pelo Sr. Senador Ismar de Góis? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - A Comissão de Finanças 
propôs a divisão em distritos de acôrdo com a sugestão. O Senador 
Ismar de Góis solicitou destaque para o dispositivo que determina 
sejam as sedes distritais fixadas mediante acôrdo. 
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O Sr. Aloysw de Carvalho - Requereu, então, destaque da 
emenda? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Não, do artigo. 
O Sr. Aloysio de Carvalho - Aprovado o destaque desaparece 

o artigo 10. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA - Perfeitamente. 
Estou emitindo voto pessoal, coerente com a idéia por mim 

sustentada de que não compete à lei fixar os lugares das sedes 
provisórias ou permanentes de distritos ou serviços. Essa a razão. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - O projeto prevê a sede da Comis-
são e também três sedes distritais? 

O Sr. Filinto Müller - Está de acôrdo com o parecer do Sena-
dor Ferreira de Souza na Comissão de Constituição e Justiça. No 
substitutivo se prevê que o "Presidente da República fixará em 
decreto, mediante proposta da Comissão, o local de sua sede". 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Não há contradição com o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Há contradição 
com a minha fundamentação, quando sustentei não dever a lei 
fixar nenhuma sede, nem ponto de estabelecimento. 

O Sr. Filinto Müller - O substitutivo cria três distritos, além 
da sede da Comissão. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Se o substitutivo dá ao Presi-
dente da República a faculdade de fixar a sede e se fôr eliminado o 
dispositivo relativo a distritos, quem fixará a sede dêsses distritos? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Será a direção do serviço 
que os estabelecerá, de acôrdo com as necessidades. 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Permanece a divisão dos dis-
tritos? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Como criação da lei, desa-
parecem os distritos; mas poderão aparecer como criação do Ser-
viço e do seu desenvolvimento, devidamente aprovados pelo Presi-
dente da República. t:sse é o meu ponto de vista. 

Como disse, não tenho objeções à divisão dos distritos. Se nada 
soubesse, não procuraria nem indagar. Partindo a indicação do 
Senador Henrique de Novais, eu a acharia justa, pela sua origem. 
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O Sr. Henrique de Novais - O projeto teve início na Câmara 
dos Deputados, em janeiro de 1947. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - E uma das maiores lutas 
travou-se justamente em tôrno da divisão do Serviço. 

O Sr. Henrique de Novais - Se deixarmos para ser feita de-
pois, não se começará mais, o Serviço não será iniciado . 

O Sr. Francisco Gallotti - Virá a competição entre os Estados 
e acabaremos não tendo o Serviço tão cedo. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - V. Ex.ª há de convir em que 
não estou sequer combatendo, mas dando o meu voto. E sou obri-
gado a votar assim. 

O Sr. Henrique de Novais - Peço a V. Ex.ª atender à conve-
niência de decidir já uma questão simples e racional ... 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - . . . por coerência com a 
idéia que sustentei. 

O Sr. Henrique de Novais - ... por que atende à divisão 
lógica, técnica, tradicional e atende um pouco à situação política 
por que contempla os Estados de Minas, Bahia, Pernambuco e, 
também, a dois menores, Alagoas e Sergipe. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Estou inteiramente de acôr-
do com tôdas as observações de V. Ex.ª. Apenas sustentei não de-
ver a lei interessar-se por êsses assuntos, deixando-os para serem 
resolvidos pelas autoridades executivas. Estou amarrado ao meu 
argumento, que considero em princípio, de valor. Na prática, Vos-
sa Excelência poderá ter razão. Assim, estaremos ambos lógicos e 
coerentes. Apenas sou obrigado a tomar uma atitude contrária. 

O Sr. José Américo - Os distritos da Inspetoria Contra as 
Sêcas foram fixados por lei. Se assim não se tivesse procedido tal-
vez teria havido uma guerra no nordeste. 

O Sr. Francisco Gallotti - V. Ex.ª tem tôda razão. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA - Sr. Presidente, é a declara-

ção de voto que faço, sem a pretensão de convencer ninguém. 
(Muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação do destaque 
solicitado pelo Senador Ismar de Góis, separadamente, por que há 
três itens diferentes. O primeiro é referente à letra a. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta-
dos. (Pausa) . 

Está rejeitado. 
O Sr. Cícero de Vasconcelos (Pela ordem) - Sr. Presidente, 

requeiro verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à verificação da vota-
ção. Os Srs. Senadores que aprovarem o destaque do substitutivo 
para serem retiradas as palavras "com sede em Belo Horizonte'', 
queiram levantar-se. (Pausa). 

Queiram sentar-se os que votaram contra o destaque e levan-
tar-se os que votam a favor. (Pausa). 

Votaram contra a eliminação 24 Senadores e a favor 1. 
Não há número. 
Vai-se proceder à chamada. 
Respondem não os Srs. Senadores. - Alvaro Maia. - Walde-

mar Pedrosa. - Evandro Viana. - Ferreira de Souza. - Adalberto 
Ribeiro. - Vergniaud Wanderley. - José Américo. - Etelvino 
Lins. - Durval Cruz. - Aloysio de Carvalho. - Pinto Aleixo. -
Henrique de Novais. - Santos Neves. - Pereira Pinto. - Levindo 
Coelho. - Euclydes Vieira. - Dario Cardoso. - Alfredo Nasser. 
- Filinto Müller. - Artur Santos. - Ivo d'Aquino. - Francisco 
Gallotti. - Lúcio Corrêa. - Salgado Filho. - (24). 

Responde sim o Sr. Senador Cícero de Vasconcelos. (1). 
O SR. PRESIDENTE - Responderam não 24 Srs. Senadores, 

e sim 1. 

Está confirmada a falta de número. 
(DCN de 28-8-1948) 



SESSÃO EM 30 DE AGôSTO DE 1948 

EXPEDIENTE 

O SR. PRESIDENTE - Continua a hora do Expediente. 
O SR. JOSÉ AMÉRICO - Sr. Presidente, já não comportando 

a Ordem do Dia a matéria que desejo desenvolver em volta do 
projeto que institui a Comissão do Vale do São Francisco e dese-
jando defender-me de reparos formulados à minha conduta, que 
chegou a ser considerada reacionária na sua votação, alinhavei, 
esta manhã, as seguintes palavras que trago ao conhecimento do 
Senado e daqueles que quiserem julgar-me com isenção. 

Arguiu-se contra o projeto a pecha de centralização antide-
mocrática, suspeita de fascismo, saturada de resíduos da ditadura 
extinta ... 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Permi-
ta-me o nobre orador comunicar-lhe que está terminada a hora 
do expediente. 

O SR. ALFREDO NEVES (Pela ordem) - Sr. Presidente, re-
queiro a V. Ex.ª consulte à Casa sôbre se consente na prorrogação 
da hora do expediente, por 30 minutos, para que o nobre Senador 
José Américo possa concluir o seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam o requeri-
mento do Senador Alfredo Neves, no sentido de ser prorrogada por 
30 minutos a hora do expediente, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o Senador José. Américo. 

6-27 477 
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O SR. JOSlí: AMlí:RICO - Muito agradeço ao Senador Alfredo 
Neves e aos demais colegas a prorrogação concedida, a fim de per-
mitir conclua minhas considerações. 

Seria uma incursão indébita, de caráter unitário, hostil à nos-
sa indole federativa, através de outras entidades públicas, como o 
Estado ou o Município? Seria a absorção das atividades privadas 
empenhadas em escorraçar a iniciativa individual? Não! Trata-se 
de um serviço federal. E, - o que se torna curioso em face de 
juízos tão ligeiros - não é um caso de centralização, como se afi-
gurou, chocando-os e arrepiando-os, a certos melindres liberais, 
mas, simplesmente, o reverso: é um caso de descentralização. 

Criou-se uma estrutura que o sistema administrativo dos po-
vos impregnados do espírito democrático, como a América do Nor-
te, está adotando. Repito: é um processo de descentralização 
e não de centralização. 

Organizou-se um serviço público independente de seus órgãos 
superiores, que seriam os Ministérios. Em vez de jogá-los nesse 
bôjo, talvez para afundá-lo, desvencilhou-o o projeto da máquina 
burocrática, com o fito de atribuir-lhe maior flexibilidade e efi-
ciência. 

É um deslocamento de serviço, com a outorga de direitos e 
liberdades, assinalando-se, assim, por sua personalidade orgânica 
e funcional. Deu-se-lhe vida própria, libertando-o da lentidão e 
esterilidade dêsses centros hierárquicos, atendendo à sua nature-
za, ao seu raio de ação, e, sobretudo, à sua complexidade. 

Mas o que alarma é a sua dependência direta do Presidente da 
República, posição mal compreendida por impressões precipitadas. 

No entanto, quando se estabelece que uma comissão depende 
diretamente do Chefe do Executivo, se está, apenas, excluindo-a 
de outra qualquer dependência, sem nenhum refôrço de uma su-
bordinação decorrente da própria existência do Poder Executivo, 
na sua hierarquia. 

Não é, própriamente, uma fórmula de subordinação, mas de 
descentralização, no seu exemplo mais comum, que é a autarquia 
dêsse tipo. 
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Sua fonte parece indesejável. Mas, mesmo na Itália, a outorga 
a órgãos. autônomos de funções estatais representava um deriva-
tivo de seu regime absorvente. 

E surgiu outra argüição que pretendia ser ainda mais fulmi-
nante: a da inconstitucionalidade do projeto. 

Já demonstrou o Senador Ivo d'Aquino, com a limpidez de seu 
espírito jurídico ... 

O Sr. Ivo d'Aquino - Muito obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO - . . . que a Constituição vigente não 
proibe a subordinação direta de serviços dessa natureza ao Presi-: 
dente da República . 

Vou mais além. A Constituição de 1946 prevê e admite essa 
organização. 

Segundo o art. 49 da Constituição de 1891, a administração 
federal tinha de ser dividida pelos diversos Ministérios, não po-
dendo destacar-se qualquer dos seus ramos para formar um órgão 
isolado. 

Já a de 1934 regulava, no seu art. 101, § 3.º, a fiscalização 
financeira dos "serviços autônomos" reconhecendo, portanto, a 
legitimidade de sua existência. 

E a Constituição atual, no seu art. 77, n.º II, inclui na com-
petência do Tribunal de Contas o julgamento dos administradores 
das "entidades autônomas". 

Pressupõe, conseguintemente, a presença dêsses órgãos de 
permeio entre os Ministérios e o Presidente da República. 

É a situação descrita por Temístocles Cavalcanti: 
"A entidade autárquica não se acha subordinada, hieràrqui-

camente, a nenhum outro órgão administrativo (Ministério, etc.); 
ela recebe as suas atribuições diretamente da lei e não de um su-
perior hierárquico (Instituição do Direito Administrativo Brasi-
leiro, I Volume, página 127) . 

Poderão dizer, entretanto, que a Comissão do Vale do São 
Francisco, mesmo com a autonomia administrativa que lhe é 
conferida, não se arrola entre essas entidades. 
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Para rebater tais dúvidas, seria preciso classüicar as autar-
quias ou procurar reduzi-las a um tipo único, o que não é possível, 
em virtude das várias modalidades que assumem. 

Qual o caráter dessa Comissão? É uma autarquia. E tanto faz 
dizer serviços autônomos, entidades autônomas, como autarquias. 

Inspirou-a o interêsse da descentralização. É um órgão des-
centralizado. Um ramo da administração pública que se subtrai 
à intervenção superior de outros órgãos. Que se reveste dessa 
liberdade de ação para poder preencher sua complexa função. 

Por quê não será, pois, a entidade autônoma da técnica cons-
titucional, se reune tôdas as características para êsse título? 

Basta o direito de auto-administração para adquirir êsse con-
ceito. 

Em interessante parecer publicado no Jornal do Comércio, de 
25 de fevereiro de 1937, procurou Sampaio Corrêa interpretar 
nesse ponto, a Constituição de 1934, reconhecendo que ela não 
vedava a organização de serviços federais autônomos. 

Tentou, todavia, distinguir quais os serviços passíveis dessa 
organização, limitando-os aos pertinentes à Segurança Nacional e 
àqueles em que é nítida e irrecusável a natureza industrial 
ou comercial de sua exploração por parte do Estado. 

Era uma distinção que a mesma Constituição, como a de 1946 
não autorizava, confiando o critério da conveniência dessa inicia-
tiva ao legislador ordinário. 

Qual será, então, nosso conceito das entidades autônomas? 
O Indicador da Organização Administrativa da administração 

do executivo federal classifica, sob o título de autarquia, segundo 
as finalidades: 

1.º - as reguladoras da economia; 2.º - as exploradoras de 
serviços industriais; 3.º - as de assistência social; 4.0 - as de 
fiscalização profissional. 

São institutos, comissões, departamentos, serviços etc., que 
parecem muito mais estranhos a essa concepção do que a Comis-
são do Vale do São Francisco. 
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Como, pois, não enquadrá-la nessa esfera, para que ela, des-
vinculando-se de outras influências centrais, só reconheça a auto-
ridade do Presidente da República, chefe da administração pública 
federal, centralizando tôdas as questões? 

É o que não impede a Constituição e exige a experiência de 
serviços como os das obras contra as sêcas e exige a experiência 
de serviços tardados, quase paralisados, deixando o pessoal sem 
remuneração meses consecutivos, desfalcados de material, porque 
a burocracia não voa para penetrar, sertões a dentro, a área de 
seus trabalhos. 

O Sr. Fernandes Távora - V. Ex.ª tem tôda a razão no 
particular. 

O SR. JOSÉ AMÉRICO - Era o que tinha a dizer. (Muito 
bem; muito bem. Palmas). 

(DCN de 31-8-1948) 



ORDEM DO DIA 

Continuação da votação, em discussão única, da 
Proposição n.º 292, de 1947, que cria a Comissão do 
Vale do São Francisco e dá outras providências. (Com 
Parecer n.º 717 da Comissão de Finanças, oferecendo 
Substitutivo.) 

O SR. PRESIDENTE - Devem os Srs. Senadores estar lem-
brados de que, ao votar-se a letra a, do artigo 10, da proposição, 
cujo destaque fôra requerido pelo Sr. Senador lsmar de Góis, veri-
ficou-se falta de número. 

Vai-se proceder essa votação. 

O SR. HENRIQUE DE NOVAIS (Para encaminhar a votação) 
- Sr. Presidente, ouvi com a maior atenção a argumentação do 
ilustre Senador Ismar de Góis. Antes de apreciá-la, quero declarar 
ao Senado quanto me sinto confortado pela companhia em que 
me acho, no caso da Comissão do Vale do São Francisco, - sem 
desfazer na colaboração daquele eminente colega, o Sr. Senador 
José Américo ... 

O Sr. José Américo - Invoquei a proficiência técnica de 
V. Ex.ª e tenho de acatá-la. 

O SR. HENRIQUE DE NOVAIS - Ia justamente dizer quanto 
me desvaneceu e confortou a aprovação de V. Ex.ª. 

Voltando a proposição da Comissão de Viação e Obras Públi-
cas para a de Finanças, tive o prazer de verificar que muitas das 
idéias por mim introduzidas foram aceitas pelo ilustre Senador 
Apolônio Sales . 

Quanto à questão ora em debate, poderá parecer sem funda-
mento a divisão que dei às seções do São Francisco, para efeito 
da execução das obras pertinentes à sua bacia. 
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O Sr. Ismar de Góis - A divisão é acertada; não lhe fiz refe-
rência, pois estou de pleno acôrdo. 

O SR. HENRIQUE DE NOVAIS - Peço licença para ler pe-
queno trecho da obra de Jorge Zarur, sôbre a Bacia do Médio São 
Francisco, o qual demonstra que a divisão não foi apenas um 
palpite meu, mas tem fundamento tradicional. É o seguinte: 

"A superfície sôbre a qual corre o São Francisco é um planalto 
ou platô, mas a Bacia do São Francisco não é uma região homo-
gênea, apesar da influência unificadora do rio. Existem, na Bacia, 
contrastes na geologia, no relêvo, no clima, na vegetação, na dis-
tribuição da fôrça hidráulica, nos minerais e também nas ativi-
dades econômicas e nas condições de vida da população. Segundo 
a tradição, vários autores dividem a região em: 1 - Bacia Supe-
rior, desde as cabeceiras até a corredeira de Pirapora. 2 - Bacia 
Média, desde Pirapora até a cachoeira de Paulo Afonso, e 3 - Ba-
cia Inferior, desde a cachoeira de Paulo Afonso até o Oceano". 

Não é possível cingir-nos, rigidamente, a essa divisão, pois hã 
tôda a conveniência em abranger, na Bacia Superior, todo o Vale 
do Rio das Velhas. Por isso é que, no projeto, se prolongou o 1.º 
Distrito até a barra dêste rio, que fica a poucos quilômetros abaixo 
de Pirapora. 

Da mesma forma, não é possível atarmo-nos à divisão rígida 
até a Cachoeira de Paulo Afonso, mesmo porque essa cachoeira. 
bem como a zona que a circunda, é, já, objeto de uma autarquia 
destinada exclusivamente a lhe aproveitar a energia. 

No fundo, porém, a divisão adotada no projeto obedece a êsse 
critério tradicional. 

De outro lado, a questão não é, a bem dizer, do momento, 
pois em fevereiro dêste ano, atendendo a honroso convite que me 
foi dirigido pela Sociedade Mineira de Engenharia, tive ocasião 
de expor o problema do São Francisco, referindo-me a essa divisão 
nos seguintes têrmos (Lê): 

"Ora, o São Francisco divide-se nitidamente em três regiões: 
a) - a do alto São Francisco, abrangendo-lhe as cabeceiras até 
Pirapora; b) - a do médio São Francisco, abrangendo o curso 
navegável do rio, acima das suas cachoeiras, que se separam do 
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Baixo São Francisco; e) - a região da bacia mais densamente 
povoada, por sua facilidade de transportes, pois o rio é navegável, 
e pela proximidade do oceano. 

Já amplamente beneficiada tem sido a região do Alto São 
Francisco, pela penetração das vias terrestres, férreas e de roda-
gem, e pela conseqüente formação de núcleos de população rela-
tivamente densa, a necessitar, cada vez mais, da hidreletricidade, 
justamente por haver atingido um estágio de civilização capaz de 
justificar a difusão intensiva dêsse fator do progresso. 

A região Média, pede, com mais aflição, os favores do trans-
porte aquático, econômico e permanente, e, por feliz coincidência, 
êles se podem sincronizar eficientemente com as soluções de fôrça 
e de irrigação. 

De fato: o São Francisco, já o tenho dito tantas vêzes, é um 
rosário contínuo de potencial hidráulico; barragens conveniente-
mente escalonadas ao longo do seu leito serão focos valiosos de 
energia, oferecendo ao tempo extensos estirões para navegação em 
águas profundas e pràticamente paradas, e dando tripla oportu-
nidade à irrigação: pelas vasantes e pelos canais oriundos das re-
prêsas e pelo bombeamento eletro-mecânico por fôrça da energia 
nelas transformada" . 

"Cumpre recordar o que ocorreu no Vale do Tennessee, ao que 
referi com abundância de detalhes na minha conferência anterior, 
no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, já divulgada pelo Jcn-
nal do Comércio, de ontem (l.º de fevereiro) e pelo Diário do Con-
gresso Nacional (28 de janeiro de 1948) ". 

Nesse Médio São Francisco, incluindo a região das quedas, é 
mister estimular a formação dos núcleos industriais, aproveitando 
paulatinamente a energia das barragens e os centros de população 
existentes - Sobradinho, a 40 quilômetros de Juàzeiro e Petrolina, 
onde se concentram 17 .000 habitantes. 

No Baixo São Francisco, a navegabilidade, pràticamente re-
solvida, é, como já disse, a causa principal da mais densa popula-
ção - 29,3 habitantes por quilômetro quadrado no Médio São 
Francisco e 9,4 habitantes por quilômetro quadrado no Alto São 
Francisco. 

No Baixo como no Alto São Francisco, a difusão da eletrici-
dade se impõe, mesmo porque, oriunda de foco convenientemente 
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estabelecido, ela se fará rigorosamente dentro de limites econômi-
cos de distância. 

Logo expostos, assim, perfunctàriamente, as conveniências 
das soluções a escolher para cada região do São Francisco, é pos-
sível esboçar um plano geral de melhoramentos principais, envol-
vendo-os" . 

Quer dizer, Sr. Presidente, que não deve haver dúvida quanto 
à divisão. Resta a localização das sedes. O objeto da imediata di-
visão e determinação das sedes, é ganhar tempo. A Comissão d.o 
Vale do São Francisco teve sua criação proposta em janeiro de 
1947, há já perto de ano e meio. 

O Sr. Ismar de Góis - A pressa é inimiga da perfeição. 

O SR. HENRIQUE DE NOVAIS - Mas, se há pressa em ano 
e meio, não sei onde é que haja rapidez. (Risos). 

Ora, no primeiro Distrito, basta o conhecimento rápido da 
geografia de Minas Gerais para se compreender que Belo Hori-
zonte é, presumidamente, o centro de gravidade, sendo ao mesmo 
tempo, a cidade mais importante da bacia do São Francisco. Além 
disso, nas proximidades daquela cidade se hão de concentrar os 
aproveitamentos da energia elétrica, que é o melhor que se tem a 
fazer no Alto São Francisco. 

O Sr. Melo Viana - V. Ex.ª permite um aparte? 
O SR. HENRIQUE DE NOVAIS - Com todo o prazer. 
O Sr. Melo Viana - Não considera V. Ex.ª que o Rio Parao-

peba vai influir no Médio São Francisco, e na navegação? 
O SR. HENRIQUE DE NOVAIS - Exatamente. 
O Sr. Melo Viana - As obras do Rio Paraopeba ficam à dis-

tância talvez de 20 quilômetros de Belo Horizonte. Não é assim? 
O SR. HENRIQUE DE NOVAIS - 37 quilômetros, em linha 

reta, é a distância da grande instalação que se pretende fazer no 
Fecho do Funil, instalação essa capaz de fornecer 200. 000 cavalos 
de fôrça. 

Além disso, abaixo do Fecho do Funil, no lugar denominado 
Floresta, as Emprêsas Elétricas Brasileiras têm um projeto de 
instalação que produzirá 37 mil quilowatts e fica a menos de 30 
quilômetros de Belo Horizonte . 
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O Sr. Melo Viana - Como estudei com todo o carinho as con-
ferências magistralmente feitas por Vossa Excelência sôbre o São 
Francisco ... 

O SR. HENRIQUE DE NOVAIS - Bondade de V. Ex.ª. 
O Sr. Melo Viana - . . . declaro, francamente, em sã cons-

ciência, que apaguei do meu espírito tôdas as dúvidas que tinha 
quanto às sedes, e agora estou convencido de que a organização 
sugerida por V. Ex.ª foi bem inspirada. 

O SR. HENRIQUE DE NOVAIS - Belo Horizonte fica exata-
mente entre os rios Paraopeba e das Velhas, que são os formado-
res superiores do São Francisco. Quanto a Juàzeiro, situa-se de-
fronte de Petrolina e é ponto terminal de estrada de ferro, ofere-
cendo condição de facilidade de transportes. Além disso, está a 
quarenta quilômetros de Sobradinho, onde se pode fazer também 
uma instalação de 200. 000 cavalos de fôrça, capaz de proporcio-
nar, além disto, navegabilidade permanente do São Francisco em 
cêrca de 200 quilômetros. 

Quanto à parte inferior, sinto não poder colocá-la em Alagoas. 
O Sr. Jsmar de Góis - Nem eu pedi que fôsse colocada no 

meu Estado. 

O SR. HENRIQUE DE NOVAIS - Sinto não poder colocá-la 
em Alagoas, repito. 

O Sr. Maynard Gomes - V. Exª dá licença de um aparte? 
- (Assentimento do orador) - Aliás, além dos motivos que Vos-
sa Excelência apresentou, há o último que V. Ex.ª acaba de expor 
ao Senado; o de ser ponto .terminal de estrada de ferro, como 
também o é Propriá. 

O SR. HENRIQUE DE NOVAIS - Era justamente o que ia 
dizer. Agradeço, portanto, o aparte de V. Ex.ª que vem em auxílio 
da minha argumentação. 

Não nego que Penedo seja centro de grande importância, mas 
não é pôrto de mar; é pôrto fluvial, sujeito a uma barra muito 
caprichosa. 

O Sr. Maynard Gomes - Propriá é também cidade tão impor-
tante quanto Penedo. 
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O SR. HENRIQUE DE NOVAIS - Propriá é, talvez, a cidade 
de índice de crescimento maior do Baixo São Francisco. Não so-
mente é ponto terminal de estrada de ferro, como está próxima 
do local em que será atravessado o rio por essa estrada de ferro. 

Eis, Sr. Presidente, as razões pelas quais peço ao Senado que 
mantenha o dispositivo do substitutivo organizado pelo Senador 
Apolônio Sales, neste particular, negando aprovação à emenda do 
ilustre Senador Ismar de Góis. (Muito bem). 

O SR. ISMAR DE GóIS (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, pedi a palavra para encaminhar a votação, apenas 
para esclarecer que a minha emenda não contraria a divisão feita 
pelo ilustre Senador Henrique de Novais. Pelo contrário, mantém 
as mesmas divisões e as mesmas áreas do projeto. Apenas suprime 
as sedes estabelecidas nos itens a, b e e por ser isso, conforme 
argumentei, incoerente, contraditório com o próprio projeto no 
seu artigo 3.0 , quando diz: "Respeito à sede da Comissão". E, tam-
bém, porque, com a supressão, o projeto se torna mais imparcial 
e mais acertado, visto como dá à própria Comissão aquilo que o 
projeto lhe outorga: autonomia, independência e confiança. 

Acresce que, se as sedes apresentadas pelo ilustre Senador 
Henrique de Novais forem, na realidade, as mais convenientes, a 
Comissão nomeada as escolherá e nada se poderá dizer, de futuro. 
(Muito bem) . 

O SR. APOLÔNIO SALES (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, vai ser agora votado o destaque requerido pelo no-
bre Senador Ismar de Góis, referente à supressão das determina-
ções das sedes dos três Distritos, já criados pela aprovação, em 
globo, do substitutivo que tive a honra de apresentar a êste ilus-
tre plenário. Ausente nos debates iniciais, por me achar enfêrmo, 
aproveito hoje o ensejo para expor o meu ponto de vista a respeito. 

Quero esclarecer, ao nobre Senador, quanto ao fato de ter eu 
esposado, na feitura do meu substitutivo, a emenda do nobre Se-
nador Henrique de Novais, na Comissão de Viação e Obras Públi-
cas, pela qual eram criados êsses distritos, e fixadas as suas sedes. 
Decorreu de fato compreensivo de que, na verdade, todos nós está-
vamos trabalhando para que a Comissão do Vale do São Francisco 
começasse, quanto antes, a exercer suas atividades. 
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Compreendíamos, muito bem, Sr. Presidente, os obstáculos 
que êste órgão iria defrontar no início dos serviços. Teria que ven-
cer certas dificuldades de ordem indiscutivelmente patriótica mas, 
nem sempre de índole puramente técnica, sem as facilidades que 
se tem quando sob o apoio de uma lei. 

Foi por isso que atendi, com muito gôsto, à emenda do nobre 
Senador Henrique de Novais. S. Ex.ª, com sua experiência de téc-
nico de largo tirocínio e, sobretudo, com a tranqüilidade que lhe 
dá o cargo de Senador da República, podia olhar, friamente, a 
conveniência da escolha das futuras primeiras sedes dos 3 distritos 
criados pela emenda de sua autoria. 

Creio, Sr. Presidente, que ninguém poderá pensar se tivesse 
pretendido excluir o digno Estado das Alagoas da influência, a 
maior possível, nos destinos do São Francisco. Todos conhecemos 
e sabemos como Alagoas se orgulha das riquezas do São Francisco, 
em cujas margens repousa. Conhecemos o seu merecimento pelo 
exemplo dado por um de seus mais festejados filhos, exemplo da 
tenacidade em vencer as dificuldades de captação e aproveita-
mento do potencial hidrelétrico daquele rio. 

Assim, repito, ninguém poderia pensar tivéssemos cogitado de 
afastar Alagoas dos benefícios do aproveitamento do São Francisco. 

Obedecemos, unicamente, ao ensejo de que a Comissão pudes-
se começar a exercer, o quanto antes, as suas atividades, vencendo 
as dificuldades iniciais, que seriam as maiores. 

Por êste motivo, a determinação das sedes não atende, apenas, 
ao caráter político, e, sim, exclusivamente, ao imperativo técnico, 
firmados como estamos nos conhecimentos do ilustre engenheiro 
Senador Henrique de Novais. 

As três cidades escolhidas, pelo menos para o comêço das 
obras representam passo muito avançado para facilitação do em-
preendimento. 

O nobre Senador Henrique de Novais mostrou, com extraor-
dinária proficiência, que Belo Horizonte está situada equidistan-
temente das obras mais prementes a serem realizadas e efetuadas 
no São Francisco; que Juàzeiro se localiza do mesmo modo; e, 
finalmente, que a cidade de Propriá, cabeça de linha de estrada 
de ferro no Vale do São Francisco, será indiscutivelmente, o cen-
tro geométrico das obras do baixo rio. 
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O Sr. Cícero de Vasconcelos - V. Ex.a. dá licença para um 
aparte? 

O SR. APOLONIO SALES - Com todo o prazer. 
O Sr. Cícero de Vasconcelos - A palavra de V. Ex.ª fazendo 

esta restrição, pelo menos no comêço das obras, mostra a conve-
niência de deixar à Comissão a escolha ou fixação das futuras 
cidades sedes de distritos. 

O SR. APOLONIO SALES - A restrição não evidencia seja 
conveniente deixar à Comissão tal fixação. Mostra, apenas, ser pos-
sível - como tudo o que se faz na natureza humana - que mais 
adiante, se necessário, sejam criados outros distritos, para um de-
senvolvimento mais amplo das obras do Vale do São Francisco. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação dos dispo-
sitivos destacados do substitutivo aprovado, a requerimento do 
Sr. Senador Ismar de Góis. 

Os Se11hores que aprovam a supressão das palavras "com sede 
em Belo Horizonte", constantes da letra a do artigo 10, queiram 
conservar-se sentados. (Pausa). 

Rejeitada a supressão. 
Os Senhores que aprovam a supressão das palavras "com sede 

em Juàzeiro", contidas na letra b do artigo 10, queiram conservar-
-se como se acham. (Pausa). 

Esta rejeitada. 
Os Senhores que aprovam a eliminação das palavras "sede em 

Propriá", que se encontram no mesmo artigo 10, queiram ficar 
sentados. (Pausa) . 

Rejeitada. 
Há outro destaque concedido a requerimento do Sr. Senador 

Ferreira de Souza que o solicitou para a rejeição do § 3.0 do arti-
go 12 do substitutivo, o qual dispõe: 

"O preço do quilowatt-ano em grosso na alta tensão para 
estas entidades será igual, no máximo, ao seu custo acrescido de 
6%. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (Para encaminhar a votação) 
- Sr. Presidente, pedi o destaque da disposição, anteriormente 
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O Sr. Henrique de Novaw - Permita-me V. Ex.ª um esclare-
cimento. Apenas se marca o limite. 

O SR. APOLÔNIO SALES - Perfeitamente. V. Ex.ª diz bem. 
O projeto oriundo da Câmara assim se expressa: 

"Na fixação do preço do kWh da energia elétrica para essas 
entidades, deverá ser considerado o custo do material para as usi-
nas produtoras no local do consumo, cujo preço não poderá exce-
der àquele em mais de 20 %". 

Houve, portanto, neste parágrafo, difícil inteligência do que 
podia ser entendido como referente ora ao preço do material e 
ora ao seu preço nas usinas de consumo, cuja importância não 
poderá exceder de mais de 20 % . Considero, também, que houve 
margem excessiva, superior à admitida pelo Código de Aguas e 
de Energia Elétrica. 

A margem admitida é de 10% neste Código. Cumpre ressaltar 
que o projeto que apresentei não se refere ao preço para tôdas 
entidades particulares, como o nobre Senador Ferreira de Souza 
supôs, mas a certas e determinadas entidades, isto é, aquelas sem 
fins lucrativos, as municipalidades e as cooperativas. Só a estas 
se concederiam favores de taxas tão baixas, visando-se ao estímulo 
a iniciativas na proximidade das linhas de transmissão, nascidas 
nas obras do São Francisco. 

Quero, ainda, acrescentar - pedindo a atenção dos nobres 
Senhores Senadores - que não se determina sejam de 6 % as mar-
gens de lucro, mas apenas que o máximo seja de 6 % . 

Reduziu-se o máximo de 10% para 6%. 
O Sr. Ferreira de Souza - Permita-me V. Ex.ª um aparte. 

Não discuto os 6% . Talvez seja pouco. O que julgo difícil é calcular 
como o faz o projeto. A Comissão de Constituição e Justiça opina-
ra pela ablação do artigo. A matéria não deve ser considerada na 
legislação, mas na execução. A meu ver o dispositivo não terá 
aplicação. 1: impossível precisar, de maneira absoluta, o preço de 
custo; e muito menos saber se o simples acréscimo de 6 % corres-
ponde ao lucro que deve ter a emprêsa, porque há gastos impre-
visíveis não computados nos balanços nem no cálculo do custo da 
energia. 
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o SR. APOLôNIO SALES - Tanto ê possível saber o preço 
de custo e dizer por quanto deve a energia ser vendida, que o Có-
digo de Aguas estabelece se fixem os preços e se determine a 
margem de lucro de 10%. A se admitir a impossibilidade, para 
uma realização do Govêrno, de saber quanto lhe custa a energia 
e, portanto, de marcar o preço de venda, também não teríamos 
que admitir que o Código de Aguas não exigisse das emprêsas par-
ticulares a limitação de lucros. 

O Sr. Ismar de Góis - O Senador Ferreira de Souza tem tôda 
a razão. Devemos admitir que a Comissão do Vale do São Fran-
cisco tem plano de eletrificação. Se, de antemão, o Congresso de-
termina o custo da energia, poderá prejudicá-lo. 

O Sr. Ferreira de Souza - A matéria é de execução. 

O SR. APOLONIO SALES - Permita-me V. Ex.ª um escla-
recimento, que responderá ao seu aparte. 

Não determina o artigo, seja êste o preço máximo de tôda a 
energia a ser fornecida. Refere-se, apenas, àquela energia consu-
mida pelas entidades que queremos favorecer, isto é, as municipa-
lidades, as cooperativas . 

O Sr. Ismar de Góis - De qualquer forma, estabelece limites 
que podem ser prejudiciais ao plano da Comissão. Além disso, 
V. Ex.ª sabe muito bem que se pode determinar o preço de custo; 
mas, se não convier, poderá ser burlado, acrescentando-se-lhe ser-
viços e outras coisas que, na realidade, não lhe devem ser incor-
porados. 

O SR. APOLÔNIO SALES - O legislador não deve pressupor 
êsses fatos. 

O Sr. Ismar de Góis - É melhor se resolva mais honesta-
mente, deixando-se o assunto a cargo da Comissão do Vale do São 
Francisco. 

O SR. APOLôNIO SALES - Não se trata de nada desonesto. 
Pelo contrário, trata-se de proteger municípios e cooperativas. 

O Sr. Ismar de Góis - O poder público não tem interêsse em 
explorar o povo . 
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O SR. APOLôNIO SALES - Se o poder público não tem inte-
rêsse em explorar o povo, então estamos todos a concordar que 
não hã mal que êle possa abdicar dos 4% de seus lucros em favor 
dos municípios, cooperativas e sociedades sem fins lucrativos. Não 
sei porque só pelo fato de se dizer que uma lei pode ser burlada 
sejamos forjados a traçar normas diferentes. Não devemos aten-
der a êste pressuposto. 

O Sr. Ismar de Góis - O Senador Ferreira de Souza discutiu 
apenas a questão dos 6 % . 

O SR. APOLÔNIO SALES - Creio até que, se a Comissão do 
Vale do São Francisco entender que deve fornecer energia de 
graça em muitos casos, poderá fazê-lo, uma vez que se marca o 
máximo e não o mínimo. 

O Sr. Ismar de Góis - Se puder fornecer gratuitamente a 
energia, será muito razoável. 

O SR. APOLôNIO SALES - Era o que tinha a dizer, Sr. Pre-
sidente. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Vai ser votado o dispositivo destacado 
a requerimento do Sr. Senador Ferreira de Souza. 

Os Senhores que aprovam o § 3.0 do artigo 12 do substitu-
tivo da Comissão de Finanças, queiram conservar-se sentados. 
(Pausa). 

Está mantido o § 3.0 do artigo 12. 
Fica prejudicada a primeira parte da emenda n.0 1 da Comis-

são de Constituição, assim redigida: 
Ao artigo 1.º (do projeto). 
Diga-se: 
Fica constituída, para os fins declarados no artigo 29 do Ato 

Adicional das Disposições Constitucionais Transitórias, a Comis-
são do Vale do São Francisco com autonomia administrativa. 

A segunda parte dessa emenda foi rejeitada na sessão passa-
da. Tôdas as demais emendas à proposição estão prejudicadas pela 
deliberação da Casa na sessão anterior. 

São declaradas prejudicadas as seguintes emendas à Propo-
sição n.0 292, de 1947: 

7- 27 477 
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EMENDA N.O 4 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
No art. 4.º (alínea b) 
Suprima-se a palavra "outra". 

EMENDA N.O 4 

Da Comissão de Viação e Obras Públicas 
Redija-se da seguinte forma o artigo 4.º: 
"Art. 4.0 - A titulo de remuneração mensal, o Diretor Supe-

rintendente receberá a quantia de Cr$ 19.000,00 e a cada um dos 
Diretores será atribuída a de Cr$ 16.000,00. Os Chefes de Distritos 
(três) perceberão, cada um Cr$ 12.000,00 mensais. 

§ l.º Aos Diretores e Chefes de Distritos, quando em serviço 
fora das respectivas sedes, serão abonadas diárias de Cr$ 200,00 
aos primeiros e de Cr$ 100,00 aos segundos. 

§ 2.º Aos Diretores e Chefes de Distrito é vedado: 
a) exercer qualquer outra função remunerada de caráter 

público; 
b) ocupar qualquer cargo ou participar da Diretoria de em-

prêsas ou companhias particulares de fins idênticos aos da CVSF". 

EMENDA N.º 7 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
Ao art. 7.o do projeto 
Suprima-se o§ 2.º. 
Da Comissão de Viação e Obras Públicas 
Do artigo n.0 7 - suprima-se a letra d e substituam-se pelos 

seguintes os § § 1.0 e 2.0 : 

"§ l.º A CVSF proporá os programas anuais de trabalho, 
devendo passar desde logo para sua direção a superintendência 
de todos os trabalhos e serviços ora em execução pelos diversos 
ministérios na bacia do São Francisco e diretamente relacionadas 
com sua recuperação. 

§ 2.0 A execução das diferentes obras e serviços do Plano 
Geral de Recuperação da Bacia do São Francisco, tendo em vista 
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seu caráter específico e a conveniência verificada, será realizada 
diretamente pela Comissão ou por contrato de empreitada ou ad-
ministração, mediante concorrência, pela forma mais conveniente, 
de acôrdo com a lei" . 

EMENDA N.O 7 

Da Comissão de Viação e Obras Públicas 
Suprima-se o artigo 8.0 • 

EMENDA N.O 10 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
Suprima-se o artigo 11 e seus parágrafos. 

2.ª Parte 

Se não fôr aprovada essa emenda: 
"Respeitada a concessão da Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco, poderá o Govêrno Federal explorar as quedas dágua do 
Rio São Francisco, através da CVSF ou de sociedade de economia 
mista que organizar" . 

EMENDA N.0 9 

Da Comissão de Viação e Obras Públicas 
"Art. 11. Respeitada a concessão da Companhia Hidrelétrica 

do São Francisco, promoverá a CVSF a exploração do potencial 
hidrelétrico dêsse rio e seus afluentes, diretamente ou por meio 
de sociedades de economia mista que organizar. 

§ 1.º A CHESF deverá coordenar os seus projetos com os da 
CVSF de forma a não prejudicar a finalidade desta. 

§ 2.º Nenhuma energia elétrica será transmitida para fora 
da Bacia do São Francisco sem que lhe sejam, antes, atendidas 
as próprias necessidades. 

§ 3.º Na aquisição da energia elétrica do São Francisco terão 
preferência os Estados, Municípios e Cooperativas Agrícolas. 

§ 4.º O preço do quilowatt-ano, em grosso, na alta tensão 
para essas entidades, será igual ao seu preço de custo na alta ten-
são, acrescido de 6%". 
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EMENDA N.O 1 

Da Comissão de Viação e Obras Públicas 
Fica assim redigido o artigo 1.o: 
"É constituída para os fins previstos no artigo 29 do Ato das 

Disposições Transitórias da Constituição a Comissão do Vale do 
São Francisco (CVSF), com autonomia administrativa, direta-
mente subordinada à Presidência da República". 

EMENDA N.º 

Da Comissão de Finanças 
Ao Artigo 1.º - Substitua-se pelo seguinte: 
"É constituída para os fins previstos no artigo 29 do Ato das 

Disposições Transitórias da Constituição, a Comissão do Vale do 
São Francisco, com autonomia administrativa, diretamente subor-
dinada à Presidência da República 

Parágrafo único . Os atos do Presidente da República referen-
tes à CVSF serão referendados pelo Ministro de Estado do Interior 
e Justiça". 

EMENDA N.º 2 

Da Comissão de Constituição e Justiça. 
Ao artigo 2.º 

1.ª Parte 
Diga-se: 
"A CVSF será dirigida por um Diretor em comissão, nomeado 

pelo Presidente da República e escolhido entre engenheiros civis 
de reconhecida idoneidade técnica, moral e administrativa ... 

E acrescente-se: 
"mediante prévia aprovação da escolha pelo Senado. 
A expressão "em comissão" dispensa a declaração de demissi-

bilidade ad nutum" . 

Acrescentem-se os seguintes parágrafos: 
"§ 1.º A medida que os trabalhos caminharem para outra 

zona, a sede irá sendo transferida na forma determinada pelo 
artigo. 
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§ 2.º Nenhuma transferência de sede será possível antes de 
escoado um ano de sua instalação". 

EMENDA N.O 3 

Da Comissão de Viação e Obras Públicas 

Redija-se assim, o artigo 2.0 : 

"Art. 2.º - A CVSF terá um Diretor Presidente e mais dois 
Diretores, todos de nomeação do Senhor Presidente da República, 
com aprovação do Senado Federal, e escolhidos entre pessoas de 
reconhecida idoneidade e competência técnica e administrativa. 

Parágrafo único. O Diretor Superintendente terá o mandato 
inicial de três anos; os demais tê-lo-ão um de seis, outro de nove 
anos por maneira a se alternarem. Nas substituições ou recondu-
ções, os substitutos completarão os mandatos dos seus anteces-
sores". 

EMENDA 

Da Comissão de Finanças 

Ao artigo 2.0 - Substitua-se pelo seguinte: 

"A CVSF terá a sua sede no Distrito Federal, deslocando-s~ 
para a área do São Francisco à medida que os fatos exijam, me-
diante resolução da Comissão aprovada pelo Presidente da Repú-
blica". 

EMENDA N.O 3 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
Ao artigo 3.0 

1.ª Parte 

Diga-se: 

"A CVSF terá a sua sede na zona central dos seus trabalhos, 
fixada pelo Presidente da República em decreto referendado pelo 
Ministro da Viação e Obras Públicas, mediante proposta do Dire-
tor da mesma CVSF". 



-102 -

2.ª Parte 

Acrescentem-se os seguintes parágrafos: 
§ 1.º A medida que os trabalhos caminharem para outra 

zona, a sede irá sendo transferida na forma determinada pelo 
artigo. 

§ 2.º Nenhuma transferência de sede será possível antes de 
escoado um ano da sua instalação. 

EMENDA N.O 3 

Da Comissão de Viação e Obras Públicas 
"Art. 3.º A CVSF terá sede de sua Diretoria no Rio de Janeiro 

e atuará no vale do São Francisco pelo intermédio de 3 Distritos, 
assim definidos e sediados: 

a) Primeiro Distrito - do Alto São Francisco - sede em 
Belo Horizonte, e tendo a seu cargo a bacia superior do Vale, das 
cabeceiras à bacia do Rio das Velhas; 

b) Segundo Distrito - do Médio São Fr~ncisco - sede em 
Juàzeiro, e tendo a seu cargo a Bacia média do Vale, da barra do 
Rio das Velhas à Cachoeira de Itaparica; 

e) Terceiro Distrito - do Baixo São Francisco - sede em 
Propriá, e tendo a seu cargo a bacia inferior do Vale, de Itaparica 
ao Oceano". 

EMENDA 

Da Comissão de Finanças 
Ao artigo 4.0 - Substitua-se pelo seguinte: 
"Art. 4.º A título de remuneração mensal, o Diretor Superin-

tendente receberá a quantia de Cr$ 15. 000,00 e os Diretores 
Cr$ 12. 000,00. 

Parágrafo único. É-lhes vedado: a) - exercer qualquer outra 
função remunerada de caráter público; b) - ocupar qualquer car-
go ou participar da Diretoria de emprêsas ou companhias parti-
culares, de fins idênticos ao da CVSF". 

EMENDA N.O 8 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
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Substituam-se os artigos 5.º e 6.º do projeto, pelos seguintes, 
com a mudança de numeração conseqüente à aprovação da 
emenda n.0 ••• : 

"Art. O pessoal técnico e de administração da CVSF será o 
correspondente à discriminação das verbas orçamentárias de cada 
ano, fixadas mediante proposta do Presidente da República. 

§ 1.o Os mensalistas e diaristas constarão de tabelas numé-
ricas organizadas pela CVSF e aprovadas pelo Presidente da Repú-
blica. 

§ 2.º Salvo os funcionários em disponibilidade, tôdas as ad-
missões de pessoal serão feitas em comissão ou em virtude de 
contrato, podendo ser êle livremente dispensado" . 

2.ª Parte 

"Art. Compete ao Presidente da República nomear e demitir 
o pessoal técnico e o de administração da CVSF, cabendo a esta 
admitir os mensalistas e diaristas constantes das tabelas a que se 
refere o § 1.º do artigo anterior. Ao Ministro da Viação e Obras 
Públicas, devidamente autorizado pelo Presidente da República, 
compete firmar os contratos com os técnicos necessários. 

§ 1.º Serão, obrigatoriamente aproveitados, segundo as suas 
aptidões, os funcionários de qualquer Ministério, em disponibili-
dade, bem como os de atividade mais dispensáveis e os extranume-
rários excedentes de qualquer repartição. 

§ 2.º Enquanto houver funcionários em disponibilidade, com 
as condições de aptidões legais, e para funções condizentes com o 
seu pôsto, não poderá ser admitida ao serviço da CVSF qualquer 
pessoa estranha ao serviço público. 

§ 3.0 Os funcionários em disponibilidade, ou na atividade e 
os extranumerários mandados servir na CVSF deverão apresen-
tar-se a ela no prazo máximo de sessenta dias, cumprindo à mes-
ma CVSF pagar-lhes a ajuda de custo necessária ao seu desloca-
mento e ao da sua família para a zona de serviço. A falta injusti-
ficada de apresentação no prazo acima, se devida ao nomeado, 
importará na sua demissão, com a perda de tôdas as vantagens e 
direitos ligados à disponibilidade. 
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§ 4.º Os funcionários aproveitados no serviço da CVSF, em-
bora a ela subordinados, serão regidos, quanto aos seus direitos e 
à.e1reres, pelo Estatuto dos Funcionários Públicos. 

§ 5.0 Aplicam-se aos serventuários da CVSF não funcionários 
púbncos, as normas aplicáveis aos extranumerários. 

§ 6.0 Os serventuários não funcionários públicos, que .tiverem 
mais de um ano de serviço na CVSF, quando despedidos sem te-
rem dado causa à demissão, terão direito a uma indenização cor-
respondent.e a um mês de vencimentos, ordenados ou salários por 
ano de serYiço, se de menos de dez anos, e correspondentes a dois 
meses por ano, se de dez anos ou mais. Aplicam-se-lhes, também, 
as no:rma.s prescritas na lei de acidentes no trabalho". 

ElviENDA N.º 5 

Da Comissão de Viação e Obras Públicas 
Ao art. 6.º dê-se a seguinte redação: 
"Art. 6.º O quadro do Pessoal da sede da CVSF será fixado em 

lei anual, por proposta de sua Diretoria, sendo a admissão e dis-
pensa do Presidente da República; da mesma forma. serão nomea-
dos os Chefes de Distrito. 

§ l.º O pessoal dos Distritos será admitido à medida das ne-
cessidades dos serviços, pela Diretoria da CVSF e por proposta dos 
Chefes de Distrito. Seus vencimentos serão fixados igualmente, 
pela Diretoria . 

§ 2.0 Os funcionários em disponibilidade ou em excesso em 
repartições públicas federais, poderão ser admitidos na CVSF por 
proposta de sua Diretoria, sem prejuízo dos direitos de tais funcio-
ná1ios, em postos iguais ou diferentes, tendo em vista as suas 
aptidões". 

El'.IENDA 

Da Comissão de Finanças 
Substitua-se o artigo 6.º e os § § l.º e 2.º 
"Art. 6.0 O Quadro do Pessoal da sede da CVSF será fixado em 

lei anual e de livre admissão e dispensa pelo Presidente da Repú-
blica. 
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§ 1.o As tabelas numéricas de mensalistas e diaristas na área 
de serviço no Vale serão aprovadas pela Comissão em decisão por 
maioria, cabendo ao Superintendente fazer a admissão do pessoal. 

§ 2.o Os funcionários em disponibilidade federais poderão ser 
admitidos na CVSF sem prejuízo dos seus direitos, em postos iguais 
ou diferentes, tendo em vista as suas aptidões". 

EMENDA N.0 5 

Da Comissão de Constituição e Justiça  
Coloquem-se os artigos 7.º e a.o no lugar e sob os n.0s 5.º e 6.º  

EMENDA 

Da Comissão de Finanças 
Ao artigo 7.0 , suprima-se o § 2.0 

e) Finanças: 
Substitua-se o § 2.º constituindo artigo. 
"Art.... Mesmo depois de aprovado o Plano Geral apresen-

tado pela Comissão, poderão ser executados, pelos Ministérios, 
obras e serviços nêle incluídos, desde que seja verificada a conve-
niência, prevendo-se para isto na Proposta Orçamentária a ser 
aprovada pelo Congresso, a distribuição das verbas nos itens con-
venientes". 

EMENDA N.º 9 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
Ao artigo 9.o 
Substitua-se pelo seguinte: 
"Art. 9.º Os Ministros de Estado devidamente autorizados pelo 

Presidente da República, poderão pôr à disposição da CVSF os 
funcionários que ela lhes solicitar, desde que dêsse ato não resulte 
qualquer prejuízo para o seu serviço nem atentado a direito do 
serventuário" . 

EMENDA N.º 8 

Da Comissão de Viação e Obras Públicas  
Substitua-se o artigo 9.º pelo:  
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"Art. 9.º Os Ministros de Estado e autarquias, devidamente 
autorizados pelo Presidente da República, poderão pôr à disposição 
da CVSF os funcionários que ela lhes solicitar, desde que disto não 
resulte prejuízo para o direito dos serventuários". 

EMENDA 

Da Comissão de Finanças 
Substitua-se o artigo 9.º 
"Os Ministros de Estado e autarquias, devidamente autoriza-

dos pelo Presidente da República, poderão pôr à disposição da 
CVSF os funcionários que ela lhes solicitar, desde que disto não 
resulte prejuízo para seus serviços, nem para os direitos dos ser-
ventuários". 

EMENDA N.º 6 

Da Comissão de Viação e Obras Públicas 
Transforme-se o parágrafo único, do artigo 9.º, num artigo, 

que passará a ser o artigo 7.o 

EMENDA N.0 11 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
Ao artigo 15. 
Diga-se: 
"Art.... o Presidente da República, enviará anualmente ao 

Congresso com as relativas a exercício anterior, contas detalhadas 
dos serviços a cargo da CVSF, devidamente julgadas pelo Tribunal 
de Contas". 

EMENDA 

Ao artigo 11 e § § 
Substituam-se: 
"Art. 11. Respeitada a concessão da CHESF, poderá o Govêr-

no Federal explorar as quedas dágua do Rio São Francsco através 
da CVSF, ou de sociedade de economia mista que organizar. 

§ 1.º Na aquisição de energia hidrelétrica, terão preferência 
os Estados, Municípios e Cooperativas Agrícolas . 
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§ 2.0 O preço de kW para estas entidades será fixado tendo 
em vista o preço de custo e um lucro nunca superior a 6 % . 

EMENDA N.O 11 

Da Comissão de Viação e Obras Públicas 
"Art.... Por intermédio do Conselho Técnico e Econômico do 

Nordeste e do São Francisco, a CVSF, até 30 de abril de cada ano, 
à prestação das contas previamente examinadas por aquêle Con-
selho e pelo Tribunal de Contas. 

Deverá, também, e pelo mesmo intermédio apresentar ao Pre-
sidente da República naquele prazo, relatório concernente· às ati-
vidades exercidas durante o ano anterior, o qual será por êle en-
caminhado ao Congresso, por meio de mensagem. 

Parágrafo único. Como está no artigo 11". 

EMENDA N.O 10 

Da Comissão de Viação e Obras Públicas 
Substitua-se pelo seguinte o artigo 14: 
"Art.... O Diretor Superintendente da CVSF, o Diretor Pre-

sidente da CHESF, o Diretor do Departamento·Federal de Obras 
Contra as Sêcas, o Diretor do Departamento Federal de Estradas 
de Rodagem, o Diretor do Departamento Federal de Estradas de 
Ferro e o Diretor do Departamento Nacional de Portos, Rios e 
Canais integrarão o Conselho Técnico e Econômico do Nordeste e 
do Vale do São Francisco, ora criado, para o fim especial de coor-
denar os· projetos dessas entidades com os de recuperação dêsse 
Vale. 

§ 1.0 :t!:ste conselho deverá reunir-se, ao menos, bimensal-
mente na sede da CVSF, sob a presidência do Ministro da Viaçâo, 
a quem cabe referendar os atos do Presidente da República, rela-
tivos à CVSF. 

§ 2.0 Cabe ao Conselho, além da coordenação a que antes se 
refere: 

a) encaminhar ao Presidente da República os projetos e 
relatórios das entidades que o integram convenientemente infor-
mados, no que se relacionam com o Vale do São Francisco; 
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b) examinar e encaminhar as operações de crédito que se 
fizerem necessárias para o rápido andamento das obras a cargo 
das entidades que o integram. 

§ 3.º Pelo comparecimento às sessões do Conselho do Nor-
deste e do São Francisco, caberá a cada um dos diretores que o 
integram Cr$ 200,00, no máximo de Cr$ 800,00 mensais". 

EMENDA 

Da Comissão de Finanças 
Ao artigo 14. Substitua-se pelo seguinte: 
"Os Governadores dos Estados de Minas Gerais, Bahia, Per-

nambuco, Alagoas e Sergipe, poderão designar, sem ônus para os 
cofres federais, representantes, que participarão das reuniões da 
Diretoria da CVSF, com amplos direitos de informação, discussão 
e voto, quando convocadas para elaboração e decisão dos planos 
gerais, e anuais a serem apresentados à aprovação do Congresso". · 

EMENDA N.O 12 

Da Comissão de Viação e Obras Públicas 
Ao artigo 18, dê-se a seguinte redação: 
"Art.... Dentro de noventa dias da constituição da CVSF, 

isto é, da nomeação e posse dos seus diretores, organizarão êsses 
o seu regulamento que, examinado e aprovado pelo Conselho do 
Nordeste e do São Francisco subirá à sanção do Presidente da 
República" . 

O SR. ISMAR DE GóIS (Pela ordem) - Sr. Presidente, ao 
votar-se o substitutivo, foram ressalvadas as emendas e destaques. 
Os destaques foram votados; mas as emendas, não. 

O SR. PRESIDENTE - Não foram votadas as emendas que 
ficaram prejudicadas pelas modificações introduzidas no substi-
tutivo. 

A votação processou-se da seguinte maneira: o substitutivo 
foi votado na sessão anterior, sem prejuízo das emendas ou desta-
ques. Hoje terminamos a votação, deixando de ser votadas, repito, 
sàmente as emendas prejudicadas pela aprovação do substitutivo 
da Comissão de Finanças 
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A Proposição n.º 2912, de 1947, vai à Comissão de Redação de 
Leis. 

O SR. ANDRADE RAMOS (Para declaração de voto) - Se-
nhor Presidente, desejo declarar que votei favoràvelmente à emen-
da do nobre Senador Ferreira de Souza, no sentido da rejeição do 
§ 3.0 do artigo 12, não porque não se possa determinar o custo 
da energia elétrica produzida e mais qualquer percentagem a ser 
estabelecida, mas porque o artigo emprega a expressão "em gros-
so". Tecnicamente, não podemos aceitá-la. 

Devemos determinar a quantidade de energia que gozará da 
vantagem. 

Faço esta declaração, por dever profissional. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - A declaração de V. Ex.ª constará da 
ata. 

(DCN de 31-8-1948) 



SESSÃO EM 16 DE SETEMBRO DE 1948  

EXPEDIENTE 

Redaçiio final do substitutivo à Proposição n.O 292. 
- Parecer n.º 937, de 1948, da Comissão de Redação de 
Leis. - Relatar: Sr. Augusto Meira. 

A Comissão de Redação apresenta a redação final da emenda 
substitutiva do Senado à proposição da Câmara n.0 292, de 1947, 
a êste anexa. 

Sala da Comissão de Redação de Leis, em 15 de setembro de 
1948. Clodomir Cardoso, Presidente. Augusto Meira, Relator. Ri-
beiro Gonçalves. Cícero de Vasconcelos. 

ANEXO AO PARECER N.o 937 

Redação da Emenda Substitutiva do Senado ao Projeto de lei 
da Câmara n.º 292. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.o É instituída, para os fins constantes do artigo 29 do 
Ato das Disposições Transitórias, a Comissão do Vale do São 
Francisco, que terá autonomia financeira e administrativa. 

Parágrafo único. A Comissão ficará diretamente subordinada 
ao Presidente da República, sendo os atos a ela atinentes referen-
dados pelos titulares dos Ministérios a que disserem respeito. 
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Art. 2.° Constituirão a Comissão do Vale do São Francisco 
um presidente e dois diretores, nomeados pelo Presidente da Repú-
blica dentre pessoas de reconhecida idoneidade técnica e adminis-
trativa. 

§ l.º Os dois diretores, primeiramente nomeados, exercerão 
as suas funções: um por seis anos e outro por três, devendo ser 
nominalmente designado o de cada período; os nomeados poste-
riormente funcionarão .Por seis anos. 

§ 2.º No caso de vaga, o nomeado completará o período do 
diretor substituído. 

Art. 3.º O Presidente da República fixará, em decreto, me-
diante proposta da Comissão, o local da sua sede. 

Art. 4.0 A título de remuneração mensal o presidente da 
Comissão receberá a quantia de Cr$ 15.000,00 (quinze mil cru-
zeiros) e cada um dos diretores Cr$ 12. 000,00 (doze mil cruzeiros). 

Parágrafo único . É vedado ao presidente e aos diretores: 
a) exercer qualquer função pública remunerada; 
b) ocupar qualquer cargo de diretoria ou outro de sociedade 

ou emprêsa particular com fins idênticos aos da CVSF. 
Art. 5.º Incumbe à CVSF: 
a) organizar e apresentar ao Presidente da República, para 

ser submetido ao Congresso Nacional, o Plano Geral de Aproveita-
mento do Vale do São Francisco, visando à regularização das 
águas, utilização do seu potencial hidrelétrico, fomento da indús-
tria e da agricultura, modernização dos seus transportes, desen-
volvimento da irrigação, incremento da imigração e da coloniza-
ção, assistência aos trabalhadores e respectivas famílias, organi-
zação dos serviços de educação e saúde e exploração de tôdas as 
riquezas do vale; 

b) assistir e encaminhar para outras áreas as populações 
deslocadas em razão dos trabalhos efetuados na região. 

§ l.º A dotação prevista no artigo 29 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, depois de aprovado pelo Congresso 
Nacional o plano geral a que se refere a letra a dêste artigo, só 
pela Comissão do Vale do São Francisco poderá ser aplicada. 

§ 2.º Enquanto o plano não fôr aprovado, a Comissão proporá, 
juntamente com o seu programa anual de trabalho, os planos 
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parciais que não possa, desde logo, executar diretamente, a fim 
de serem postos em prática, com recursos da referida dotação, pelos 
Ministérios a que pertençam os órgãos administrativos para isso 
competentes. 

§ 3.0 Nesta hipótese, as verbas que tiverem de ser aplicadas 
serão previamente e por proposta da Comissão, consignadas em 
orçamento para apreciação do Congresso. 

Art. 6.0 Os serviços já existentes no Vale do São Francisco, 
com a mesma finalidade da CVSF, passarão a ser por ela orienta-
dos e fiscalizados. 

Parágrafo único. No prazo máximo de um ano, passarão à 
administração direta e total da CVSF os trabalhos e serviços ora 
em execução, e custeados exclusivamente pela quota constitucio-
nal, respeitados todos os contratos e compromissos existentes. 

Art. 7.º A Comissão poderá colaborar com as associações 
rurais, já constituídas ou que se venham a criar, no sentido de 
introduzir, na agricultura e na pecuária, ou de os aperfeiçoar, os 
processos mais rápidos e eficientes. 

Art. 8.0 Tôda admissão de empregado na CVSF, será feita em 
comissão ou por contrato. 

Art. 9.0 O pessoal na sede da CVSF constará de quadro 
fixado em lei anual de livre admissão e dispensa do Presidente 
da República. 

Art. 10. As tabelas numéricas de mensalistas e diaristas na 
área de serviço no Vale, serão organizadas pela Comissão que 
decidirá por maioria, cabendo ao seu presidente admitir os men-
salistas e aos chefes de distritos escolher o pessoal diarista. 

Art. 11 . Como órgãos da Comissão são criados três Distritos 
de Obras: 

a) Primeiro Distrito ou do Alto São Francisco, com sede em 
Belo Horizonte, tendo a seu cargo a área superior do Vale, desde 
as cabeceiras até a barra do Rio das Velhas; 

b) Segundo Distrito ou do Médio São Francisco, com sede 
em Juàzeiro, tendo a seu cargo a área média do Vale, desde a 
barra do Rio das Velhas até a cachoeira de Itaparica; 
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e) Terceiro Distrito ou do Baixo São Francisco, com sede em 
Propriá, tendo a seu cargo a área inferior do Vale, de Itaparica 
ao Oceano. 

Art. 12. A CVSF, ao organizar as tabelas de salário, terá em 
vista as condições de cada região, a fim de atender, quanto pos-
sível, às perturbações oriundas da mudança de atividade das po-
pulações locais. 

Art. 13. Ressalvada a concessão da Companhia Hidrelétrica 
do São Francisco, poderá o Govêrno Federal explorar as quedas 
dágua do Rio São Francisco, por intermédio da CVSF ou de socie-
dade de economia mista que fôr organizada. 

§ 1.o A Companhia Hidrelétrica do São Francisco deverá 
coordenar os seus projetos com os da CVSF, de forma a não pre-
judicar a finalidade desta. 

§ 2.º Na aquisição da energia hidrelétrica, terão preferência 
os Estados, Municípios, Cooperativas e Sociedades sem fins lucra-
tivos. 

§ 3.º O preço do quilowatt-ano, em grosso, na alta tensão, 
para essas entidades será igual, no máximo, ao seu custo acres-
cido de 6%. 

§ 4. o Nenhuma energia elétrica será transmitida para fora 
da Bacia do São Franscisco sem que lhe sejam antes atendidas 
as próprias necessidades. 

Art. 14. Nas áreas compreendidas no plano de irrigação e 
outras obras, o Govêrno Federal, por intermédio da CVSF, poderá 
promover a desapropriação de terras destinadas à colonização e, 
especialmente, à fixação de populações deslocadas por necessida-
des do plano geral adotado. 

Art. 15. Poderá a CVSF assinar convênios e acôrdos com os 
Estados e Municípios ribeirinhos, para os fins previstos nos arti-
gos 5.0 e 6.º, mediante expressa aprovação do Presidente da Repú-
blica. 

Art. 16. Para o fim especial de coordenar os projetos e ativi-
dades da administração pública na área do Vale do São Francisco, 
é criado o Conselho Técnico e Econômico do Vale do São Francisco, 
de que serão membros: 

a) os presidentes da Comissão do Vale do São Francisco e 
do Conselho de Aguas e Energia Elétrica; 

8-27 477 
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b) os diretores dos departamentos Federais de Obras Contra 
as Sêcas, Estradas de Rodagem, Estradas de Ferro e de Por.tos, 
Rios e Canais; 

e) um representante de cada um dos cinco Estados situados 
na Bacia do São Francisco, nomeados pelo Presidente da Repúbli-
ca entre os nomes indicados, em lista tríplice, pelo respectivo Go-
vernador. 

Art. 17. A êsse Conselho, além da coordenação a que alude o 
artigo anterior, cabe encaminhar, devidamente informados, ao 
Presidente da República, os projetos e relatórios das entidades que 
o integram, ou que se relacionam com o Vale do São Francisco. 

§ 1.º Reunir-se-á o Conselho em sessões ordinárias, ao menos 
seis vêzes por ano, sob a presidência do Ministro da Viação e Obras 
Públicas, e em sessões extraordinárias, quando convocado pelo 
respectivo presidente ou por um têrço do número dos conselheiros. 

§ 2.º Será atribuída, por sessão, a cada conselheiro, uma cé-
dula de presença no valor de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) de 
modo, entretanto, que a remuneração mensal não exceda de 
Cr$ 1. 000,00 (mil cruzeiros) . 

Art. 18. O Presidente da República enviará, anualmente, ao 
Congresso, com as contas da administração federal, relativas ao 
exercício anterior, as que digam respeito aos serviços a cargo da 
CVSF devidamente pormenorizadas e julgadas pelo Tribunal de 
Contas. 

Art. 19. As importâncias das dotações orçamentárias e dos cré-
ditos adicionais destinados ao Vale do São Francisco serão deposi-
tadas no Banco do Brasil, para ulterior requisição, quando autori-
zada pelo Presidente da República. 

Art. 20. Tôdas as dotações orçamentárias ou não, destinadas 
ao Vale do São Francisco, independerão de registro no Tribunal de 
Contas para serem distribuídas. 

Art. 21. Dentro de noventa dias da sua constituição, a CVSF 
submeterá o seu regimento à aprovação do Presidente da Repú-
blica. 

Art. 22. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
revogadas as disposições em contrário. 

(DCN de 18-9-1948) 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSAO ESPECIAL DO PLANO DO APROVEITAMENTO DA 
BACIA DO SAO FRANCISCO 

A Comissão Especial do Plano do Aproveitamento da Bacia do 
São Francisco continuou a reunir-se na Câmara dos Deputados, 
enquanto o Projeto n.0 669/47 tramitava no Senado Federal. 

Entre as deliberações mais importantes aprovadas pela Comis-
são, destaca-se a distribuição de verbas que iriam ser incluídas na 
proposta orçamentária do Executivo para 1948 e, posteriormente, 
as emendas ao próprio Orçamento, ·respectivamente em 19-3 e 
7-10-1948. 

Eram, porém, freqüentes os debates entre os componentes da 
Comissão, a propósito de aspectos relacionados com a aplicação de 
verbas, construção de rodovias, hospitais, obras de saneamento, 
trabalhos de levantamento aerofotogramétrico, enfim, tudo o que 
se referia à região em estudo. 



Comissão Especial do Plano do Aproveitamento da Bacia do .  
São Francisco  

ATA DA 1.ª REUNIA.O EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 
17 DE MARÇO DE 1948 

Aos 17 dias do mês de março de 1948, às 15 horas e 30 minu-
tos, no Salão Nobre do Palácio Tiradentes, reuniu-se, em sessão 
extraordinária, a Comissão Especial do Plano do Aproveitamento 
da Bacia do São Francisco, sob a presidência do Senhor Amando 
Fontes, com a presença dos Srs. José Maria Alkmim, Vice-Presi-
dente, Manoel Novais, Relator Geral, Eunápio de Queiroz, Medei-
ros Neto, Freitas Cavalcanti e José Bonifácio, êste último substi-
tuindo interinamente o Sr. Licurgo Leite. 

Deixaram de comparecer os Srs. Gercino de Pontes, Teódulo 
de Albuquerque e Luiz Garcia. 

Depois de lida e aprovada a ata da última reunião, realizada 
em 10 de dezembro de 1947, o Sr. Presidente comunicou haver 
comparecido à sessão de instalação da Companhia Hidrelétrica do 
São Francisco, na qualidade de acionista da referida Companhia 
e que, ali, tendo de propor a inserção em ata de votos de louvor às 
autoridades que haviam contribuído grandemente para que o 
aproveitamento da Cachoeira de Paulo Afonso fôsse efetuado den-
tro do menor prazo possível, relatou como na qualidade de mem-
bro da Comissão Parlamentar do São Francisco encontrara sempre 
de tais autoridades a melhor acolhida a tudo quanto dizia respeito 
aos problemas do São Francisco. Passando a outras considerações, 
declarou o Sr. Presidente que o Dr. Alves de Souza, eleito Presi-
dente da Companhia Hidrelétrica, havia indagado da possibilidade 
de ser aumentada para Cr$ 50.000.000,00 a contribuição da União 
por conta da verba do São Francisco para o ano de 1949, fato que 
comunicava à Comissão para que deliberasse a respeito. 
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O Sr. ,Manoel Novais, a seguir, falou longamente sôbre o Pla-
no Geral do Aproveitamento do São Francisco. 

Por último, foi resolvido realizar uma reunião na próxima 
sexta-feira, dia 19 do corrente, às 15 horas. 

ÀS 17 horas e 30 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 Senhor Pre-
sidente. 

(DCN de 19-3-1948) 



ATA DA 1.ª REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA EM 
19 DE MARÇO DE 1948 

Aos 19 dias do mês de março de 1948, reuniu-se, no Salão 
Nobre do Palácio Tiradentes, às 15 horas e 30 minutos, em sessão 
ordinária, a Comissão Especial do Plano de Aproveitamento da 
Bar:ia do São Francisco: sob a presidência do Sr. Amando Fontes, 
com a presença dos Srs. José Maria Alkmim, Vice-Presidente,. Jl.ila-
nof:l Ko7aís, Relator Geral, Eunápio de Queiroz, Medeiros Neto, 
FrE:itas Cavalcanti e José Bonifácio. 

Dellou de comparecer o Sr. Teódulo de Albuquerque. 
Depois de lida e aprovada a ata da última reunião, o Sr. Pre-

sidente comunicou o recebimento da seguinte carta do Engenheiro 
Alves de Souza, Presidente da Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco: 

"Sr. Deputado Amc.ndo Fontes. 
DD. Presidente da Co:rnissão do Plano de Aproveitamento da Bacia 
do São Francisco. 

Tenho a honra de comunicar à ilustre Comissão presidida por 
V. Ex.ª, que está definitiva.mer_t.e constituída a Companhia Hidre-
létrica do São Franci.sc:o, cu~os órgãos diretores foram eleitos na 
Ass,embléía Geral de 15 do co:rente, honrada com a presença e a 
colaboraçào de V. Ecc:.~. 

Os órgãos direts..i·:::~ r:::fe:-!c.m ficaram assim constituídos: 
Diretoria: 

Presiàente: Enge..r:t-,eíro Ar:.tônio José Alves de Souza; 
Diretcr: Trn:::::it<;-<:1Jr0nel Carlos Berenhauser Júnior; 
Diretor: Engenhe:.:: o Otávio Marcondes Ferraz; 
Diretor: Adr.Jzindo 2,ifagalhães de Oliveira. 
Gomelho Fi.sca.i ímembros efetivos). 
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Engenheiro José Pires do Rio. 
Engenheiro-agrônomo João Maurício de Medeiros. 
Engenheiro Alim Pedro. 

Conselho Fiscal (membros suplentes). 
Engenheiro Francisco Rodrigues Saturnino de Brito Filho. 
Dr. Adamastor Lima. 
Dr. Hamilton Santos. 
Reitero a V. Ex.ª e aos demais membros dessa ilustre Comis-

são meus agradecimentos pela cooperação de inestimável valor que 
têm prestado à resolução do problema do aproveitamento da Ca-
choeira de Paulo Afonso, e espero que a mesma cooperação seja 
prestada aos órgãos diretores eleitos, no seu objetivo de realizar os 
trabalhos que lhes estão afetos dentro do menor prazo possível e 
dentro das mais rigorosas normas técnicas, econômicas e finan-
ceiras. 

Renovo a V. Ex.a e aos demais membros dessa ilustre Comis-
são meus protestos de elevada estima e do mais alto aprêço. -
Antônio José Alves de Souza, Presidente." 

Em seguida, o Deputado Manoel Novais, Relator Geral, comu-
nicou que, de acôrdo com entendimentos que tivera com o Senhor 
Presidente da República, elaborara a distribuição das verbas refe-
rentes ao artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias para o exercício de 1949, a ser incluída na proposta orça-
mentária do Poder Executivo. 

Submetida à discussão, o Sr. Amando Fontes, propôs fôsse 
incluída uma obra em Piratininga, no Estado de Sergipe. 

O Sr. Freitas Cavalcanti propôs, quanto ao Estado de Alagoas, 
que, mantidas as dotações para prosseguimento e conclusão das 
obras já previstas na Bacia do Baixo São Francisco (Hospitais Re-
gionais de Pão de Açúcar e Penedo, regularização e saneamento 
rois rios Itiúba e Boacica e cais de acostagem e proteção da cidade 
de Penedo), fôssem destacados recursos para as seguintes novas: 
cais de proteção e acostagem da cidade de Piassabussu, edifício da 
Escola Normal Rural de Penedo, linha telegráfica fechando o cir-
cuito Penedo-Junqueiro-São Miguel dos Campos e rodovia San-
tana-Pão de Açúcar, de acesso ao São Francisco . 











ATA DA 2.ª REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA EM 
9 DE ABRIL DE 1948 

Aos nove dias do mês de abril de mil novecentos e quarenta 
e oito, no Salão Nobre do Palâcio Tiradentes, às 15 horas e 40 
minutos, reuniu-se, em sessão ordinâria, a Comissão Especial do 
Plano do Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob a pre-
sidência do Sr. Armando Fontes, com a presença dos Srs. José 
Maria Alkmim, Manoel Novais, Eunâpio de Queiroz, Freitas Ca-
valcanti, Oscar Carneiro, Arruda Câmara, Medeiros Neto, Teódulo 
de Albuquerque, Leandro Maciel e Licurgo Leite. 

Depois de lida e aprovada a ata da reunião anterior, o Senhor 
Manoel Novais comunicou ter o Sr. Presidente da República auto-
rizado a inclusão de uma verba, no orçamento de 1949, destinada 
à construção de um campo de pouso na cidade de Penedo, no Es-
tado de Alagoas. O Senhor Freitas Cavalcanti, propõe um voto de 
congratulações com o Senhor Presidente da República, o que é 
aprovado. 

O Sr. Freitas Cavalcanti comunicou que, na próxima reunião, 
fará exposição detalhada dos problemas de navegação do Baixo 
São Francisco, apresentando à Comissão, completo dossier sôbre 
o assunto. 

A seguir, estando presentes os Senhores Leopoldo Maciel e 
Lopes Cançado, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao primeiro, 
que falou sôbre a necessidade da ligação rodoviâria do norte com 
a zona sul do País, por uma estrada, partindo de Leal, no Muni-
cípio de Patos, até Pirapora. 

:Ê:sse empreendimento seria de capital importância, continuou 
S. Ex.ª, não sómente para a Bacia do São Francisco, como para 
todo o Brasil, pondo em comunicação o Médio e o Baixo, com o 
Alto São Francisco e a zona do Triângulo Mineiro; e, conseqüente-
mente com o sul de Goiás, norte de São Paulo e sul de Minas, 
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pela ótima rêde de estradas de que já dispõem essas regiões. E se 
não fôra isso, bastaria para justificá-la, a relevância que teria 
para as zonas marginais de Patos sôbre as famosas terras poentes, 
de tufo vulcânico, conhecidas, hoje, em todo o Brasil, pela sua fer-
tilidade e fácil tratamento, e pelos municípios de São Gonçalo, 
Presidente Olegário, João Pinheiro e Pirapora. 

Facilitaria, também, à Central do Brasil e à Rêde Mineira 
de Viação a aquisição de dormentes nas densas matas da região, 
ricas em aroeiras e outras madeiras de lei. 

Essa rodovia de menos de 300 km, seria de construção barata, 
uma vez que não há nenhuma ponte a fazer, nem terreno aciden-
tado a atravessar, seguindo, sempre em terreno plano, entre os 
rios Abaeté e São Francisco de um lado e Prata e Sono de outro. 

Seria, portanto, de tôda a conveniência - concluiu o Sr. Leo-
poldo Maciel - que se destacasse uma verba de Cr$ 1.000.000,00 
para o início dessa construção . 

A Comissão deliberou que, em época oportuna, ou seja, du-
rante o prazo para apresentação de emendas ao orçamento de 
1949 se incluísse a citada proposta. 

Os Senhores Leopoldo Maciel e Lopes Cançado agradeceram 
a acolhida que tiveram por parte dos membros da Comissão e se 
retiraram. 

Ainda o Sr. Oscar Carneiro levantou questão de ordem, inda-
gando se, em face de uma Resolução da ,Mesa da Câmara, haveria 
eleição para a presente sessão legislativa. 

O Sr. Presidente respondeu que caberia à Comissão deliberar, 
tendo, finalmente, após debate geral, sido resolvido que fôssem 
realizadas eleições . 

O Senhor José Maria Alkmim, com a palavra, falou sôbre a 
maneira eficiente e patriótica com que o Senhor Amando Fontes 
exercera a presidência, no que foi acompanhado por tôda a 
Comissão. 

Em seguida, procedeu-se à eleição, que ofereceu o seguinte 
resultado: 

Para Presidente: 
Sr. Manoel Novais: 6 (seis) votos. 
Sr. José Maria Alkmim: 4 (quatro) votos. 
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Sr. Medeiros Neto: 1 (um) voto. 
Para Vice-Presidente: 

Sr. Medeiros Neto: 6 (seis) votos. 
Sr. Freitas Cavalcanti: 4 (quatro) votos. 
Sr. Manoel Novais: 1 (um) voto. 
O Sr. Manoel Novais, com a palavra, disse das àémarches ha-

vidas em tôrno do cargo de Presidente, declarando que ficará esta-
belecido o rodízio, possibilitando, dêsse modo, a que os grandes 
Estados do São Francisco pudessem ocupar a Presidência da Co-
missão já que, na presidência de representante de um Estado do 
Baixo São Francisco, tinha-se resolvido o grande problema daquela 
região, que era o aproveitamento da Cachoeira de Paulo Afonso. 

Em, face, porém, dos resultados da eleição, declinava do cargo 
para o qual fôra eleito. 

O Sr. José Maria Alkmim tece considerações a respeito e con-
clui, dizendo que não há lugar para renúncias, tendo, afinal, assu-
mido a presidência o recém-eleito, o que é feito sob salva de palmas. 

O Sr. Manoel Novais, então, designa o Sr. José Alkmim para 
Relator Geral, e os Srs. Oscar Carneiro e Freitas Cavalcanti para 
Relatores Parciais. 

O Sr. Arruda Câmara propõe um voto de louvor aos Srs. Aman-
do Fontes e José Alkmim pela maneira patriótica com que orien-
taram os trabalhos da Comissão até esta data, voto que se torna 
extensivo aos novos eleitos, com aprovação unânime. 

O Sr. Amando Fontes agradece e apresenta um voto de louvor 
e regojizo por terem sido os Srs. Manoel Novais e Medeiros Neto 
escolhidos para dirigir os trabalhos da Comissão na atual legisla-
tura, o que é, outrossim, aprovado por unanimidade. 

O Sr. Medeiros Neto agradece aos colegas a prova do alto 
aprêço com que o distinguiram, e declara que não medirá esforços 
para a felicidade da gente são-franciscana. 

O Sr. Manoel Novais manifesta o seu reconhecimento a todos 
e diz que, sob a presidência do Sr. Amando Fontes, tinha sido 
levado a bom têrmo o aproveitamento de Paulo Afonso, suprema 
aspiração dos habitantes do Baixo São Francisco, que constituía a 
primeira etapa no aproveitamento do grande rio. 
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Agora, com o auxílio do Sr. Presidente da República, estaria 
realizado, por certo, o velho sonho dos filhos do São Francisco, com 
o aproveitamento total das possibilidades das bacias são-francis-
cana, concorrendo, assim, para a unidade e ressurreição do Nor-
deste. 

As 17 horas e 45 minutos, o Sr. Presidente encerra. a sessão. 
E, para constar, eu Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente, 

que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

(DCN de 14-4-1948) 



ATA DA 3.ª REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA EM 
7 DE MAIO DE 1948 

Aos sete dias do mês de maio de mil novecentos e quarenta e 
oito, reuniu-se, em sessão ordinária, no Salão Nobre do Palácio 
Tiradentes, às 15 horas e 45 minutos, a Comissão Especial do 
Plano de Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob a presi-
dência do Sr. Manoel Novais, com a presença dos Srs. Medeiros 
Neto, Vice-Presidente, José Alkmim, Relator Geral, Freitas Caval-
canti, Leandro Maciel, Oscar Carneiro, Eunápio de Queiroz e Teó-
dulo de Albuquerque. 

Deixaram de comparecer os Senhores Licurgo Leite, Amando 
Fontes e Arruda Câmara. 

Depois de lida e aprovada a ata da reunião anterior, foi dado 
conhecimento aos Srs. membros, na matéria do expediente, do 
ofício recebido do Presidente da Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco, acusando e agradecendo o ofício em que esta Comissão 
comunica a eleição dos seus novos dirigentes para a atual sessão 
legislativa . 

O Sr. Presidente, após, propõe que esta Comissão, incorporada 
faça uma visita ao Sr. Presidente da República, em dia e hora a 
serem combinados, o que é aprovado. 

Em seguida, estando presentes, a convite da Comissão, os Se-
nhores Valdemar Carvalho, Diretor da Divisão de Aguas do Minis-
tério da Agricultura, e Mário Barbosa de Moura, Chefe do Serviço 
de Irrigação, do mesmo Ministério, o Sr. Presidente concedeu a 
palavra ao primeiro, que discorreu sôbre problemas ligados ao seu 
serviço, tendo o Senhor Mário Barbosa de Moura prestado, ainda, 
esclarecimentos. 

O Sr. José Alkmim, a seguir, solicitou informações sôbre o 
andamento das obras do Fecho do Funil e do Cachoeirão do Je-
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quitaí, no Estado de Minas Gerais, tendo o Sr. Valdemar Carvalho 
informado que já está sendo providenciada a concessão da explo-
ração do Cachoeirão do Jequitaí ao Estado de Minas. O Sr. José 
Alkmim interessou-se por que se fizesse entrega das dotações or-
çamentárias ao Govêrno do Estado de Minas para realização da 
obra, informando o Senhor Valdemar Carvalho que a mencionada 
entrega já está sendo processada e que sua efetivação independe 
da concessão do privilégio de exploração da mesma Cachoeira. 

Depois de falar sôbre assunto já abordado pelo Sr. Presidente, 
qual seja o problema da energia em Pirapora, o Senhor Valdemar 
Carvalho prometeu interessar-se pelo andamento das providências 
no MinU!tério da Agricultura. 

As 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, será assinada pelo Senhor 
Presidente. 

(DCN de 11-5-1948) 

9-27 477 



ATA DA 4.ª REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA EM 
14 DE MAIO DE 1948 

Aos quatorze dias do mês de maio de mil novecentos e qua-
renta e oito, reuniu-se em sessão ordinária, no Salão Nobre do Pa-
lácio Tiradentes, às quinze horas, a Comissão Especial do Plano 
de Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob a presidência do 
Sr. Manoel Novais, com a presença dos Srs. Medeiros Neto, José 
Alkmim, Amando Fontes, Arruda Câmara, Leandro Maciel e Teó-
dulo de Albuquerque . 

Deixaram de comparecer os Srs. Licurgo Leite, Oscar Car-
neiro, Eunápio de Queiroz e Freitas Cavalcanti. 

Por já ter sido publicada, é dispensada a leitura da ata da 
sessão anterior. 

Com a palavra, em primeiro lugar, o Senhor Leandro Maciel 
chama a atenção da Comissão para um requerimento de informa-
ções do Sr. Afonso de Carvalho, referente às atividades da Com-
panhia Hidrelétrica do São Francisco. Indaga quais as atribuições 
da Comissão, em face daquela Companhia. O Sr. Presidente de-
clara que a competência da Comissão está definida no requeri-
mento que a instituiu. Há debates sôbre a matéria, nêles .tomando 
parte os Srs. Teódulo Albuquerque, Amando Fontes e Leandro 
Maciel. O Sr. José Alkmim, com a palavra, diz que a fiscalização 
da Comissão é a que a Câmara poderá exercer sôbre qualquer en-
tidade. Conclui que a Comissão deve acompanhar de perto o que 
se está fazendo em Paulo Afonso e na Hidrelétrica do São Fran-
cisco, salientando que a responsabilidade da Comissão, no caso, é 
maior do que a que compete à própria Câmara dos Deputados . 

O Sr. Leandro Maciel lê, ainda, notícia dos jornais referente 
à eletrificação rural na Zona de Paulo Afonso. Ficou assentado 
que o Sr. Presidente da Comissão se entendesse com o Sr. Ministro 
da Agricultura, solicitando esclarecimentos a respeito do assunto. 
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O Sr. José Alkmim propôs que a Comissão manifestasse seu 
regozijo pela assinatura do acôrdo entre o Govêrno Federal e o 
de Minas, para construção das obras de aproveitamento hidrelé-
trico do Fecho do Funil, alimentando esperanças de que o mes-
mo aconteça, brevemente, no tocante às obras do Cachoeirão do 
Jequitaí, no norte de Minas. Nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos. Para constar, eu, Carlos Tavares de Lira, 
Secretário ad hoc, lavrei a presente ata. 

(DCN de 14-5-1948) 



ATA DA 5.ª REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA EM 
21 DE MAIO DE 1948 

Aos vinte e um dias do mês de maio de mil novecentos e qua-
renta e oito, reuniu-se, em sessão ordinária, no Palácio Tiradentes, 
às 15 horas e 15 minutos, a Comissão Especial do Plano do Apro-
veitamento da Bacia do São Francisco, sob a presidência do Se-
nhor Manoel Novais, com a presença dos Srs. Medeiros Neto, José 
Alkmim, Freitas Cavalcanti, Eunápio de Queiroz, Amando Fontes, 
Leandro Maciel, Teódulo de Albuquerque, Oscar Carneiro e Arru-
da Câmara, tendo deixado de comparecer o Sr. Licurgo Leite, por 
motivo justificado. Compareceram, ainda, os Srs. Jurandir Pires 
e Toledo Piza. 

Estiveram presentes, a convite da Comissão, os Senhores En-
genheiros A. J. Alves de Souza, Presidente da Companhia Hidrelé-
trica do São Francisco, Adozindo de Oliveira, Otávio ;M:arcondes 
Ferraz e Coronel Carlos Berenhauser, diretores, respectivamente, 
administrativo, técnico e comercial da mesma Companhia. 

Assistiram à reunião os Engenheiros Correia Leal e Leopoldo 
Schimelpfeng, autores de um projeto para construção de uma 
usina na Cachoeira de Paulo Afonso. 

Depois de lida e aprovada a ata da última reunião, o Senhor 
Presidente declarou que, embora ordinária, a reunião tinha por 
objetivo ouvir a diretoria da Companhia Hidrelétrica do São Fran-
cisco, especialmente convidada para expor diversos problemas 
referentes ao aproveitamento da Cachoeira de Paulo Afonso e as-
suntos conexos . 

Dada a palavra ao Engenheiro Alves de Souza, Sua Senhoria 
discorreu longamente sôbre o assunto, tendo apresentado amplo 
relatório e um esquema sôbre inúmeras providências a serem to-
madas para consecução do objetivo em vista. Falaram, também, 
os demais diretores da Companhia, tendo participado dos debates 
todos os membros da Comissão. 
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Falou, por último, o Senhor Manoel Novais, que agradeceu o 
comparecimento da diretoria da Companhia Hidrelétrica, e às 18 
horas e 30 minutos, encerrou-se a sessão. 

A exposição do Senhor Alves de Souza, bem como os debates, 
foram devidamente taquigrafados, cujas notas serão posterior-
mente publicadas, e farão parte da presente ata. 

E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei esta ata, 
que, depois de lida e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente. 

(DCN de 21-5-1948) 



ATA DA 6.ª REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA EM 
11 DE JUNHO DE 1948 

Aos onze dias do mês de junho de mil novecentos e quarenta 
e oito, reuniu-se, em sessão ordinária, no Salão Nobre do Palácio 
Tiradentes, às 15 horas e 30 minutos, a Comissão Especial do 
Plano do Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob a presi-
dência do Sr. Manoel Novais, com a presença dos Srs. Medeiros 
Neto, Vice-Presidente, Teódulo de Albuquerque, Freitas Caval-
canti, Eunápio de Queiroz, Leandro Maciel, Arruda Câmara, Li-
curgo Leite e Amando Fontes, tendo deixado de comparecer os 
Srs. José Alkmim e Oscar Carneiro. 

Estiveram presentes, ainda, os Srs. Jorge Zarur, Raja Gaba-
glia e Gilvandro Simas Pereira, do Ins.tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística. 

Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente declarou estar presente 
o Sr. Camilo de Menezes, Diretor do Departamento de Obras de 
Saneamento, do Ministério da Viação, que comparecia, a convite 
da Comissão, para fazer uma exposição -::ôbre os problemas da 
região do Baixo São Francisco, ligados ao Departamento que diri-
ge, por sugestão do Sr. Freitas Cavalcanti. 

O Sr. Freitas Cavalcanti justificou os motivos por que suge-
rira o citado convite,· acentuando a importância dos trabalhos a 
serem realizados no Baixo São Francisco, notadamente a regula-
rização e saneamento dos rios Itiúba e Boacica, em Alagoas, e 
Propriá e Betume no Estado de Sergipe, todos afluentes do São 
Francisco, tendo em vista a defesa da economia daquela região, 
que assenta, precipuamente, na cultura do arroz, a maior riqueza 
agrícola do Baixo São Francisco. Tendo o orçamento da República, 
para o exercício vigente, consignado a verba de Cr$ 2.000.000,00 
(dois milhões de cruzeiros), pela cota a que se refere o artigo 29 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para início 



- 135 -

das obras de defesa contra os efeitos das inundações periódicas, 
solicitou o Sr. Freitas Cavalcanti ao diretor do Departamento Na-
cional de Obras de Saneamento providências para execução dos 
mesmos serviços . 

Ficou deliberado, após longo debate, de que participaram os 
Srs. Amando Fontes e Leandro Maciel, que esta Comissão, por 
intermédio do seu presidente, Senhor Manoel Novais, solicitaria 
do Senhor Ministro da Viação o necessário expediente junto ao 
Chefe do Executivo, a fim de que fôsse distribuída a verba de 
Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) ao DNOS, para que 
imediatamente fôssem contratados os estudos e iniciadas as obras, 
de acôrdo com a especificação orçamentária. 

O Sr. Camilo de Menezes, com a palavra, agradeceu a honra 
e a satisfação de falar perante a Comissão do São Francisco e fêz 
longa exposição sôbre algumas obras a serem executadas pelo 
DNOS, na região do São Francisco, respondendo a diversas inda-
gações de todos os membros da Comissão, e aceitando as indica-
ções propostas pela Comissão para execução das obras de regula-
rização e saneamento dos rios Itiúba e Boacica, em Alagoas, e Be-
tume e Propriá, no Estado de Sergipe . 

A seguir, foi designada a reunião do dia 18 do corrente para 
ser ouvido o Sr. Jorge Zarur, do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística. 

As 17 horas e 30 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 Senhor 
Presidente. 

(DCN de 17-6-1948) 



ATA DA 7.ª REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA EM 
18 DE JUNHO DE 1948 

Aos dezoito dias do mês de junho de mil novecentos e qua-
renta e oito, reuniu-se, em sessão ordinãria, no Salão Nobre do 
Palácio Tiradentes, às 15 horas e 30 minutos, a Comissão Especial 
do Plano do Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob a 
presidência do Sr. Manoel Novais, com a presença dos Srs. Medei-
ros Neto, José Alkmim, Oscar Carneiro, Amando Fontes, Teódulo 
de Albuquerque, Arruda Câmara, Leandro Maciel, Eunápio de 
Queiroz e Freitas Cavalcanti. 

Deixou de comparecer, por motivo justificado, o Sr. Licurgo 
Leite. 

Estiveram presentes os Srs. Otacílio Leal e Mário Barbosa de 
Moura, do Ministério da Agricultura, e o Sr. Alberto Raja Gaba-
glia, do Conselho Nacional de Geografia. 

Depois de aprovada a ata da última reunião, com a dispensa 
de leitura, o Sr. ,Manoel Novais comunicou que estivera com o Se-
nhor Presidente da República e lhe dera conhecimento da reunião 
havida no Ministério da Agricultura, sob a presidência do Sr. Mi-
nistro da Agricultura, à qual compareceram esta Comissão, a di-
retoria da Companhia Hidrelétrica do São Francisco e a comissão 
encarregada de estudos geo-econômicos na área compreendida 
entre Juàzeiro e a foz do Rio São Francisco, tendo o Sr. Presidente 
da República aprovado tôdas as medidas assentadas na mencio-
nada reunião. 

A seguir, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Professor 
Jorge Zarur, especialmente convidado a fazer uma exposição sô-
bre problemas da bacia sanfranciscana. O prof. Zarur é subdiretor 
do Conselho Nacional de Geografia e autor do moderno trabalho: 
O Médio São Francisco obra publicada em português e em inglês, 
sob os auspícios do Conselho Nacional de Geografia e da National 
Planing Association, dos Estados Unidos. 
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Iniciando a sua exposição, o prof. Zarur agradeceu a oportu-
nidade que se lhe oferecia de colaborar no grande empreendimen-
to nacional do aproveitamento do São Francisco, que sempre con-
siderou como uma das bacias mais ricas e interessantes do Brasil. 
Durante cêrca de dois anos estudara o grande rio brasileiro, esta-
va convencido de que o desenvolvimento da região era uma tarefa 
patriótica e que daria os melhores frutos. Em seguida, frisou a 
necessidade de a Comissão do São Francisco dispor de cartas pre-
cisas, a fim de poder traçar seus planos com segurança, eficiência 
e economia, lembrando o exemplo da Tennessee Valley Authority, 
nos Estados Unidos. Nesse país os governantes sentiram desde o 
início, a necessidade de planejarem os seus trabalhos sôbre cartas 
precisas considerando o levantamento da bacia do rio como um 
problema de base. Assim, também, no São Francisco, o levanta-
mento topográfico das regiões de interêsse imediato e a organiza-
ção de mapas são tarefas urgentes, que devem ser atacadas ime-
diatamente, a fim de que os membros da Comissão disponham em 
breve de todos os dados indispensáveis. Essa necessidade é pre-
mente porque as cartas existentes deixam muito a desejar, quer 
quanto à escala, quer quanto à precisão. O Conselho Nacional de 
Geografia em colaboração com o Estado da Bahia já levantou 
uma parte considerável da bacia do São Francisco (350. 000 km). 
:í!:ste levantamento, foi de tipo expedito na escala de 1: 250. 000, 
com curvas de nível de 50 em 50 metros, não fornecendo, por.tanto, 
todos os detalhes necessários ao planejamento e execução dos tra-
balhos de aproveitamento do Vale do São Francisco. 

O Conselho Nacional de Geografia, porém, disse o prof. Zarur, 
encontra-se em posição privilegiada para oferecer à Comissão con-
tribuição econômica e eficiente para o levantamento e organização 
de cartas de grande precisão. O Conselho conta não só com expe-
riência, pessoal e material técnicos e milhares de fotografias aé-
reas da região, mas, também, com a colaboração e assistência téc-
nica da Inter American Geodetic Survey, missão norte-americana. 
Essa Missão veio ao Brasil graças a acôrdo internacional e traba-
lhará com as organizações geográficas brasileiras e, especialmente 
com o Conselho Nacional de Geografia no levantamento de várias 
regiões do país. Seria, portanto, possível ao Conselho Nacional de 
Geografia, com assistência técnica da Missão, iniciar já em 1949 
a triangulação de primeira ordem e do nivelamento de precisão 



-138 -

necessários ao levantamento da bacia. l!:sse trabalho se feito com 
os recursos das verbas do CNG propostas no orçamento para 1949, 
seria forçosamente lento e não compreenderia tôda a região de 
interêsse imediato para a Comissão. Além disso, a estada da Mis-
são Norte-Americana em nosso país é de duração limitada. A exe-
cução, pelo Conselho Nacional de Geografia, de um plano acelera-
do de levantamento da bacia, obedecendo a todos os rigores da 
técnica, e a organização de cartas precisas nas escalas adequadas 
para os trabalhos a serem desenvolvidos na Bacia, pela atual Co-
missão Parlamentar no seu programa de emergência e para a fu-
tura Comissão de planejamento da Bacia do São Francisco, exigi-
rá um refôrço de verba, concedido pela Comissão a titulo de auxí-
lio, de cêrca de cinco milhões de cruzeiros (Cr$ 5. 000. 000,00), 
para 1949. O Conselho Nacional de Geografia se comprometeria 
a destacar para êste trabalho de levantamento todo o material e 
todo o pessoal técnico necessários. Assim, com despesa relativa-
mente modesta, levando-se em consideração o vulto dos trabalhos, 
a Comissão teria, dentro em pouco, as bases fundamentais para a 
execução de cartas topográficas de tôda a Bacia do São Francisco 
e estaria habilitada a traçar os seus planos com. inteira segurança 
e com economia de tempo e de dinheiro - concluiu o prof. Zarur. 

Durante o transcurso de sua exposição, o Professor Zarur fêz 
a leitura de vários documentos relativos aos acôrdos que assegu-
ravam a colaboração técnica norte-americana, e de um resumo 
estimativo das despesas obrigatórias com os trabalhos de levanta-
mento da bacia do São Francisco, exibindo aos membros da Comis-
são cartas e gráficos ilustrativos para demonstrar a oportunidade 
do início imediato dêste programa cooperativo. 

O Presidente da Comissão, Sr. Manoel Novais, considerando 
de grande interêsse a exposição feita, convidou o Professor Zarur 
a apresentar por escrito a proposta de colaboração do Conselho 
Nacional de Geografia, a fim de ser examinada pelos membros da 
Comissão. 

As 17 horas e 20 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 Senhor 
Presidente. 

(DCN de 25-6-1948) 



ATA DA 8.ª REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA EM 
25 DE JUNHO DE 1948 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de mil novecentos e 
quarenta e oito, reuniu-se, em sessão ordinária, no Salão Nobre 
do Palácio Tiradentes, às 15 horas e 30 minutos, a Comissão Es-
pecial do Plano do Aproveitamento da Bacia do São Francisco, 
sob a presidência do Sr. Manoel Novais, com a presença dos Se-
nhores Medeiros Neto, José Alkmim, Leandro ,Maciel, Amando 
Fontes, Teódulo de Albuquerque, Eunápio de Queiroz e Oscar 
Carneiro. Deixaram de comparecer os Srs. Licurgo Leite, Freitas 
Cavalcanti e Arruda Câmara. 

Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Senhor 
Medeiros Neto, com a palavra, fala longamente sôbre a conclusão 
da estrada de ferro Palmeiras dos índios e Pôrto Real de Colégio, 
salientando que estivera com o Engenheiro Camilo Collier, tra-
tando do assunto e que, dada a importância da obra, solicitava o 
apoio da Comissão para a emenda que, nesse sentido, apresentara 
ao Orçamento para 1949. 

O Sr. Leandro Maciel, a seguir, aborda a mesma matéria, ofe-
recendo alguns esclarecimentos . 

O Sr. Manoel Novais, após, propõe que a Comissão sustente 
integralmente a distribuição da verba para 1949, referente ao ar-
tigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, apro-
vada por esta Comissão, e constante da proposta orçamentária 
enviada pelo Poder Executivo. 

A proposta é aprovada, unânimemente. 
As 17 horas e 20 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 Senhor 
Presidente. 

(DCN de 29-6-1948) 



ATA DA 2.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA 
EM 28 DE JUNHO DE 1948 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de mil novecentos e qua-· 
renta e oito, 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. Manoel Novais, com a presença dos Srs. Medeiros Neto, 
José Alkmim, Oscar Carneiro, Leandro Maciel, Teódulo de Albu-
querque e Amando Fontes. Deixaram de comparecer os Srs. Licur-
go Leite, Freitas Cavalcanti, Arruda Câmara e Eunápio de Queiroz. 

Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Senhor 
Presidente declarou que a presente reunião tinha sido convocada 
para o fim especial de apreciar a Mensagem n.º 260-48 que sub-
mete à apreciação do Congresso anteprojeto de lei, autorizando o 
Poder Executivo a abrir o crédito especial de Cr$ 16. 000. 000,00 
(dezesseis milhões de cruzeiros), destinado ao desenvolvimento 
econômico da região do São Francisco. 

Distribuída ao Sr. José Alkmim, Relator Geral, êste relata, a 
seguir, apresentando parecer favorável e aceitando a Mensagem 
em todos os seus têrmos, sendo seu parecer aprovado, unânime-
mente. 

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, será assinada pelo Senhor 
Presidente. 

(DCN de 28-6-1948) 



ATA DA 9.ª REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA EM 
24 DE SETEMBRO DE 1948 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de mil novecentos 
e quarenta e oito, 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. µanoel Novais, com a presença dos Srs. Medeiros Neto, Vi-
ce-Presidente, José Alkmim, Relator Geral, Arruda Câmara, Frei-
tas Cavalcanti, Amando Fontes, Teódulo de Albuquerque, Leandro 
Maciel, Eunápio de Queiroz e Licurgo Leite, tendo deixado de com-
parecer por motivo justificado o Sr. Oscar Carneiro. 

Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Senhor 
Manoel Novais, fala longamente sôbre a viagem que empreendeu 
à região do São Francisco, durante a qual teve oportunidade de 
verificar o andamento das diversas obras que vêm sendo realiza-
das naquele local, algumas a serem inauguradas pelo Senhor Pre-
sidente da República, em novembro próximo, por ocasião da visita 
que o Senhor General Eurico Gaspar Dutra fará ao Estado da 
Bahia. O Senhor Manoel Novais declara, ainda que, de acôrdo com 
anterior deliberação, esta Comissão fará uma viagem por tôda a 
região do .São Francisco, logo após o encerramento das atividades 
parlamentares do corrente ano, quando poderá observar in loco, 
o andamento das obras que estão sendo feitas com a verba espe-
cialmente reservada pelo artigo 29 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias. O Senhor Manoel Novais aborda, depois, a 
questão das emendas apresentadas ao Orçamento para 1949, rela-
tivas ao São Francisco, dizendo que as modificações a serem feitas 
serão posteriormente examinadas. O Sr. Manoel Novais, comunica, 
em seguida, que a Câmara acabara de receber de volta do Senado 
Federal o Projeto que cria a Comissão do Vale do São Francisco, 
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com algumas emendas. É resolvido, para melhor estudo, mandar 
confeccionar avulso, contendo as emendas do Senado e as redações 
finais das duas Casas do Congresso. O Senhor Arruda Câmara, a 
seguir, solicita que a Comissão insista em obter um crédito de 
Cr$ 1. 000. 000,00 (um milhão de cruzeiros), para uma estrada que 
a seu ver, é de imprescindível necessidade para a região, qual seja 
a que ligará as nascentes do Rio Pajeú, a começar em Teixeira, 
passando por São José do Egito e Afogados, e terminando em Flo-
res, onde encontrará a estrada tronco, no Estado de Pernambuco. 
É sugerido que os deputados por Pernambuco, integrantes da Co-
missão, façam uma revisão na distribuição da verba, a fim de ser 
reservado numerário para a construção da referida estrada. 

Com a palavra o Senhor Freitas Cavalcanti, Relator dos pro-
blemas do Baixo São Francisco, comunica que iria trazer à consi-
deração da Comissão, uma emenda ao Orçamento, para ser por ela 
encaminhada à Comissão de Finanças, incluindo os hospitais de 
Pão de Açúcar e Propriá, entre os que são instalados e custeados 
no próximo exercício, uma vez que foram os mesmos omitidos na 
proposta orçamentária, contra o que foi estabelecido na discrimi-
nação da verba constitucional pela própria Comissão da Compa-
nhia Hidrelétrica do São Francisco, a fim de ali examinar a mar-
cha dos .trabalhos técnicos para captação e distribuição da energia 
da Cachoeira de Paulo Afonso, e a localização das obras comple-
mentares a serem construídas com o crédito especial de ....... . 
Cr$ 16. 000. 000,00 (dezesseis milhões de cruzeiros), recentemente 
aberto pelo Govêrno da República; por fim, propõe o Sr. Freitas 
Cavalcanti que a Comissão encaminhe um convite ao Diretor do 
Departamento Nacional de Obras e Saneamento e ao Engenheiro 
Chefe do 10.0 Distrito do Departamento Nacional de Portos, Rios 
e Canais para que compareçam a uma reunião extraordinária da 
Comissão, a fim de serem examinadas as providências por êles ado-
tadas para a aplicação dos recursos estabelecidos no Orçamento 
vigente, objetivando as obras de regularização e saneamento dos 
afluentes do São Francisco, em Alagoas e Sergipe. 

O Senhor José Alkmim, a seguir, fala sôbre as obras projeta-
das para a região mineira do São Francisco, dizendo que as únicas 
que corriam satisfatóriamente eram as de portos e malária, sendo 
que a construção de hospitais estava apenas no início, e as linhas 
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telegráficas e estradas muito deixavam a desejar, acrescendo a cir-
cunstância de que a cota reservada para o Fecho do Funil, em 
1947, caíra em exercício findo, o que representava um grande pre-
juízo para tôda a região. Lavrava, por isso, o seu protesto. 

As 17 horas e 30 minutos, o Sr. Presidente encerra a sessão. 

E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente 
ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente. 

(DCN de 29-9-1948) 



ATA DA 3.ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA REALIZADA 
EM 28 DE SETEMBRO DE 1948 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de mil novecentos e 
quarenta e oito, reuniu-se, em sessão extraordinária, no Salão No-
bre do Palácio Tiradentes, às 16 horas, a Comissão Especial do Pla-
no do Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob a presidên-
cia do Sr. Medeiros Neto, na ausência justificada do Sr. Manoel 
Novais, Presidente. Estiveram presentes os Srs. José Alkmim, Frei-
tas Cavalcanti, Eunápio de Queiroz, Licurgo Leite, Leandro Maciel, 
Teódulo de Albuquerque e Arruda Câmara, tendo deixado de com-
parecer os Srs. Amando Fontes e Oscar Carneiro. 

Abertos os trabalhos, o Sr. Medeiros Neto diz do objetivo da 
reunião extraordinária que é ouvir os Engenheiros Camilo .Mene-
zes e Paulo Peltier de Queiroz, Diretor do Departamento Nacional 
de Obras e Saneamento e Chefe do Décimo Distrito do Depar.ta-
mento Nacional de Portos, Rios e Canais, respectivamente. 

O Sr. Freitas Cavalcanti, em seguida, declara que, na quali-
dade de relator dos problemas do Baixo São Francisco, sugerira o 
convite para o comparecimento dos referidos engenheiros, a fim 
de que a Comissão tivesse a oportunidade de conhecer das provi-
dências adotadas para aplicação da verba destinada às obras de 
regularização e saneamento dos rios Itiúba e Boacica, em Alagoas 
e Betume e Propriá, no Estado de Sergipe. 

O Sr. Camilo Menezes, com a palavra, diz que a verba de 
Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) tinha sido dividida 
em partes iguais, uma para o seu Departamento e outra para o 
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais. Com a parte que 
lhe coube, já contratara os serviços da firma Hyldalius Cantanhe-
de & Cia. para limpeza, estudo e regularização de regime dos rios 
em causa, e, que o restante da verba seria aplicado na aquisição 
de uma grande "Dragline" . 

http:Depar.ta
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O Sr. Paulo Peltier de Queiroz declara, por sua vez, que a 
verba distribuída ao Departamento de Portos estava intacta. A 
vista dos fatos, ficou resolvido que um representante da Comissão 
entrasse em entendimentos com o Engenheiro Clovis Côrtes, Di-
retor do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, para 
que a verba em seu poder fôsse aplicada na compra de maquinaria, 
que seria usada nos trabalhos objetivados. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra 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 será assinada pelo Senhor 
Presidente. 

(DCN de 1.º-10-1948) 

10-27 477 



ATA DA 4.ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA REALIZADA 
EM 7 DE OUTUBRO DE 1948 

Aos sete dias do mês de outubro de mil novecentos e quarenta 
e oito reuniu-se, em sessão extraordinária, no Salão Nobre do Pa-
lácio Tiradentes, às 16 horas, a Comissão Especial do Plano de 
Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob a presidência do 
Sr. Manoel Novais, com a presença dos Srs. Medeiros Neto, José 
Alkmim, Freitas Cavalcanti, José Esteves, Arruda Câmara, Leo-
poldo Maciel, Amando Fontes, Leandro Maciel e Eunápio de Quei-
roz. Deixou de comparecer por motivo de viagem o Senhor Oscar 
Carneiro. 

Depois de lidas e aprovadas as atas das duas últimas reuniões, 
o Sr. Presidente distribuiu ao Sr. José Alkmim o Projeto n.º 1.038, 
de 1948, que cria a Comissão do Vale do São Francisco, com Subs-
titutivo do Senado Federal. Em seguida, colocou em discussão as 
emendas a serem apresentadas em discussão final ao Projeto do 
Orçamento para 1949 tendo sido aprovadas as seguintes: 

1) Início da construção do aeroporto de Penedo: ......... . 
Cr$ 500. 000,00. 

2) Campo de Pouso de Carinhanha: Cr$ 60.000,00 (Em lugar 
de Glória). 

3) Projeto e início de construção da usina de Pandeiros, no 
município de Januária: Cr$ 700. 000,00. 

4) Conclusão das obras hidrelétricas do Município de Brasí-
lia: Cr$ 500. 000,00. 

5) Início de construção de um hospital em jMontes Claros . 
6) Substituição de Paulo Afonso por Irecê, na Verba 4 -

Consignação II - 03 - 04, do Ministério da Educação. 
7) Inclusão dos hospitais de Pão de Açúcar e Propriá nas 

obras a serem concluídas êste ano, para efeito de instalação e 
custeio. 
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8) Nova redação ao item e, da verba 4 - Obras e equipamen-
tos, que se refere ao início de construção da Escola Normal Rural 
de Penedo. 

9) Destaque de verba para os cais de Barreiras e Pilão Arcado. 
10) Destaque de verba para os portos de Nupeba e Pôrto Novo. 
11) Aquisição de um dragline e acessórios para dragagem dos 

afluentes do São Francisco, em Sergipe e Alagoas; e, aquisição de 
uma draga de alto porte, destinada, de início, à dragagem da Bar-
ra de Aracaju, Barra do Rio São Francisco e Pôrto de Fortaleza. 

12) Nova discriminação para Piassabussu e Traipu. 
13) Linhas telegráficas de Correntina a São Sebastião, San-

ta Maria a Formoso e Coribe, São Francisco a J anuária e Pilão 
Arcado a Campo Grande. 

14) Correção na discriminação dos campos de pouso de Pira-
pora, Januária e São Francisco. 

15) Construção da rodovia Teixeira-São José do Egito-Ta-
bira-Afogados de Ingàzeira-Flôres . 

Por fim, o Deputado Lopes Cançado, que compareceu à reu-
nião, apresentou emenda no sentido de ser destacada a verba de 
Cr$ 500. 000,00 para a construção da rodovia Bom Despacha-
Martinho Campos, que com parecer favorável do Deputado José 
Alkmim, Relator Geral, foi aprovada. 

As 19 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, será assinada pelo Senhor 
Presidente . 

(DON de 15-10-1948) 



ATA DA 10.ª REUNIÃO OR.OINARIA REALIZADA EM 
8 DE OUTUBRO DE 1948 

Aos oito dias do mês de outubro de mil novecentos e quarenta 
e oito reuniu-se, em sessão ordinária, no Salão Nobre do Palácio 
Tiradentes, às 16 horas, a Comissão Especial do Plano de Aprovei-
tamento da Bacia do São Francisco, sob a presidência do Sr. ;Ma-
noel Novais, com a presença dos Srs. Medeiros Neto, Vice-Presiden-
te, José Alkmim, Relator Geral, Leandro Maciel, Eunápio de Quei-
roz, Teódulo de Albuquerque, Amando Fontes, Arruda Câmara, 
Leopoldo Maciel e Freitas Cavalcanti. 

Deixou de comparecer, por motivo de viagem, o Senhor Oscar 
Carneiro. 

Depois de lida e aprovada a ata da reunião anterior, o Senhor 
Presidente concede a palavra ao Sr. José Alkmim, que lê seu pare-
cer ao Projeto n.0 1. 037-48, que cria a Comissão do Vale do São 
Francisco e dá outras providências. Pôsto em discussão o referido 
parecer, há debate geral sôbre a matéria, falando, sucessivamente, 
todos os membros da Comissão, tendo o Sr. Eunápio de Queiroz 
proposto que, dado o adiantado da hora, fôsse a votação realizada 
·em sessão extraordinária, em data a ser designada pelo Senhor 
Presidente . 

A proposta do Sr. Eunápio de Queiroz é unânimemente apro-
vada, sendo marcada uma reunião extraordinária para a próxima 
segunda-feira, dia 11 do corrente, às 16 horas. 

As 19 horas e 20 minutos, o Sr. Presidente encerra a sessão. 
E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente 

ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente. 

(DCN de 20-10-1948) 



ATA DA 5.a REUNIÃO EXTRAORDINARIA REALIZADA 
EM 11 DE OUTUBRO DE 1948 

Aos onze dias do mês de outubro de mil novecentos e quaren-
ta e oito reuniu-se, em sessão extraordinária, no Salão Nobre do 
Palácio Tiradentes, às 16 horas, a Comissão Especial do Plano de 
Aproveitamento da Bacia do São Francisco, sob a presidência do 
Senhor Manoel Novais, com a presença dos Senhores Medeiros Ne-
to, José Alkmim, Leandro Maciel, Eunápio Queiroz, Teódulo de 
Albuquerque, Amando Fontes, Arruda Câmara, Leopoldo Maciel 
e Freitas Cavalcanti. 

Deixou de comparecer, por motivo de viagem, o Senhor Oscar 
Carneiro. 

Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Senhor 
Presidente coloca em votação o parecer do Sr. José Alkmim, rela-
tivo ao Projeto n.0 1. 037-48, que cria a Comissão do Vale do São 
Francisco, com substitutivo do Senado Federal. Após discussão, 
é aprovado o parecer, sendo as rejeições votadas em separado, com 
o seguinte resultado: 

Rejeitado o artigo 4.0 , do substitutivo do Senado, prevalecen-
do o artigo 4.º do Projeto da Câmara; 

Rejeitado o artigo 5.º do substitutivo do Senado, prevalecen-
do o artigo 7.º, do Projeto da Câmara; 

Rejeitado o parágrafo único do artigo 6.0 do substitutivo do 
Senado; 

Rejeitado o artigo 11, do substitutivo do Senado contra os vo-
tos dos Srs. Leandro Maciel, Amando Fontes e Leopoldo Maciel; 

Rejeitado o parágrafo 4.º, do artigo 13, do substitutivo do Se-
nado. 

Rejeitado o artigo 16, do substitutivo do Senado, prevalecendo· 
o artigo 14, do Projeto da Câmara. 
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Rejeitado o artigo 17, do substitutivo do Senado. 
Os demais artigos do substitutivo do Senado foram aprovados. 
As 17 horas e 50 minutos, o Sr. Presidente encerra a sessão. 
E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente 

ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente . 

Parecer do Senhor José Maria Alkmim sôbre o subs-
titutivo do Senado ao Projeto n.º 1. 037, de 1948, que cria 
a Comissão do Vale do São Francisco. 

Volta à Comissão do Plano de Aproveitamento da Bacia do 
São Francisco o projeto oriundo desta Comissão sob o n.º 699, de 
1947, atualmente n.º 1.037, de 19148, que cria a Comissão do Vale 
do São Francisco e dá outras providências, em virtude de o Sena-
do ter apresentado emenda substitutiva, uma série de emendas a 
todos os seus artigos. 

Somos de parecer que as mesmas devem ser aceitas, pois não 
alteram em substância, o projeto da Câmara e dão, em muitos 
casos, melhor redação, excetuadas, entretanto, as seguintes: 

Art. 4.º, com o parágrafo único e letras a e b do substitutivo 
do Senado: 

Somos contrários à aprovação dêste dispositivo, na forma pro-
posta pelo Senado. Esta Casa do Congresso Nacional não fêz sôbre 
o assunto versado neste artigo, que trata da remuneração dos Di-
rigentes da CVSF, nenhuma modificação essencial. Preferimos, 
entretanto, a redação do nosso projeto. 

Propomos, pois, a rejeição de todo o art. 4.º do substitutivo 
do Senado. 

Art. 5.0 do substitutivo do Senado: 
A distribuição dos encargos afetos à CVSF está melhor siste-

matizada no artigo do projeto da Câmara, que é o 7.0 , e atende 
de modo mais prático os seus trabalhos além de estabelecer plano 
mais amplo para execução das obras com dotação prevista no ar-
tigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Somos de parecer que deve ser rejeitado o artigo 5.º do subs-
titutivo do Senado, a fim de prevalecer o artigo 7.0 do projeto da 
Câmara. 
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Parágrafo único do art. 6.º do substitutivo do Senado: 
A matéria de que cuida o parágrafo único do art. 6.0 do subs-

titutivo do Senado está abrangida, com outra redação, no citado 
art. 7.º do projeto da Câmara, razão pela qual propomos que êste 
parágrafo único seja rejeitado. 

Art. 11 do substitutivo do Senado: 
Somos pela rejeição da emenda do Senado, consubstanciada 

no art. 11 do seu substitutivo. 
Deve prevalecer, simplesmente, o dispositivo do artigo 3.º da 

mesma proposição, que determina que o Presidente da República 
fixará, em decreto, mediante proposta da CVSF, o local da sua 
sede. 

Entendemos que a localização das sedes dos distritos de obras 
não deve constar rigidamente da lei. Estas sedes, depois de estu-
dos e proposta da CVSF, serão determinadas pelo Presidente da 
República, atendendo sua conveniência neste ou naquele ponto 
que se fizer mais necessário sua ação. Naturalmente, a CVSF in-
teressada no andamento dos serviços a seu cargo, proporá, tendo 
~m vista unicamente, a conveniência dos trabalhos, a melhor dis-
tribuição das sedes dos distritos de obras. 

De antemão, deixamos consignados que jamais seríamos fa-
voráveis à localização de distrito em Belo Horizonte, e, sim, em 
Pirapora, ou Januária, a fim de que a direção de tais obras não 
dispersasse suas atividades em centros distantes do Vale do São 
Francisco, ficando para a regulamentação, com a divisão em três 
distritos com a localização em Pirapora, Juàzeiro e Propriá. 

Parágrafo 4.º do art. 13 do substitutivo do Senado: 
É um dispositivo que figura no substitutivo do Senado, o qual 

preceitua que "nenhuma energia elétrica será transmitida para 
fora da bacia do São Francisco, sem que lhe sejam antes atendidas 
as próprias necessidades" . 

Realmente, êste é o interêsse da região. Poderá, entretanto, 
sobretudo no início de suas atividades, haver motivo relevante 
que obrigue o fornecimento à cidade ou cidades, compreendidas 
fora da bacia do São Francisco. Preferimos deixar que a conve-
niência, ou não, dêsse fornecimento, seja, em cada caso, estudada 
e decidida pela CVSF . 
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Somos, pois, contrários que figure em lei êste parágrafo com 
a redação proposta. 

Art. 16 do substitutivo do Senado: 
Somos favoráveis à manutenção do artigo 14 do projeto da 

Câmara, ao qual o Senado apresentou emenda substitutiva, figu-
rando como art. 16. O Conselho estabelecido pela emenda do Se-
nado não nos parece atender aos interêsses da administração. A 
direção dos serviços ficaria pluralizada, o que iria dificultar, na 
prática, o rendimento que as obras da CVSF reclamam. O Projeto 
da Câmara, permitindo a interferência dos observadores, repre-
sentantes dos Estados interessados nos trabalhos da CVSF, sem 
direito a voto, atende o objetivo de se dar, na mesma, acesso aos 
representantes dos Estados ribeirinhos. O nosso parecer é no sen-
tido de ser rejeitado o art. 16 do substitutivo do Senado. 

Art. 17 do substitutivo do Senado: 
O assunto de que cuida o art. 17 do substitutivo do Senado 

é correlato ao do art. 16, cuja rejeição propusemos. Somos conse-
qüentemente, também, pela rejeição dêste artigo do substitutivo 
do Senado. 

Isto pôsto, a Comissão do Plano do Aproveitamento da Bacia 
do São Francisco é pela rejeição dos artigos 4.0 , 5.0 11, 16 e 17 e 
parágrafos único do art. 6.º e 4.º do art. 13 do substitutivo do 
Senado Federal. 

Sala da Comissão, 11 de outubro de 1948. - José Maria. 
Alkmim, Relator Geral. 

(DCN de 22-10-1948} 



ATA DA 11.ª REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA EM 
5 DE NOVEMBRO DE 1948 

Aos cinco dias do mês de novembro de mil novecentos e qua-
renta e oito, reuniu-se, em sessão ordinária, 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. Manoel Novais, com a presença dos Srs. José Alkmim, Teódulo 
de Albuquerque, Amando Fontes, Oscar Carneiro e Freitas Caval-
canti. 

Deixaram de comparecer, por motivo de viagem, os Senhores 
Arruda Câmara, Leandro Maciel, Medeiros Neto, Eunápio de Quei-
roz e Leopoldo Maciel . 

Depois de lida e aprovada a ata da sessão anterior, o Sr. Pre-
sidente distribuiu ao Senhor José Alkmim a Mensagem n.º 615, de 
1948, que submete à apreciação do Congresso anteprojeto de lei, 
que autoriza a abertura, pelo Ministério da Agricultura, do crédito 
especial de Cr$ 2. 000. 000,00 (dois milhões de cruzeiros), destina-
do à encampação dos serviços de luz, energia elétrica e água, ex-
plorados pela Companhia Indústria e Viação de Pirapora, Minas 

O Sr. José Alkmim, após, relata a referida Mensagem, e, em 
seguida, apresenta parecer favorável, que é unânimemente apro-
vado. 

As 17 horas, o Sr. Presidente encerra a sessão. 
E, para constar, eu, Paulo Rocha, Secretário, lavrei a presente 

ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente. 

(DCN de 6-11-1948) 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

Na sessão de 7-12-1948, o Projeto criando a Comissão do Vale 
do São Francisco figurou no Expediente, tomando o n.º 1.037 /48. 

Em 9-12-1948, durante a sessão noturna, o Senhor Presidente 
anunciou que se encontrava sôbre a mesa uma Indicação propondo 
regime de urgência para o Projeto. A Indicação foi aprovada e o 
Projeto entrou em discussão. 

Na sessão de 11-12-1948 procedeu-se à votação do Projeto, 
cuja redação final também foi na mesma data aprovada, subindo 
d sanção. 

A 15-12-1948 o Presidente da República assinou a Lei n.º 551, 
criando a Comissão do Vale do São Francisco. 



SESSÃ.0 EM 7 DE DEZEMBRO DE 1948 

Projeto n.0 1.037/48 

EXPEDIENTE 

Cria a Comissão do Vale do São Francisco e dá outras 
providências; tendo pareceres das Comissões Especial do 
Plano do Aproveitamento da Bacia do São Francisco, de 
Constituição e Justiça e de Finanças, sôbre o substitu-
tivo do Senado. (Discussão única). 

Parecer da Comissão Especial do Plano de Aproveitamento 
da Bacia do São Francisco . 

Volta à Comissão do Plano de Aproveitamento da Bacia do 
São Francisco o projeto oriundo desta Comissão, sob o n.º 669, de 
1947, atualmente n.º 1.037, de 1948, que cria a Comissão do Vale 
do São Francisco e dá outras providências, em virtude do Senado 
ter apresentado emenda mas que constitui, na verdade, uma série 
de emendas a todos os seus artigos . 

Somos de parecer que as mesmas devem ser aceitas, pois não 
alteram, em substância, o projeto da Câmara e dão, em muitos 
casos, melhor redação, excetuadas, entretanto, as seguintes: 

Art. 4.0 , com o parágrafo único e letras "a" e "b" do substi-
tutivo do Senado: 

Somos contrários à aprovação dêste dispositivo, na forma pro-
posta pelo Senado. Esta Casa do Congresso Nacional não fêz sôbre 
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o assunto versado neste artigo, que trata da remuneração dos di-
rigentes da CVSF, nenhuma modificação essencial. Preferimos~ 

entretanto, a redação do nosso projeto. 

Art. 5.0 do substitutivo do Senado: 
A distribuição dos encargos afetos à CVSF está melhor siste-

matizada no artigo do projeto da Câmara, que é o 7.º, e atende de 
modo mais prático seus trabalhos, além de estabelecer plano mais 
amplo para execução das obras com dotação prevista no artigo 29 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Somos de parecer que deve ser rejeitado o artigo 5.º do subs-
titutivo do Senado, a fim de prevalecer o artigo 7.º, do projeto da 
Câmara. 

Parágrafo único do artigo 6.0 do substitutivo do Senado: 
A matéria de que cuida o parágrafo único do art. 6.º do subs-

titutivo do Senado, está abrangida, com outra redação, no citado 
artigo 7.0 do projeto da Câmara, razão pela qual propomos que 
êste parágrafo único seja rejeitado. 

Art. 11 do substitutivo do Senado: 
Somos pela rejeição da emenda do Senado, consubstanciada 

no artigo 11 do seu substitutivo. Deve prevalecer, simplesmente, o 
dispositivo do artigo 3.0 da mesma proposição, que determina que 
o Presidente da República fixará, em decreto, mediante proposta 
da CVSF, o local da sua sede. Entendemos que a localização das 
sedes dos distritos de obras não deve constar rigidamente da lei. 
Estas sedes, depois de estudos e proposta da CVSF, serão determi-
nadas pelo Presidente da República, entendendo sua conveniência 
neste ou naquele ponto que se fizer mais necessária sua ação. 
Naturalmente, a CVSF, interessada no andamento dos serviços a 
seu cargo, proporá, tendo em vista, unicamente, a conveniência 
dos trabalhos, a melhor distribuição das sedes dos distritos de 
obras. 

De antemão, deixamos consignados que jamais seríamos favo-
ráveis à localização de distrito em Belo Horizonte e, sim, em Pira-
pora, ou Januária, a fim de que a direção de tais obras não disper-
sasse suas atividades em centros distantes do Vale do São Fran-
cisco, ficando para a regulamentação, com a divisão em três dis-
tritos com as localizações em Pirapora, Juàzeiro e Propriá. 



-157 -

§ 4.º do art. 13 do substitutivo do Senado: 
É um dispositivo que figura no substitutivo do Senado, o 

qual preceitua que "nenhuma energia elétrica será transmitida 
para fora da bacia do São Francisco sem que lhe sejam antes 
atendidas as próprias necessidades". 

Realmente, êste é o interêsse da região. Poderá, entretanto, 
.sobretudo no início de suas atividades, haver motivos relevantes 
que obriguem o fornecimento de energia a cidade ou cidades com-
preendidas fora da bacia do São Francisco. Preferimos deixar que 
a conveniência, ou não, dêsse fornecimento seja, em cada caso, 
estudada e decidida pela CVSF. 

Somos, pois, contrários que figure em lei êsse parágrafo com 
a redação proposta. 

Art. 16 do substitutivo do senado: 
Somos favoráveis à manutenção do art. 14 do projeto da 

-Câmara, ao qual o Senado apresentou emendas substitutiva, fi-
gurando como art. 16. O Conselho estabelecido pela emenda do 
<Senado não nos parece atender aos interêsses da administração . 
. A direção dos serviços ficaria pluralizada, o que iria dificultar, na 
prática, o rendimento que as obras da CVSF reclamam. O projeto 
da Câmara, permitindo a interferência dos observadores, repre-
sentantes dos Estados interessados nos trabalhos da CVSF, sem 
direito a voto, atende o objetivo de se dar, na mesma, acesso aos 
representantes dos Estados ribeirinhos. O nosso parecer é no sen-
tido de ser rejeitado o art. 16 do substitutivo do Senado. 

Art. 17 do substitutivo do Senado: 
O assunto de que cuida o art. 17 do substitutivo do Senado 

--é correlato ao do art. 16, cuja rejeição propusemos. Somos, con-
.seqüentemente, também, pela rejeição dêste artigo do substitutivo 
-do Senado. 

Isto pôsto, a Comissão do Plano de Aproveitamento da Bacia 
do São Francisco é pela rejeição dos arts. 4.0 , 5.º, 11, 16 e 17 e 
_parágrafo único do art. 6.º e § 4.º do art. 13 do substitutivo do 
Senado Federal . 

Sala da Comissão, 11 de outubro de 1948. - Manoel Novais, 
Presidente. - José Maria Alkmim, Relator Geral. - Medeiros Neto, 
Vice-Presidente. - Eunápio de Queiroz. - Leopoldo Maciel, com 
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restrições, quanto ao tempo de duração do mandato dos diretores 
e à fixação das sedes dos distritos. - Leandro Maciel, com restri-
ções. Era de acôrdo com a redação do Senado quanto ao art. 11 e, 
por isso, vota pela sua permanência no projeto. - Freitas Caval-
cantí, com restrições quanto à localização das Diretorias de Obras. 
- Teódulo de Albuquerque, com restrições quanto à localização 
dos Distritos de Obras. - Oscar Carneiro. - Armando Fontes, com 
restrições . 

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Depois de longos e acalorados debates nesta e em outras Co-
missões técnicas da Casa, foi aprovado pela Câmara e enviado ao 
Senado o projeto de lei que "cria a Comissão do Vale do São Fran-
cisco e dá outras providências". 

A Câmara Alta também estudou e debateu largamente a pro-
posição, devolvendo-a agora à Câmara dos Deputados com um 
substitutivo, através do qual introduziu na mesma numerosas 
alterações e procurou imprimir nova ordem à distribuição da 
matéria. 

A Comissão Especial do Plano de Aproveitamento da Bacia do 
São Francisco, a primeira a reexaminar o projeto nesta última 
fase de sua tramitação, não considerou o trabalho do Senado 
como "substitutivo", mas como uma série de emendas oferecidas 
à proposição elaborada pela Câmara, emendas que aceitou em 
parte. 

Vem agora o processo à Comissão de Constituição e Justiça, 
a quem compete emitir parecer sôbre as alterações introduzidas 
pelo Senado, encarando precipuamente o aspecto constitucional 
e legal de cada uma delas. 

Cumpre-nos, porém, resolver antes a questão de ordem indi-
retamente suscitada pela Comissão da Bacia do São Francisco, ou 
seja, a de se saber se a Câmara pode desdobrar em emendas iso-
ladas a emenda substitutiva geral do Senado e se, do ponto de 
vista técnico, será possível aceitar umas e rejeitar outras, sem 
quebra da sistemática e da coordenação racional da matéria. 

Entendemos que se a emenda da Câmara revisora importar 
de fato em substitutivo, isto é, em alteração substancial e estru-
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tural do projeto, à Câmara iniciadora cabe decidir apenas pela 
sua aceitação ou pela sua rejeição integral, já que seria desacon-
selhável subdividir o todo ou retalhar o conjunto. 

O princípio constitucional aplicado deve ser, sempre que pos-
sível, o da revisão em separado de cada uma das alterações intro-
duzidas pela Câmara revisora, a fim de que a lei possa resultar 
afinal de um .trabalho de colaboração estreita e harmônica das 
duas Casas do Congresso, e venha a consubstanciar as melhores 
sugestões de cada uma delas. 

No caso em exame, não se trata evidentemente de "substitu-
vo", pelo menos em sua rigorosa acepção gramatical e regimental. 

O Senado aprovou uma série de emendas ao projeto da Câma-
ra e realizou desde logo o respectivo encaixe no texto, deslocando, 
nesta operação, alguns dispositivos. Não houve um plano novo, um 
novo sistema ou uma nova estrutura, mas tão-sómente alterações 
introduzidas nos vários artigos e parágrafos, passíveis de aceita-
ção ou rejeição parcial sem ofensa à unidade e à harmonia do 
conjunto. 

Como nem tôdas estas alterações podem ser aceitas e nem 
tôdas devem ser rejeitadas, o que o interêsse coletivo reclama é de 
fato, o desdobramento realizado pela Comissão da Bacia do São 
Francisco, para que possamos aproveitar as sugestões que se nos 
afigurarem acertadas e rejeitar as que nos parecerem improce-
dentes. 

Em tese, creio que a Comissão de Constituição e Justiça pode 
e deve mesmo aceitar, em seu conjunto, o trabalho do Senado, sem 
prejuízo da rejeição de algumas inovações que não afetam a es-
trutura e o sentido da lei em elaboração. 

Cumpre-nos, porém, fazer o confronto exato entre os dois tra-
balhos - o da Câmara e o do Senado - a fim de orientar melhor 
a Comissão e a Casa no decidir entre uma e outra proposta: 

Projeto da Câmara 

Emenda n.0 1 - Art. l.º - É constituída na forma do artigo 
29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias a Comis-
são do Vale do São Francisco, que gozará de autonomia adminis-
trativa e ficará imediatamente subordinada ao Presidente da Re-
pública e cujos atos serão referendados pelo Ministro de Estado 
do Interior e Justiça. 
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Projeto do Senado 

Art. l.º - É instituída, para fins constantes do artigo 29 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Comissão do 
Vale do São Francisco, que terá autonomia financeira e adminis-
trativa. 

Parágrafo único. A Comissão ficará diretamente subordinada 
ao Presidente da República, cujos atos a ela atinentes serão refe-
rendados pelos titulares dos ministérios a que disserem respeito. 

PARECER 

A redação do Senado está inegàvelmente melhor. A Comissão 
é "instituída para os fins constantes do artigo 29" e não "consti-
tuída na forma do artigo 29", pois êste indica formas. A emenda 
deve ser aceita. 

Emenda n.0 2 - Art. 2.º - A CVSF terá um Diretor Superin-
tendente 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. 2.º - Constituirão a Comissão do Vale do São Francisco 
um presidente e dois diretores, nomeados pelo Presidente da Re-
pública dentre pessoas de reconhecida idoneidade técnica e admi-
nistrativa. 

§ 1. o - Os dois diretores primeiramente nomeados exercerão 
as suas funções: um por seis anos e outro por três, devendo ser 
nominalmente designado o de cada período; os nomeados poste-
riormente funcionarão por seis anos. 

§ 2.º - No caso de vaga, o nomeado completará o período do 
diretor substituído. 

PARECER 

Como se vê, o Senado introduziu no texto várias alterações; 
suprimiu a palavra moral, transformou a investidura em manda-
to, com duração predeterminada, obrigou a fixação de períodos 
iniciais diferentes e dispõe quanto às substituições. Tôdas mere-
cem aprovação, menos a primeira. A supressão do requisito da 
idoneidade moral, dentre os exigíveis das pessoas que vão desem-
penhar tão importantes funções só a entendemos por equivoco. 
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Entendemos que a redação do Senado deve ser aceita, resta-
belecendo-se a palavra moral, entre as palavras técnica e admi-
nistrativa. 

Câmara 

Emenda n.0 3 - Ar.t. 3.º - A CVSF terá por sede a Superin-
tendência na Capital da República e as duas Diretorias de Obras, 
uma no Estado de Minas Gerais, e outra no Estado da Bahia. 

Senado 

Art. 3.º - O Presidente da República fixará, em decreto, me-
diante proposta da Comissão, o local da sua sede. 

PARECER 

Ainda aqui, é de ser acolhida a sugestão do Senado. O texto 
da Câmara, além de pessimamente redigido, oferece o inconve-
niente de tornar inflexível uma decisão, que deve estar na depen-
dência de fatôres ocorrentes. Será sempre preferível que a sede da 
CVSF seja fixada, 1JOr proposta sua, de acôrdo com as conveniên-
cias momentâneas. 

Câmara 

Emenda n.º 4 - 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). É-lhes vedado: a - exercer qualquer outra 
função de caráter público; b - participar de interêsses financeiros 
em outra companhia ou emprêsa organizada com objetivos idên-
cos aos da Comissão . 

Senado 

Art. 4.0 - A título de remuneração mensal, o Presidente da 
Comissãd recel>erá a quantia de Cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzei-
ros) e cada um dos Diretores Cr$ 12. 000,00 (doze mil cruzeiros). 

Parágrafo único. É vedado ao Presidente e aos Diretores: 
a - exercer qualquer função pública remunerada; 

11-27 477 
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b - ocupar cargo de diretoria ou outro de sociedade ou em-
prêsa particular com fins idênticos aos da CVSF . 

PARECER 

Os dispositivos são pràticamente iguais. Salvo na letra b em 
que a exigência do Senado é menos rigorosa, tudo não passa de 
modificações na redação. Uma vez, porém, aceita a emenda n.0 2, 
a redação a prevalecer deve ser a do Senado, em virtude das novas 
denominações dadas aos integrantes da CVSF. Somos pela apro-
vação da emenda. 

Câmara 

Emenda n.0 5 - Tôdas as nomeações para a CVSF serão ex-
clusivamente feitas a título de comissionamento ou contrato. 

Senado 

Art. 5.º - Tôda admissão de empregado na CVSF será feita 
em comissão ou contrato. 

PARECER 

Como se viu, o Senado alterou, para melhor, a redação do 
dispositivo e deslocou para local mais adequado, uma vez que re-
gulada a Constituição da CVSF e estabelecida a remuneração e os 
impedimentos de seus componentes é de se cuidar imediatamente 
de suas atribuições, ressalvando a maté1ia de pessoal, quadros etc. 
para momento mais oportuno. Merece integral aprovação esta 
emenda do Senado. 

Câmara 

Emenda n.0 6 - Art. 6.0 - O quadro do Pessoal da CVSF 
será fixado em lei anual e de livre nomeação e demissão do Pre-
sidente 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 dispensáveis em repartições federais, observadas as respecti-
vas aptidões. 
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Senado 

Art. 6.º - O Pessoal na sede da CVSF constará de quadro 
fixado em lei anual e será de livre admissão e dispensa do Presi-
dente da República. 

Art. 10 - As tabelas numéricas de mensalistas e diaristas, na 
área de serviço do Vale, serão organizadas pela Comissão que de-
cidirá, por maioria, cabendo ao seu presidente admitir os mensa-
listas e aos chefes de distritos escolher o pessoal diarista. 

PARECER 

O caso é idêntico ao da emenda anterior. A alteração do Se-
nado melhora o texto. Como, entretanto, vamos opinar contrària-
mente à emenda que cria os distritos de obras, deve ser alterada a 
parte final do artigo 10 que terminará assim: ". . . cabendo ao 
seu presidente preenchê-las". Parecer favorável, com a alteração 
sugerida. 

Câmara 

Emenda n.º 7 - Art. 7.º - Incumbe à CVSF: a - organizar 
e submeter ao Presidente da República, para aprovação do Con-
gresso Nacional o Plano Geral de Aproveitamento do Vale do São 
Francisco que vise a regularização do curso de seus rios, melhor 
distribuição de suas águas, utilização de seu potencial hidrelétrico, 
fomento da indústria e da agricultura, desenvolvimento da irriga-
ção, modernização dos transportes, incremento da imigração e da 
colonização, assistência às familias, amparo à educação e saúde, e 
exploração de suas riquezas; b - dar execução ao plano constante 
da letra a, depois de aprovado pelo Congresso Nacional; e - assis-
tir e encaminhar para outras áreas as populações que forem des-
locadas por exigências dos trabalhos efetuados na região; d -
coordenar a ação das unidades administrativas federais, estaduais 
e municipais, para a execução dos serviços públicos respectivos 
ao aplicarem dotações oriundas do artigo 29 das Disposições Tran-
sitórias. 

§ 1.º - Enquanto não fôr aprovado pelo Congresso Nacional 
o plano a que se refere a letra a dêste artigo, a Comissão proporá 
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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 
verificada, será realizada diretamente pela Comissão ou pelos Mi-
nistérios, de acôrdo com a determinação do Presidente da Repú-
blica que autorizará os destaques dos créditos correspondentes. 

Senado 
Art. 5.º - Incumbe à CVSF: a - organizar e apresentar ao 

Presidente da 1'epública, para ser submetido ao Congresso Nacio-
nal, o Plano Geral de Aproveitamento do Vale do São Francisco, 
visando à regularização do curso dos seus rios, melhor distribuição 
do seu potencial hidrelétrico, fomento da indústria e da agricul-
tura, modernização dos seus transportes, desenvolvimento da irri-
gação, incremento da imigração e da colonização, assistência aos 
trabalhadores e respectivas famílias, organização dos serviços de 
educação e saúde e exploração de tôdas as riquezas do vale; b -
assistir e encaminhar para outras áreas as populações deslocadas 
em razão dos trabalhos efetuados na região. 

§ l.º - A dotação prevista no artigo 29 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, depois de aprovado pelo Con-
gresso Nacional o Plano Geral a que se refere a letra a dêste artigo, 
só pela Comissão do Vale do São Francisco poderá ser aplicada. 

§ 2.0 - Enquanto o Plano não fôr aprovado, a Comissão pro-
porá, juntamente com o seu programa anual de trabalho, os pla-
nos parciais que não possa, desde logo, executar diretamente, a 
fim de serem postos em prática, com recursos da referida dotação, 
pelos Ministérios a que pertençam os órgãos administrativos para 
isso competentes. 

§ 3.º - Nesta hipótese, as verbas que tiverem de ser aplicadas 
serão previamente e por proposta da Comissão, consignadas em 
orçamento para apreciação do Congresso. 

PARECER 

Do confronto se verifica: l.º - que o corpo do artigo é idên-
tico nos dois projetos, salvo pequenas variações de ordem ou de 
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redação sem a menor importância; 2.º - que a matéria constante 
da letra b do projeto da Câmara aproveitou-a o Senado, indireta-
mente, no§ 1.0 ; 3.º - que a Câmara permitia que, mesmo depois 
da aprovação do plano geral, os .Ministérios executassem obras 
pertinentes aos mesmos e o Senado excluiu essa possibilidade. O 
texto do Senado deve, ao nosso ver, ser preferido, por mais conciso 
e prudente, de vez que corrige o perigo do arbítrio no § 2.0 do 
artigo. 

Câmara 

Emenda n.º 8 - Art. 8.º - As entidades já existentes no Vale 
do São Francisco, com a mesma finalidade da CVSF, passarão a 
ser por ela orientadas e fiscalizadas. 

Senado 

Art. 6.º - Os serviços já existentes no Vale do São Francisco, 
com a mesma finalidade da CVSF, passarão a ser por ela orienta-
dos e fiscalizados. 

Parágrafo único. No prazo máximo de um ano, passarão à 
administração direta e total da CVSF os trabalhos e serviços ora 
em execução e custeados exclusivamente pela quota constitucio-
nal, respeitados todos os compromissos existentes. 

PARECER 

A inovação está no parágrafo mas, data venia não nos parece 
aconselhável. Fixar um prazo de transição tão curto para a trans-
posição de tantos e tão numerosos encargos a um órgão novo pode 
ser perigoso. Se a lei já estabelece que, aprovado o plano geral, 
tôdas as obras do mesmo deverão ser executadas pela CVSF, não 
se nos afigura necessário fixar o prazo sugerido pelo Senado. Pa-
recer pela rejeição. 

Câmara 

Emenda n.º 9 - Art. 9.º - A CVSF terá podêres para requi-
sitar aos Ministérios ou a qualquer das autarquias, funcionários 
técnicos, necessários aos seus serviços. 
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Parágrafo único . A Comissão poderá colaborar com as asso-
ciações rurais existentes, ou as que se venham criar, para mais 
rápida e eficiente introdução de processos mais adequados, na 
agricultura e na pecuária. 

Senado 

A Comissão poderá colaborar com as associações rurais, Ja 
constituídas ou que se venham a criar, no sentido de introduzir, 
na agricultura e na pecuária, ou de aperfeiçoar, os processos mais 
rápidos e eficientes. 

PARECER 

O Senado suprimiu o artigo da Câmara e transformou em dis-
positivo autônomo, com ligeira modificação de redação, o respec-
tivo parágrafo. Nota-se que a Câmara Alta procurou sempre reti-
rar à CVSF o feitio de uma repartição burocrática, deixando de 
falar em nomeações, funcionários etc., aí, certamente, a inspira-
ção da emenda, que achamos aceitável . 

Câmara 

Emenda n.º 10 - Art. 10 - A CVSF, ao organizar as tabelas 
de salários procurará fixá-los observadas as condições de cada re-
gião, a fim de atenuar quanto possível, as perturbações de mu-
dança de atividade das populações locais. 

Senado 

Art. 12 - A CVSF, ao organizar as tabelas de salários, terá 
em vista as condições de cada região, a fim de atender, quanto 
possível, as perturbações oriundas de atividades das populações 
locais. 

PARECER 

O Senado, alterando ligeiramente a redação do texto, pertur-
bou-lhe o sentido. O dispositivo da Câmara diz "a fim de atenuar 
quanto possível as perturbações ... ", enquanto o do Senado diz 
"a fim de atender, quanto possível às perturbações ... ". Parece-
-nos preferível a redação da Câmara, e, assim, somos pela rejeição 
da emenda. 
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Câmara 

Emenda n.0 11 - Art. 11 - O Govêrno Federal poderá fazer 
a exploração das quedas dágua no Rio São Francisco e nos seus 
afluentes, através da CVSF, ou de emprêsas por esta organizadas 
ou controladas, nos ,têrmos do Código de Minas e Aguas e da lei 
respectiva em cada caso concreto. 

§ 1.º - Na aquisição de energia hidrelétrica, terão preferên-
cia os Estados, Municípios e Cooperativas Agrícolas. 

§ 2.º - Na fixação do preço de kWh da energia elétrica para 
essas entidades, deverá ser considerado o .custo do material para as 
usinas produtoras no local do consumo, cujo preço não poderá 
exceder àquele em mais de 20%. 

Senado 

Art. 13 - Ressalvada a concessão da Companhia Hidrelétrica 
do São Francisco, poderá o Govêrno Federal explorar as quedas 
dágua do Rio São Francisco, por intermédio da CVSF ou de socie-
dade de economia mista que fôr organizada. 

§ 1.º - A Companhia Hidrelétrica do São Francisco deverá 
coordenar os seus projetos com os da CVSF de forma a não pre-
judicar a finalidade desta. 

§ 2.0 - Na aquisição da energia hidrelétrica, terão preferên-
cia os Estados, Municípios, Cooperativas e Sociedades sem fins lu-
crativos. 

' § 3.0 - O preço do quilowatt-ano em grosso, na alta tensão, 
para essas entidades, será igual, no máximo, ao seu custo acresci-
do de 6%. 

§ 4.º - Nenhuma energia elétrica será transmitida para fora 
da Bacia do São Francisco sem que lhe sejam antes atendidas as 
próprias necessidades . 

PARECER 

Como se vê, o Senado alterou a redação do texto e dos pará-
grafos, acrescentando mais dois - o 1.º e o 4.0 - contendo provi-
dências estranhas ao Projeto da Câmara. Como a Comissão do São 
Francisco, penso que devem ser aprovadas as várias alterações 
introduzidas no dispositivo, salvo a contida no § 4.0 . ~ste deve ser 
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totalmente rejeitado, pela simples razão de que é ainda muito 
cedo para forçar a aplicação exclusivamente no Vale do São Fran-
cisco da energia nêle produzida. Significaria matar económica-
mente qualquer iniciativa de aproveitamento da energia de Paulo 
Afonso, cujo potencial não encontraria mercado suficiente no Vale. 

Somos pela aceitação da emenda, salvo o § 4.0 , que deve ser 
eliminado. 

Câmara 

Emenda n.º 12 - Art. 12 - Das áreas compreendidas no pla-
no de irrigação e outras obras, o Govêrno Federal, por intermédio 
da CVSF, poderá promover a desapropriação de terras destinadas 
à colonização, e, especialmente, à fixação de populações desloca-
das, por motivos decorrentes do plano geral a executar. 

Senado 

Art. 14 - Nas áreas compreendidas no plano de irrigação e 
outras obras, o Govêrno Federal, por intermédio da CVSF, poderá 
promover a desapropriação de terras destinadas à colonização e, 
especialmente, à fixação de populações deslocadas por necessida-
des do plano geral adotado . 

PARECER 

O Senado introduziu apenas duas pequenas modificações de 
redação que, a meu ver, não melhoraram o texto. Entendemos que 
deve ser mantida a redação da Câmara. 

Câmara 

EmendrL n. o 13 - 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 discussão. 

Senado 
Art. 16 - Para o fim especial de coordenar os projetos e ati-

vidades da administração pública na área do Vale do São Fran-
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enorme retardamento de tôdas as providências da CVSF. A coor-
denação das atividades desta com as dos demais órgãos federais 
que atuam no Vale ou em suas proximidades poderá e deverá 
verificar-se sem necessidade da criação do Conselho. 

Parece-me que esta inovação do Senado deve sofrer, por parte 
da Câmara, a mais formal repulsa. 

Câmara 

Emenda n.º 14 - Art. 15 - A Comissão é obrigada à presta-
ção, ao Congresso Nacional, até o dia 30 de abril de cada ano, das 
contas préviamente examinadas pelo Tribunal de Contas. Deverá 
também apresentar ao Congresso, naquele prazo, relatório concer-
nente às atividades exercidas durante o ano anterior, o qual será 
encaminhado em mensagem do Presidente da República. 

Parágrafo único. Se as contas referidas neste artigo não 
forem prestadas no prazo fixado, o Tribunal de Contas comuni-
cará o fato ao Congresso, que constituirá Comissão Especial para 
tomar as contas em atraso. 

Senado 

Art. 18 - O Presidente da República enviará, anualmente, ao 
Congresso, com as contas da administração federal, relativas ao 
exercício anterior, as que digam respeito aos serviços a cargo da 
CVSF devidamente pormenorizadas e julgadas pelo Tribunal de 
Contas. 

PARECER 

O texto do Senado parece-nos incomparàvelmente melhor em 
conteúdo, sentido e redação, devendo prevalecer sôbre o da Câma-
ra. De fato, a CVSF não se articula diretamente com o Congresso 
Nacional mas com o Presidente da República, a quem é direta-
mente subordinada. Suas contas devem vir com as da administra-
ção federal e submetidas aos mesmos prazos e exigências. Parecer 
favorável à emenda. 

Câmara 

Emenda n.0 15 - Art. 16 - Tôdas as dotações orçamentárias 
e créditos especiais, extraordinários ou suplementares destinados 
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ao Vale do São Francisco serão depositados no Banco do Brasil, 
para ulterior requisição autorizada pelo Presidente da República. 

Senado 

Art. 10 - As importâncias das dotações orçamentárias e dos 
créditos adicionais destinados ao Vale do São Francisco serão de· 
positados no Banco do Brasil, para ulterior requisição, quando 
autorizada pelo Presidente da República. 

PARECER 

Como geralmente tem acontecido, o Senado melhorou consi-
deràvelmente a redação. Créditos adicionais compreendem os 
especiais, suplementares e extraordinários, ou seja todos os crédi-
tos extra-orçamentários. Foge inteiramente à boa técnica finan-
ceira o dispositivo da Câmara. Parecer favorável à emenda do 
Senado. 

Câmara 

Emenda n.º 16 - Art. 17 - Tôdas as dotações orçamentárias 
ou não, destinadas ao Vale do São Francisco, são consideradas 
automàticamente registradas. 

Senado 

Art. 20 - Tôdas as dotações orçamentárias ou não, destinadas 
ao Vale do São Francisco, independerão de registro do Tribunal 
de Contas para serem distribuídas. 

PARECER 

Ainda aqui foi acertada e oportuna a intervenção do Senado 
que deu ao dispositivo seu verdadeiro sentido e redação mais ade-
quada. Parecer favorável. 

Câmara 

Emenda n.0 17 - Art. 18 - Dentro de noventa dias após sua 
constituição, a CVSF organizará o regimento, que será aprovado 
pelo Presidente da República. 
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Senado 

Ar.t. 21 - Dentro de noventa dias da sua constituição, a cvsF· 
submeterá o seu regimento à aprovação do Presidente da Repú-
blica. 

PARECER 

Favorável à emenda do Senado, que oferece um texto impe-
càvelmente construído. 

Câmara 

Emenda n.º 18 - 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. 

Senado 

Art. 22 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,. 
revogadas as dispo.sições em contrário. 

PARECER 

O Senado reuniu num só os dois artigos da Câmara, suprimin-
do aquela condição absurda de subordinar a vigência da lei à sua 
regulamentação. Em primeiro lugar, a CVSF não terá regulamen-
to e sim regimento. Em segundo lugar, é a primeira Comissão a 
ser constituída depois de entrar a lei em vigor, quem vai submeter 
ao Presidente da República o projeto de seu regimento. A ser man-
tida a cláusula da Câmara, a lei nunca entraria em vigor. 

Emenda n.º 1 - Acrescenta à expressão "autonomia admi-
nistrativa" as palavras "e financeira". Em seu parágrafo único, 
a emenda do Senado estabelece que os atos da Comissão do Vale 
do São Francisco, diretamente subordinados ao Presidente da Re-
pública, serão referendados pelos titulares dos Ministérios a que 
disserem respeito. 

Somos pela aceitação da emenda. 
Emenda n.º 2 - O Senado introduziu no texto do artigo 2.0 

que estabelece que "A CVSF terá um diretor-superintendente e 
mais dois diretores, todos de nomeação do Presidente da Repúbli-
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.ca, escolhidos entre pessoas de reconhecida idoneidade moral, téc-
nica e administrativa e demissíveis ad nutum, várias alterações: 
a - suprimiu a palavra moral; b - transformou a investidura em 
mandato com duração predeterminada. 

Somos pela rejeição da emenda, em vista das razões já ampla-
mente debatidas nesta Comissão por ocasião da aprovação do 
projeto. 

Emenda n.º 3 - Modifica o artigo 3.º, que "fixa a sede da 
superintendência na Capital da Repúl;>lica e das duas diretorias de 
obras, uma em Minas Gerais, outra na Bahia", - autorizando o 
Presidente da República a, mediante proposta da Comissão, desig-
nar o local de sua sede. 

Somos pela rejeição da emenda, considerando a necessidade, 
segundo se debateu amplamente nesta Comissão, de atender os 
interêsses das diversas zonas do São Francisco, promovendo seu 
igual desenvolvimento. 

Emenda n.º 4 - Refere-se ao artigo 4.º, que fixa a remunera-
ção e as limitações do superintendente e dos diretores. É uma sim-
ples emenda de redação, que, de acôrdo com a Comissão de Justiça, 
deve ser aceita, apesar do parecer em contrário da Comissão 
Especial. 

Somos pela rejeição. 

Emenda n.0 5 - A emenda refere-se à nomeação do pessoal 
para a CVSF. Trata-se, apenas, de emenda de redação ao art. 5.º, 
que foi deslocado para art. 8.0 , obedecendo a melhor distribuição. 

Somos pela sua aceitação. 

Emenda n.º 6 - Refere-se a normas para a nomeação e 
demissão do pessoal e fixação anual de tabelas para diaristas e 
mensalistas. 

Somos pela rejeição da emenda, por preferir o texto da 
Câmara. 

Emenda n.º 7 - Refere-se ao artigo 7.º, que diz respeito aos 
encargos da CVSF e corresponde ao artigo 5.º do substitutivo do 
Senado. De acôrdo com o parecer da Comissão Especial, preferi-. 
mos, pelos argumentos por ela expostos, manter o projeto da Câ-
mara, rejeitando a emenda. 
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Emenda n.0 8 - Refere-se à transferência para a CVSF dos 
trabalhos e serviços ora em execução, custeados pela cota consti-
tucional. O Senado acrescentou um parágrafo fixando o prazo 
máximo de um ano para esta transferência. 

De acôrdo com o parecer da Comissão Especial e da Comissão 
de Justiça, somos pela rejeição da emenda. 

Emenda n. 0 9 - Esta emenda retira da CVSF podêres para 
requisitar aos Ministérios ou às autarquias funcionários técnicos 
necessários aos seus serviços. Conforme faz ver o relator da Comis-
são de Constituição e Justiça, é justificável a supressão do art. 91.º, 
mantido o parágrafo como artigo únieo . 

Somos pela aceitação da emenda. 

Emenda n.0 10 - Esta emenda alterou a redação do art. 10 
e, de acôrdo com o parecer do relator da Comissão de Constituição 
e Justiça, perturbou-lhe o sentido. 

Somos pela sua rejeição. 

Emenda n. 0 11 - A emenda 11 se refere ao dispositivo que 
determina normas para a exploração das quedas dágua no Rio 
São Francisco e seus afluentes. O Senado modificou a redação do 
texto e dos parágrafos e acrescentou mais dois, o primeiro e o 
quarto, contendo providências não consideradas no projeto da Câ-
mara. De acôrdo com o parecer da Comissão Especial, somos pela 
aceitação da emenda, salvo o § 4.º, que deve ser eliminado. 

Emenda n.º 12 - Trata-se de emenda de redação ao artigo 12, 
e que não altera em nada o texto. Somos pela redação do Senado, 
aceitando, assim, a emenda. 

Emenda n.0 13 - Refere-se ao artigo 14 do projeto da Câma-
ra que faculta aos Governadores dos Estados ribeirinhos designar 
observadores sem direito a voto, para participar das reuniões da 
diretoria da CVSF, com direito amplo de informação e discussão. 
O Senado modificou o dispositivo, ampliando o direito facultado 
aos Estados e, para tal, manda criar um Conselho Técnico e 
Econômico. 
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De acôrdo com os pareceres das Comissões Especial e de Jus-
tiça, não se justifica êsse órgão, que viria complicar e perturbar 
a administração . 

Emenda n.0 14 - A emenda 14 refere-se à prestação de con-
tas da CVSF. O Senado altera a redação do dispositivo e para 
melhor, segundo o parecer da Comissão de Justiça. 

Somos pela sua aceitação. 

Emenda n.º 15 - Refere-se às dotações orçamentárias desti-
nadas à CVSF. A emenda do Senado melhorou o ,texto, dando-lhe 
redação mais precisa. 

Somos pela rejeição da emenda. 

Emenda n.0 16 - Refere-se ao registro das dotações orçamen-
tárias no Tribunal de Contas. De acôrdo com o parecer da Comis-
são de Constituição e Justiça, o Senado deu ao dispositivo uma 
redação mais adequada. 

Somos, por isso, pela sua aceitação. 

Emenda n.º 17 - Altera apenas a redação do texto do art. 18. 
Somos pela sua aceitação. 

Emenda n.0 18 - Refere-se ao artigo 19, que estabelece o 
prazo de sessenta dias, a partir da regulamentação, para iniciar a 
vigência da lei. O Senado aboliu, acertadamente, o prazo, modifi-
cando a redação do .texto. 

Somos pela aceitação da emenda. 

Emenda n.0 19 - Refere-se ao artigo 11 do projeto do Senado, 
criando três distritos de obras com a indicação das cidades em que 
deverão ser localizados. De acôrdo com o vencido nesta Comissão, 
somos pela rejeição da emenda, mantido o dispositivo do art. 14, 
do projeto da Câmara. 

Sala "Antônio Carlos", 7 de dezembro de 1948. Israel Pinheiro, 
Relator. 
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PAB.ECERES 

A Comissão de Finanças tendo examinado as emendas do Se-
nado Federal ao Projeto n.º 1.037, de 1948, opina pela aprovação 
das de n. 0 1, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18, e pela rejeição das de • 

n."" 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13 e 19. 

Sala "Antônio Carlos", 7 de dezembro de 1948. - Toledo Piza, 
Presidente. - Israel Pinheiro, Relator. - Fernando Nóbrega. -
Wellington Brandão. - Lauro Montenegro. - Segadas Viana. -
Souza Leão. - Licurgo Leite. - Deodoro Mendonça. - Aramis 
Ataide. - Ponce de Arruda. - Deoclécio Duarte. - Amaral Pei-
xoto. - João Cleophas. - Agostinho Monteiro. 

(DCN de 8-12-1948) 



SESSAO EM 9 DE DEZEMBRO DE 1948 

(Extraordinária Noturna) 

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

EXPEDIENTE 

Indicação 

O SR. PRESIDENTE - Há sôbre a mesa a seguinte Indicação: 
"Indicamos que fique sob regime de urgência o Projeto nú-

mero 1.037-A, que cria a Comissão do Vale do São Francisco. 
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 1948. - Arthur Bernar-

des, Presidente da Comissão de Segurança Nacional. - Milton 
Prates, Presidente da Comissão de Indústria e Comércio. - João 
Henrique, Presidente da Comissão de Diplomacia. - Rogério Viei-
ra, Presidente da Comissão de Transportes. - Agamemnon Ma-
galhães. - Eurico de Aguiar Sales, Presidente da Comissão de Edu-
cação e Cultura. - Castelo Branco, Presidente da Comissão de 
Legislação Social. 

O SR. MANOEL NOVAIS (Pela ordem) - Senhor Presidentt\ 
peço a V. Ex.ª que ponha em discussão o Projeto 1.037-A, o qual 
se encontra em regime de urgência. Embora não esteja publicado, 
acha-se sôbre a mesa e o meu pedido se justifica por se tratar de 
projeto de interêsse nacional. (Muito bem). 

Discussão única do Projeto n.0 1.037-A, de 1948, criando 
a Comissão do Vale do São Francisco e dando outras providências; 
tendo pareceres das Comissões Especial do Plano de Aproveita-
mento da Bacia do São Francisco, de Constituição e Justiça e de 
Finanças sôbre o substitutivo do Senado. 

Encerrada a discussão, ficando adiada a votação. 
(DCN de 10-10-1948) 

12-27 477 



SESSÃO EM 11 DE DEZEMBRO DE 1948 

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

ORDEM DO DIA 

Votação das emendas do Senado ao Projeto número 
1.037-A, de 1948, criando a Comissão do Vale do São 
Francisco e dando outras providências; tendo pareceres 
das Comissões Especial do Plano de Aproveitamento da 
Bacia do São Francisco, de Constituição e Justiça e de 
Finanças sôbre o substitutivo do Senado (considerado 
urgente de acôrdo com o artigo 72 do Regimento) -
Discussão única. 

O SR. PRESIDENTE - Vou submeter a votos as emendas 
do Senado. 

O SR. FREITAS CAVALCANTI (Pela ordem) - Sr. Presi-
dente, não é do meu intuito retardar a votação do projeto ora sub-
metido à votação da Casa, e que dispõe sôbre a criação da Comissão 
do Vale do São Francisco, a qual, na forma do art. 29 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, supervisionará tôdas as 
atividades relacionadas com o aproveitamento econômico do gran-
de Vale. 

Desejo, entretanto, submeter à consideração de V. Ex.ª, a se-
guinte questão de ordem: aprovado o projeto na Câmara e remeti-
do ao Senado e dali restituído a esta Casa com substitutivo alte-
rando-o, substancialmente, dando outra ordenação à matéria, 
inovando-a em vários aspectos, suprimindo artigos e parágrafos 
e adicionando novas disposições. Transitou o substitutivo do Se-
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nado pelas Comissões Especial do Vale do São Francisco, de Cons-
tituição e Justiça e de Finanças, que o apreciaram no devido 
tempo. 

Acontece que a Comissão de Constituição e Justiça pela pala-
vra do seu relator, o nobre Deputado Vieira de Melo, entendeu 
que o substitutivo do Senado constituía várias emendas ao projeto 
da Câmara. 

Não me parece, de acôrdo com a orientação do Senado, que 
modificou inteiramente o projeto, no conteúdo e na forma, intro-
duzindo, por vêzes, alterações fundamentais, que o mesmo possa 
ser votado a título de diversas emendas à proposição da Câmara. 
Não vem a matéria à Câmara em caráter de emendas e, sim, de 
substitutivo, com tôdas as características técnicas. 

A Comissão de Constituição e Justiça delibera, porém, adotá-
lo, como emendas ao projeto inicial. 

Convém salientar que os pareceres dos relatores não são uni-
formes, isto é, há artigos rejeitados pela Comissão de Constituição 
e Justiça e aceitos pela de Finanças, e vice-versa. 

Por isso, Sr. Presidente, não sei como possamos votar projeto 
tão importante. Ignoramos o critério a ser adotado, uma vez que, 
conforme acentuei, não há uniformidade das três Comissões em 
relação aos mesmos dispositivos. ' 

. Como já aludi antes, o Senado modificou substancialmente 
o projeto, introduzindo-lhe duas inovações essenciais; a primeira, 
suprimindo as duas Diretorias de Obras, que seriam situadas em 
Minas Gerais e na Bahia, e criando três Distritos de Obras, que se 
localizariam em ,Minas Gerais, na Bahia e Sergipe; e a segunda, 
criando um Conselho Técnico e Econômico, que coordenará os 
projetos e as atividades da administração pública na Bacia do São 
Francisco. 

Por isso, verüico a dificuldade de exprimir o meu voto, em 
relação à matéria, que é da maior importânc~a para o país. 

Uma vez que a deliberação das diferentes Comissões não é 
uniforme sôbre o mesmo assunto, como decidir a Câmara? Com 
a Comissão de Justiça, com a Comissão de Finanças ou com a 
Comissão Especial do Vale do São Francisco? 

É esta a questão de ordem que tenho a honra de trazer à 
douta consideração de V. Ex.ª. (Muito bem). 
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O SR. PRESIDENTE - A Câmara decidirá como melhor en-
tender. A praxe parlamentar, entretanto, é a seguinte: em geral, 
são preferidos os pareceres da última Comissão que se pronunciou, 
no caso, a de Finanças . 

O SR. FREITAS CAVALCANTI (Pela ordem) - Sr. Presiden-
te, a matéria não tem na forma do Regulamento pertinência com 
as atribuições da Comissão de Finanças que, em relação ao pro-
jeto, apenas deveria pronunciar-se quanto às despesas decorren-
tes da criação da Comissão do Vale do São Francisco. 

Não se trata de substitutivo da Comissão de Finanças que 
teria, necessàriamente, preferência em relação aos demais e nem 
o avulso orienta o plenário, quanto às emendas aceitas pelas Co-
missões de Finanças e de Justiça, ou do Vale do São Francisco. 

A matéria, assim, está posta em têrmos arbitrários e não será 
possível efetuar a votação do projeto, tal como consta da Ordem 
do Dia. (Muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE - Volto a explicar ao nobre Deputado: 
a Mesa não poderá ter preferência. Só o plenário, afinal, é que 
decide qual a emenda que prefere. A forma de anunciar se faz de 
acôrdo com o parecer da última Comissão que se pronunciou sôbre 
a matéria, e esta foi a de Finanças. Assim, os Srs. Deputados que 
estudaram a matéria devem ficar atentos para chamarem a aten-
ção quanto às emendas que forem sendo submetidas a votos. Posso 
esclarecer, dizendo que a Comissão de Finanças emitiu parecer 
favorável à primeira emenda; contrário às 2.ª, 3.ª e 4.ª; favorável 
à 5.ª; contrário às 6.ª, 7.ª e 8.ª; favorável à 9.ª, contrário à 10; 
favorável à 11 e 12; contrário à 13; favorável à 14, 15, 16, 17 e 18; 
contrário à 19. A Câmara é soberana para decidir a respeito. 

A Mesa não pode de maneira alguma influir no seu voto. 

O SR. VIEIRA DE MELO (Pela ordem) - Sr. Presidente, de-
sejava apenas aproveitar-me desta oportunidade para justificar 
perante a Câmara o critério adotado pela Comissão de Justiça 
quanto ao projeto em votação. 

Como bem salientou o ilustre Deputado por Alagoas, Senhor 
Freitas Cavalcanti, o projeto foi ao Senado, depois de longos e 
acalorados debates nesta Casa e de lá voltou sob a forma de subs-
titutivo. Ao analisar o trabalho do Senado, a Comissão de Justiça 
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chegou à conclusão de que, na realidade, não se tratava de um 
substitutivo. Não havia uma nova estrutura de trabalho, mas ape-
nas uma inovação em cada um dos artigos do projeto da Câmara; 
isto ficou patenteado, quando no parecer da Comissão de Justiça, 
foi confrontado, artigo por artigo, o trabalho da Câmara e o do 
Senado. Apenas a criação e localização dos Distritos feitas pelo 
Senado não encontravam correspondência no projeto desta Casa. 

De modo que, Sr. Presidente, o pensamento da Comissão de 
Justiça é êste: não existe substitutivo elaborado pela Casa do Con-
gresso, mas o encaixe de uma série de emendas aprovadas. 

O Sr. Paulo Sarasate - Acho que está certa esta orientação; 
mesmo que houvesse substitutivo do Senado, deveria ser êle con-
siderado como uma série de emendas. O parágrafo único do arti-
go 121 do Regimento diz: "O substitutivo da Câmara a projeto d::l 
Senado será considerado como uma série de emendas e votado, 
separadamente, por artigos, em correspondência aos do projeto 
emendado". Se assim é com o substitutivo da Câmara ao projeto 
do Senado, por via de conseqüência, a solução será idêntica para 
o substitutivo do Senado ao projeto da Câmara. É o argumento 
que desejava acrescentar às ponderações do nobre orador. 

O SR. VIEIRA DE MELO - Agradeço ao ilustre colega que, 
além do mais, traz fundamentação regimental à decisão da Comis-
são de Constituição e Justiça. 

Dentro do nosso sistema bicameral, as leis são produto de 
colaboração entre as duas Casas do Congresso. Nem seria possível 
à Câmara, que tomou a iniciativa do projeto, mandando ao Sena-
do trabalho completo, ficasse restrita ao exame do substitutivo 
em conjunto remetido a esta Casa pelo Senado. 

Tudo indica - e o sistema aprova essa solução - que a Câ-
mara deve analisar, uma por uma, as modificações introduzidas 
pelo Senado, no projeto. 

Nestas condições, pede a Comissão que a Mesa ponha a ma-
téria em votação, para que o plenário decida. (Muito bem). 

O SR. BARRETO PINTO (Pela ordem) - Senhor Presidente, 
sinceramente, não sei onde iremos parar. Já disse e repito que 
faltam setenta e duas horas para o encerramento da nossa sessão 
legislativa. 
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O Sr. Plínio Lemos - Então, não falemos muito. Vamos 
resumir. 

O Sr. Toledo Piza - O orador fala em setenta e duas horas 
e já consumiu, pelo menos, uma hora em questão de ordem. 

O SR. BARRETO PINTO - E por acaso não tenho êsse direito? 
O Sr. Toledo Piza - Sem dúvida. 
O Sr. Plínio Lemos - Mas o fato é que o nobre orador recla-

ma contra os outros Deputados que observem o tempo; e, no en-
tanto, desde ontem vem ocupando a tribuna só para declarar que 
a Câmara deve aproveitar as últimas horas para votação e, ao 
mesmo tempo, faz propaganda do que bem entende. Dessa forma, 
não sabemos nós como aproveitaremos êsse tempo restante. 

O Sr. Toledo Piza - O ilustre orador, que é regimentalista 
ainda há pouco infringindo expressamente a lei interna, falou 
encaminhando votação de projeto em regime de urgência. 

O SR. BARRETO PINTO - Exatamente; projeto, aliás, que 
saiu da ordem do dia, por decisão do Senhor Presidente, tão jus-
tificadas eram as razões que expendi nesse sentido. 

O fato, porém, é que desejo chamar a atenção do plenário 
para um projeto radicalmente modificado pelo Senado, criando 
outra Comissão do Vale do Rio Doce ... 

O Sr. Plínio Lemos - V. Ex.ª está equivocado; o Vale é do São 
Francisco. 

O SR. BARRETO PINTO - Pergunte o ilustre colega ao Se-
nhor Israel Pinheiro se vai bem essa Comissão; pelo menos assim 
o disse o Sr. General Dutra. 

O Sr. Plínio Lemos - O projeto já foi aprovado e V. Ex.ª to-
mando tempo ... 

O SR. BARRETO PINTO - Aprovado? 
O Sr. Plínio Lemos - Sim. Vossa Ex:celência está falando sô-

bre o vencido. 

O SR. BARRETO PINTO - O brilhante colega não prestou 
atenção aos nossos trabalhos. O Sr. Presidente acaba de anunciar 
que vai fazer a votação de acôrdo com as emendas! O ilustre cole-
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ga, meu companheiro em assuntos jurídicos, sabe perfeitamente 
que as emendas do Senado modificaram substancialmente o tra-
balho elaborado pela Câmara . 

O Sr. Presidente da República, em preparativos para a suces-
são presidencial, vai ter um órgão com empregos de dezenas de 
milhares de cruzeiros a distribuir. O substitutivo confere ao Chefe 
do Poder Executivo uma arma leonina em suas mãos! 

O Sr. Plínio Lemos - Pode o nobre orador informar se, na 
votação dêsse projeto, há dispositivo indicando o candidato do 
Partido Trabalhista, ao qual pertence? 

O SR. BARRETO PINTO - O Partido Trabalhista não tem 
candidato. Foi o Sr. General Dutra quem pediu ao Partido que o 
fizesse candidato para eleger-se Presidente da República. 

Preste bem atenção a Câmara no perigo que encerra êste pro-
jeto, na altura em que estamos dos nossos trabalhos, dando ao 
Sr. Presidente da República a atribuição de fazer as respectivas 
nomeações e demissões, tudo ad nutum. 

Assim, o Sr. Presidente fai ficar investido de podêres tais em 
Comissão de tantas margens como esta, que cria no Vale do São 
Francisco rendosos cargos, quando já se anuncia, a passos largos, 
a sucessão presidencial. 

Entendo que as emendas introduzidas pelo Senado mereciam 
passar por crivo mais rigoroso, ouvindo-se outras Comissões, por-
que os pareceres, quer da Comissão de Constituição e Justiça, quer 
da de Finanças, estão em desacôrdo. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
Peço ao nobre orador formular sua questão de ordem. 

O SR. BARRETO PINTO - Sr. Presidente, V. Ex.a com o 
espírito liberal que lhe é peculiar, permitiu que usasse da tribuna 
para falar. Estou satisfeito e dela me retiro com a consciência do 
dever cumprido, solicitando à Casa que não aprove projeto de tão 
alta relevância e que deveria ser examinado com mais vagar, tan-
to mais quando o Senado o refundiu. 

O Sr. Medeiros Neto - :S:ste projeto há dois anos está sendo 
examinado pelas Comissões técnicas desta Casa. 
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O SR. BARRETO PINTO - Se aprovássemos o projeto como 
saiu da Câmara, ainda seria justificável; mas, votar atabalhoada-
mente as emendas do Senado, que modificam completa e substan-
cialmente o projeto, não é possível. 

Sr. Presidente, peço apenas que se votem, atentamente e de 
vagar, se isso não trouxer incômodo a V. Ex.ª, as emendas do 
Senado. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Vou submeter a votos as 

EMENDAS DO SENADO 

Votação da seguinte 
Emenda n.0 1 -Art. 1.º - É constituída para fins constantes 

do artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
a Comissão do Vale do São Francisco, que terá autonomia finan-
dade técnica e administrativa. 

Parágrafo único. A Comissão ficará diretamente subordinada 
ao Presidente da República, cujos atos a ela atinentes serão refe-
rendados pelos titulares dos ministérios a que disserem respeito. 

Em seguida, é aprovada a emenda n.º 1. 

Votação da seguinte 
Emenda n.0 2 - Art. 2.0 - Constituirão a Comissão do Vale 

do São Francisco um presidente e dois diretores, nomeados pelo 
Presidente da República, dentre pessoas de reconhecida idonei-
dade técnica e tdministrativa. 

§ 1.o - Os dois diretores primeiramente exercerão as suas 
funções, um por seis anos e outro por três, devendo ser nominal-
mente designado o de cada período; os nomeados posteriormente 
funcionarão por seis anos . 

§ 2.0 - No caso de vaga, o nomeado completará o período do 
diretor substituto. 

Rejeitada. 

Votação da seguinte 
Emenda n.º 3 - Art. 3.º - O Presidente da República fixará, 

em decreto, mediante proposta da Comissão, o local de sua sede. 





-186 -

Votação da seguinte 
Emenda n.º 5 - Art. 8.º - Tôda admissão de empregado na 

CVSF será feita em comissão ou por contrato. 
Aprovada. 

Votação da seguinte 
Emenda n.º 6 - Art. 9.º - O pessoal na sede da CVSF cons-

tará de quadro fixado em lei anual e será de livre admissão e 
dispensa do Presidente da República. 

Art. 10 - As tabelas numéricas de mensalistas e diaristas, na 
área de serviço do Vale, serão organizadas pela Comissão, que 
decidirá, por maioria, cabendo ao seu presidente admitir os men-
salistas, e os chefes de distritos escolher o pessoal diarista. 

Rejeitada. 

Votação da seguinte 
Emenda n.0 7 - Ar.t. 5.0 - Incumbe à CVSF: 
a) organizar e apresentar ao Presidente da República, para 

ser submetido ao Congresso Nacional, o Plano Geral de Aproveita-
mento do Vale do São Francisco, visando a regularização do curso 
dos seus rios, melhor distribuição das suas águas, utilização do 
seu potencial hidrelétrico, fomento da indústria e da agricultura, 
modernização dos seus transportes, desenvolvimento da irrigação, 
incremento da imigração e da colonização, assistência aos traba-
lhadores e respectivas famílias, organização dos serviços de edu-
cação e saúde e exploração de tôdas as riquezas do Vale; 

b) assistir e encaminhar para outras áreas as populações 
deslocadas em razão dos trabalhos efetuados na região; 

§ 1.º A dotação prevista no artigo 29 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, depois de aprovado pelo Congresso 
Nacional o Plano Geral a que se refere a letra a dêste artigo, só 
pela Comissão do Vale do São Francisco poderá ser aplicada. 

§ 2.0 Enquanto o plano não fôr aprovado, a Comissão proporá 
juntamente com o seu programa anual de trabalho, os planos 
parciais que não possa, desde logo, executar diretamente, a fim 
de serem postos em prática, com recursos da referida dotação, 
pelos Ministérios a que pertencem os órgãos administrativos para 
isso competentes. 
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§ 3.º Nesta hipótese, as verbas que tiverem de ser aplicadas 
serão previamente, e por proposta da Comissão, consignadas em 
orçamento para apreciação do Congresso. 

Rejeitada. 

Votação da seguinte 
Emenda n.º 8 - Art. 6.º - Os serviços já existentes no Vale 

do São Francisco, com a mesma finalidade da CVSF, passarão a 
ser por ela orientados e fiscalizados. 

Parágrafo único. No prazo máximo de um ano, passarão à 
administração direta e total da CVSF os .trabalhos e serviços ora 
em execução e custeados exclusivamente pela cota constitucional, 
respeitados os compromissos existentes. 

O SR. BARRETO PINTO (Pela ordem) - Senhor Presidente, 
a inovação introduzida pelo Senado está no parágrafo único que 
diz: 

"No prazo máximo de um ano passarão à administração dire-
ta da CVSF os trabalhos e serviços ora em execução e custeados 
exclusivamente pela quota constitucional, respeitados todos os 
compromissos existentes". 

Esta emenda do Senado traz inovação. Acho que deve ser 
mantido o dispositivo primitivo. (Muito bem). 

Em seguida, é rejeitada a emenda n.0 8. 

Votação da seguinte 
Emenda n.º 9 - Art. 7.º - A Comissão poderá colaborar 

com as associações rurais, já constituídas ou que se venham a 
criar no sentido de introduzir, na agricultura e na pecuária, ou 
de aperfeiçoar, os processos mais rápidos e eficientes. 

Aprovada. 

Votação da seguinte 
Emenda n.º 10 - Art. 12 - A CVSF, ao organizar as tabelas 

de salários, terá em vista as condições de cada região, a fim de 
atender, quanto possível, às perturbações oriundas de atividades 
das populações locais. 

Rejeitada. 
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Emenda n.º 11 - Art. 13 - Ressalvada a concessão da Com-
panhia Hidrelétrica do São Francisco, poderá o Govêrno Federal 
explorar as quedas dágua do Rio São Francisco, por intermédio 
da CVSF ou de sociedade de economia mista que fôr organizada. 

§ 1.º A Companhia Hidrelétrica do São Francisco deverá 
coordenar os seus projetos com os da CVSF, de forma a não pre-
judicar a finalidade desta. 

§ 2.0 Na aquisição de energia hidrelétrica, terão preferência 
os Estados, Municípios, Cooperativas e sociedades sem fins lucra-
tivos. 

§ 3.º O preço do quilowatt-ano, em grosso, na alta tensão, 
para essas entidades, será igual, no máximo, ao seu custo acres-
cido de 6%. 

§ 4.º Nenhuma energia elétrica será transmitida para fora 
da bacia do São Francisco sem que lhe sejam antes atendidas as 
próprias necessidades. 

Aprovada. 
Votação da seguinte 
Emenda n.º 12 - Art. 14 - Nas áreas compreendidas no 

plano de irrigação e outras obras, o Govêrno Federal, por inter-
médio da CVSF poderá promover a desapropriação de terras desti-
nadas à colonização e, especialmente, à fixação de populações 
deslocadas por necessidades do plano geral adotado. 

Aprovada. 
Votação da seguinte 
Emenda n.º 13 - Art. 16 - Para o fim especial de coordenar 

os projetos e atividades da administração pública na área do Vale 
do São Francisco, é criado o Conselho Técnico e Econômico do 
Vale do São Francisco, de que serão membros: 

a) os presidentes da CVSF, do Conselho de Aguas e Energia 
Elétrica e da Companhia Hidrelétrica do São Francisco; 

b) os diretores dos Departamentos Federais de Obras Con-
tra as Sêcas, Estradas de Rodagem, Estradas de Ferro e de Portos, 
Rios e Canais; 

e) um representante de cada um dos cinco Estados situados 
na Bacia do São Francisco, nomeados pelo Presidente da Repú-
blica entre os nomes indicados em lista tríplice pelo respectivo 
Governador. 
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Art. 17 - A êsse Conselho, além da coordenação a que lhe 
alude o artigo anterior, caberá encaminhar, devidamente infor-
mados, ao Presidente da República, os projetos e relatórios das 
entidades que o integram, ou que se relacionem com o Vale do 
São Francisco. 

§ l.º - Reunir-se-á o Conselho em sessões ordinárias, ao 
menos seis vêzes por ano, sob a presidência do Ministro da Viação 
e Obras Públicas e em sessões extraordinárias, quando convocado 
pelo respectivo presidente ou por um têrço do número dos conse-
lheiros. 

§ 2.º Será atribuída, por sessão, a cada conselheiro, uma cé-
dula de presença no valor de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) de 
modo, entretanto, que a remuneração mensal não exceda de 
Cr$ 1. 000,00 (mil cruzeiros) . 

Rejeitada. 

Votação da seguinte 
Emenda n.º 14 - Art. 18 - O Presidente da República envia-

rá, anualmente, ao Congresso, com as contas da administração 
federal, relativas ao exercício anterior, as que digam respeito aos 
serviços a cargo da CVSF, devidamente pormenorizadas e julgadas 
pelo Tribunal de Contas. 

Aprovada. 

Votação da seguinte 
Emenda n.º 15 - Art. 19 - As importâncias das dotações 

orçamentárias e dos créditos adicionais destinados ao Vale do São 
Francisco serão depositadas no Banco do Brasil, para ulterior re-
quisição, quando autorizada pelo Presidente da República. 

O SR. BARRETO PINTO (Pela ordem) - Senhor Presidente, 
ainda há pouco, manifestei-me contrário ao trabalho do Senado. 

Quer-me parecer, entretanto, que, se há emenda merecedora 
de aprovação é esta, porque dispõe sôbre os créditos adicionais e 
dotações orçamentárias destinadas ao Vale do São Francisco, de-
terminando sejam depositados no Banco do Brasil, mas só reco-
lhidos quando autorizados pelo Presidente da República, ao passo 
que a emenda primitiva, aprovada pela Câmara, poderia ocasionar 
dúvidas. 
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Por isso, Sr. Presidente, estou certo de que a emenda do Se-
nado merece ser aprovada. (Muito bem). 

Em seguida, é aprovada a emenda n.º 15. 

Votação da seguinte 
Emenda n.0 16 - Art. 20 - Tôdas as dotações orçamentárias 

ou não, destinadas ao Vale do São Francisco, independerão de re- · 
gistro do Tribunal de Contas para serem distribuídas. 

Aprovada. 

Votação da seguinte 
Emenda n.º 17 - Art. 21 - Dentro de noventa dias da sua 

constituição, a CVSF submeterá o seu regimento à aprovação do 
Presidente da República. 

Aprovada. 

Votação da seguinte 
Emenda n.0 18 - Art. 22 - Esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
O SR. VIEIRA DE MELO (Pela ordem) - Sr. Presidente, per-

mita V. Ex.ª que, ainda uma vez, interrompa a votação para pedir 
a atenção da Mesa e da Casa para o caso da emenda n.º 17. 

Diz o art. 18 do projeto da Câmara: 
"Dentro de noventa dias, após sua constituição, a CVSF orga-

nizará o Regimento que será aprovado pelo Presidente da Repú-
blica". 

O Senado colocou a redação nos seguintes têrmos: 
"Dentro de noventa dias da sua constituição, a CVSF subme-

terá o seu regimento à aprovação do Presidente da República". 
É bem de ver, Sr. Presidente, que o dispositivo da Câmara 

é inexeqüível. A Comissão não se constituirá nunca, porque pre-
cisa se constituir primeiro para depois propor o Regimento. 

Pediria assim, que fôsse aprovada a redação do Senado, uma 
vez que a questão não tem maior importância a não ser quanto à 
técnica legislativa. (Muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE - Infelizmente não posso atender ao 
nobre orador, porque a emenda já estava aprovada. 

Em seguida, é aprovada a emenda n.º 18. 
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Votação da seguinte 
Emenda n.º 19 - Art. 11 - Como órgãos da Comissão são 

criados três distritos de obras: 
a) Primeiro Distrito ou do Alto São Francisco - com sede 

em Belo Horizonte, tendo a seu cargo a área superior do Vale, 
desde as cabeceiras até a barra do Rio das Velhas; 

b) Segundo Distrito ou do Médio São Francisco - com sede 
em Juàzeiro, tendo a seu cargo a área média do Vale, desde a 
barra do Rio das Velhas até a cachoeira de Itaparica; 

e) Terceiro Distrito ou do Baixo São Francisco - com sede 
em Propriá, tendo a seu cargo a área inferior do Vale, de Itaparica 
ao Oceano. 

Rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE - Encontrando-se sôbre a mesa a reda-
ção final do Projeto n.0 1.037, vou submetê-lo a votos. 

- Os Srs. Deputados que aprovam o Projeto n.º 1. 037, como 
foi lido, queiram se levantar. (Pausa) . 

Está aprovado. 

O SR. PRESIDENTE - Achando-se sôbre a mesa, vou sub-
meter a votos a redação final do Projeto n.º 1.037-B, de 1948, que 
foi considerado em regime de urgência. 

Redação final do Projeto número 1. 037-A, de 1948, 
emendado pelo Senado, que cria a Comissão do Vale do 
São Francisco e dá outras providências. 

Art. l.º É instituída, para os fins constantes do artigo 29 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Comissão do 
Vale do São Francisco, que terá autonomia financeira e adminis-
trativa. 

Parágrafo único. A Comissão ficará diretamente subordinada 
ao Presidente da República, cujos atos a ela atinentes serão refe-
rendados pelos titulares dos Ministérios a que disserem respeito. 
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Art. 2.º A CVSF terá um diretor superintendente e mais dois 
diretores todos de nomeação do Presidente da República, escolhi-
dos entre pessoas de reconhecida idoneidade técnica, moral e ad-
ministra tiva e demissíveis a.d nutum. 

Art. 3.0 O Presidente da República fixará em decreto, median-
te proposta da Comissão, o local de sua sede . 

Art. 4.0 A título de remuneração mensal, o Diretor Superin-
tendente receberá a quantia de Cr$ 15. 000,00 (quinze mil cruzei-
ros) e os Diretores a quantia de Cr$12.000,00 (doze mil cruzeiros). 
É-lhes vedado: 

a) exercer qualquer outra função de caráter público; 
b) participar de interêsses financeiros em outra companhia 

ou emprêsa organizada com objetivos idênticos aos da Comissão. 
Art. 5.º Tôda admissão de empregado na CVSF, será feita ein 

comissão ou por contrato. 
Ar.t. 6.º O quadro do pessoal da CVSF será fixado em lei anual 

e de livre nomeação e demissão do Presidente da República. 
Parágrafo 1.º - As tabelas numéricas de mensalistas e diaris-

tas serão aprovadas pelo Presidente da República. 
Parágrafo 2.º - Serão aproveitados os funcionários em dispo-

nibilidade e os que forem dispensáveis, existentes em repartições 
federais, observadas as respectivas aptidões. 

Art. 7 .o Incumbe à CVSF: 
a) organizar e submeter ao Presidente da República, para 

aprovação do Congresso Nacional, o Plano Geral de Aproveita-
mento do Vale do São Francisco que vise a regularização do curso 
de seus rios, melhor distribuição de suas águas, utilização de seu 
potencial hidrelétrico, fomento da indústria e da agricultura, de-
senvolvimento da irrigação, modernização dos seus transportes, 
incremento da imigração e da colonização, assistência às famílias, 
amparo à educação e saúde e exploração de suas riquezas. 

b) dar execução ao plano constante da letra a, depois de 
aprovado pelo Congresso Nacional; 

e) assistir e encaminhar para outras áreas as populações 
que forem deslocadas por exigências dos trabalhos efetuados na 
região; 
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d) coordenar a ação das unidades administrativas federais, 
estaduais e municipais, para execução dos serviços públicos respec-
tivos, ao aplicarem dotações oriundas do artigo 29 das Disposições 
Transitórias . 

§ 1.º 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, ten-
do em vista o seu caráter geral ou específico e conveniência verifi-
cada, será realizada diretamente pela Comissão ou pelos Ministé-
rios, de acôrdo com a determinação do Presidente da República, 
que autorizará os destaques dos créditos correspondentes. 

Art. 8.º As entidades já existentes no Vale do São Francisco, 
com a mesma finalidade da CVSF, passarão a ser por ela orienta-
das e fiscalizadas. 

Art. 9._o A Comissão poderá colaborar com as associações ru-
rais, já constituídas ou que se venham a criar, no sentido de intro-
duzir, na agricultura e na pecuária, ou de os aperfeiçoar, os pro-
cessos mais rápidos e eficientes. 

Art. 10. A CVSF, ao organizar as suas tabelas de salários pro-
curará fixá-los observadas as condições de cada região, a fim de 
atenuar quando possível as perturbações oriundas da mudança 
de atividade das populações locais. 

Art. 11. Ressalvada a concessão da Companhia Hidrelétrica 
do São Francisco, poderá o Govêrno Federal explorar as quedas 
dágua do Rio São Francisco, por intermédio da CVSF ou de socie-
dade de economia mista que fôr organizada . 

§ 1.º A Companhia Hidrelétrica do São Francisco deverá 
coordenar os seus projetos com os da CVSF de forma a não preju-
dicar a finalidade desta. 

§ 2.º Na aquisição da energia hidrelétrica, terão preferência 
os Estados, Municípios, Cooperativas e Sociedades sem fins lucra-
tivos. 

§a.o O preço do quilowatt-ano, em grosso, na alta tensão, para 
essas entidades, será igual, no máximo, ao seu custo acrescido de 
6%. 

13 -27 477 
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Art. 12. Nas áreas compreendidas no plano de irrigação e 
outras obras, o Govêrno Federal, por intermédio da CVSF, poderá 
promover a desapropriação de terras destinadas à colonização e, 
especialmente, à fixação de populações deslocadas por necessida-
des do plano geral adotado. 

Art. 13. 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, participa-
rão das reuniões da Diretoria da CVSF com direitos amplos de 
informação e discussão. 

Art. 14. O Presidente da República enviará, anualmente, ao 
Congresso, com as contas da administração federal, relativas ao 
exercício anterior, as que digam respeito aos serviços a cargo da 
CVSF, devidamente pormenorizadas e julgadas pelo Tribunal de 
Contas. 

Art. 15. As importâncias das dotações orçamentárias e dos 
créditos adicionais destinados ao Vale do São Francisco serão de-
positadas no Banco do Brasil, para ulterior requisição, quando 
autorizada pelo Presidente da República. 

Art. 16. Tôdas as dotações orçamentárias ou não, destinadas 
ao Vale do São Francisco, independerão de registro no Tribunal 
de Contas para serem distribuídas. 

Art. 17. Dentro de noventa dias da sua constituição, a CVSF 
submeterá o seu Regimento à aprovação do Presidente da Repú-
blica. 

Art. 18. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Sala da Comissão de Redação, em 9 de dezembro de 1948. -
Manoel Duarte, Presidente. - Luiz Cláudio. - Agrícola de Barros. 
- Heróphilo Azambuja. 

O SR. PRESIDENTE - O projeto vai à sanção . 

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

• • • • • • • • • • • • • • 1 ••••• 1 ••••••••••••••••••••• 1 •••• 1 ••• " ••••••••• 

(DCN de 12-12-1948) 



LEI N.0 541, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1948 

Cria a ComiB'são do Vale do São Francisco e dá outras providências 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1.º - É instituída, para os fins constantes do artigo 29 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Comissão 
do Vale do São Francisco, que terá autonomia financeira e admi-
nistrativa. 

Parágrafo único. A Comissão ficará diretamente subordinada 
.ªº Presidente da República, cujos atos a ela atinentes serão refe-
rendados pelos titulares dos ,Ministérios a que disserem respeito. 

Art. 2.º - A CVSF terá um Diretor-Superintendente e mais 
dois Diretores, todos de nomeação do Presidente da República, es-
colhidos entre pessoas de reconhecida idoneidade técnica, moral 
e administrativa e demissíveis ad nutum. 

Art. 3.º - O Presidente da República fixará, em decreto, me.: 
diante proposta da Comissão, o local de sua sede. 

Art. 4.º - A título de remuneração mensal, o Diretor Supe-
rintendente receberá a quantia de Cr$ 15.000,00 (quinze mil ~ru
zeiros) e os Diretores a quantia de Cr$ 12. 000,00 (doze mil cru-
zeiros). É-lhes vedado: 

a) exercer qualquer outra função de caráter público; 
b) participar de interêsses financeiros em outra Companhia 

ou emprêsa organizada com objetivos idênticos aos da Comissão. 

Art. 5.º - Tôda admissão de empregado da CVSF será feita 
em comissão ou por 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. 

Parágrafo 1.º As tabelas numéricas de mensalistas e diaristas 
serão aprovadas pelo Presidente da República . 

Parágrafo 2.0 Serão aproveitados os funcionários em disponi-
bilidade e os que forem dispensáveis, existentes em repartições fe-
derais, observadas as respectivas aptidões. 

Art. 7.º - Incumbe à CVSF: 
a) organizar e submeter ao Presidente da República, para 

aprovação do Congresso Nacional, o Plano Geral de Aproveita-
mento do Vale do São Francisco, que vise à regularização do curso 
de suas águas, utilização de seu potencial hidrelétrico, fomento 
da indústria e da agricultura, desenvolvimento da irrigação, mo-
dernização dos seus transportes, incremento da imigração e saúde 
e exploração de suas riquezas. 

b) dar execução ao plano constante na letra a, depois de 
aprovado pelo Congresso Nacional; 

e) assistir e encaminhar para outras áreas as populações 
que forem deslocadas por exigências dos trabalhos efetuados na 
região; 

d) coordenar a ação das unidades administrativas federais, 
estaduais e municipais, para a execução dos serviços públicos res-
pectivos, ao aplicarem dotações oriundas do artigo 29 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

Parágrafo 1.º - 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. 

Parágrafo 2.º - A execução das diferentes obras e serviços 
do Plano, tendo em vista o seu caráter geral ou específico e conve-
niência verificada, será realizada diretamente pela Comissão ou 
pelos Ministérios, de acôrdo com a determinação do Presidente da 
República, que autorizará os destaques dos créditos correspon-
dentes. 

Art. 8.0 - As entidades já existentes no Vale do São Fran-
cisco, com a mesma finalidade da CVSF passarão a ser por ela 
orientadas e fiscalizadas. 
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Art. 9.º - A Comissão poderá colaborar com as associações 
rurais, já constituídas ou que se venham a criar, no sentido de 
introduzir na agricultura e na pecuária, ou de os aperfeiçoar, os 
processos mais rápidos e eficientes. 

Art. 10: A CVSF, ao organizar as suas tabelas de salários 
procurará fixá-los observadas as condições de cada região, a fim 
de atenuar quando possível as perturbações oriundas da mudan-
ça de atividades das populações locais. 

Art. 11. Ressalvada a concessão da Companhia Hidrelétrica 
do São Francisco, poderá o Govêrno Federal explorar as quedas 
dágua no Rio São Francisco, por intermédio da CVSF ou de socie-
dade de economia mista que fôr organizada. 

Parágrafo 1.º A Companhia Hidrelétrica do São Francisco 
deverá coordenar os seus projetos com os da CVSF, de forma a não 
prejudicar a finalidade desta. 

Parágrafo 2.º Na aquisição da energia hidrelétrica, terão pre-
ferência os Estados, Municípios, Cooperativas e Sociedades sem 
fins lucrativos. 

Parágrafo 3.º O preço do quilowatt-ano, em grosso, na alta 
tensão, para essas entidades, será igual, no máximo, ao seu custo 
acrescido de 6% . 

Art. 12. Nas áreas compreendidas no plano de irrigação e 
outras obras, o Govêrno Federal, por intermédio da CVSF, poderá 
promover a desapropriação de terras destinadas à colonização e, 
especialmente, à fixação de populações deslocadas por necessidade 
do plano geral adotado. 

Art. 13. 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, participa-
rão das reuniões da Diretoria da CVSF, com direitos amplos de in-
formação e discussão . 

Art. 14. Poderá a CVSF assinar convênios e acôrdos com os 
Estados e Municípios ribeirinhos, para os fins previstos nos arti-
gos 7.0 e 8.0 , mediante expressa aprovação do Presidente da Repú-
blica. 

Art. 15. O Presidente da República enviará, anualmente, ao 
Congresso Nacional, com as contas da administração federal, re-
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!ativas ao exercício anterior, as que digam respeito aos serv:iços a 
cargo da CVSF, devidamente pormenorizadas e julgadas pelo Tri-
bunal de Contas. 

Art. 16. As importâncias das dotações orçamentárias e dos 
créditos adicionais destinadas ao Vale do São Francisco, serão de-
positadas no Banco do Brasil, para ulterior requisição, quando 
autorizada pelo Presidente da República. 

Art. 17. Tôdas as dotações orçamentárias ou não, destinadas 
ao Vale do São Francisco, independerão de registro no Tribunal 
de Contas para serem distribuídas. 

Art. 18. Dentro de noventa dias da sua constituição, a CVSF 
submeterá o seu regimento à aprovação do Presidente da Repú-
blica. 

Art. 19. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1948, 127.º da Independên-
cia e 60.º da República. 

EURICO G. DUTRA 
Adroaldo Mesquita da Costa 
Sylvio de Noronha 
Canrobert P. da Costa 
Hildebrando Acioly 
Corrêa e Castro 
Clóvis Pestana 
Daniel de Carvalho 
Clemente Mariani 
Honório Monteiro 
Armando Trompowsky 

(Diário Oficial, de 17 de dezembro de 1948) 



MENSAGENS PRESIDENCIAIS 

Para maior compreensão dos problemas sanfranciscanos, 
julgamos conveniente reunir trechos das Mensagens apresentadas 
pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, no período 
de 1948 a 1956, com referências ao Plano do Aproveitamento do 
Vale do São Francisco. Foram ao todo nove Mensagens em quatro 
governos. 

Nesses excertos de inegável valor histórico, ressalta-se o gran-
de alcance do empreendimento em que se empenhava o Executivo, 
ano após ano, revelando uma preocupação constante em dar con-
tinuidade administrativa ao problema. Obra inteiriça, construída 
por uma equipe de técnicos de reconhecida competência, a expe-
riência iniciada na Bacia do São Francisco era a primeira tenta-
tiva de planejamento regional em execução no país. Planejamento 
que diferia de quaisquer outro$ programas econômicos de ampli-
tude nacional, ou ainda de ligeiras iniciativas visando a beneficiar 
determinados núcleos estaduais ou municipais. 

A linguagem oficial, nesses documentos presidenciais, põe em 
evidência os propósitos do Estado, interessado em realizar o que 
se determinara no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 



MENSAGEM DE 1948  

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

SENTIDO NACIONAL DO APROVEITAMENTO DO SÃO FRANCISCO 

"A previdência dos constituintes de 1946 tornou exequível o 
aproveitamento das possibilidades econômicas do Rio São Fran-
cisco e seus afluentes, sob a forma de empreendimento obrigatório 
da União. Nos têrmos do art. 29 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias, quantia não inferior a um por cento das 
rendas tributárias federais deverá aplicar-se nessa tarefa anual-
mente, durante vinte anos, segundo as diretrizes de um plano a 
ser traçado e executado pelo Govêrno Federal. Ficaram, portanto, 
assegurados os recursos, reconhecida a necessidade de um plano, 
e estipulado o prazo para sua execução, isto é, garantias mínimas 
indispensáveis contra os perigos de possíveis protelações, diver-
gências de orientação e, sobretudo, descontinuidade no andamen-
to das obras. Sob qualquer de seus aspectos, a valorização econô-
mica da extensa região e a elevação do padrão de trabalho dos 
seus habitantes é problema que ultrapassa o âmbito dos interêsses 
regionais, para adquirir extraordinária significação nacional. Não 
era mais lícito protelar a restauração do grande rio; cumpria, ao 
revés, restituir-lhe, deliberadamente, as funções históricas que lhe 
reconheceram os estudiosos: traço de união vital entre o Norte e 
o Sul do país, fonte de energia hidráulica, celeiro de víveres, con-
densador de populações. Urgia e urge subjugar as suas águas, 
regularizando a sua vazão e promovendo a sua utilização racio-
nal, a fim de atender à multiplicidade de objetivos do empreendi-
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mento: navegação e transporte, irrigação, produção de energia 
elétrica, reflorestamento e restauração do solo, colonização e in-
dustrialização. 

PLANEJAMENTO REGIONAL 

Não se devem subestimar, entretanto, as dificuldades dos 
trabalhos para a sua execução. É a primeira tentativa, em nosso 
país, de planejamento regional, cujo maior obstáculo não está em 
projetar determinadas obras e serviços, mas em selecionar e exe-
cutar os de maior repercussão na vida econômica e social das po-
pulações interessadas, condicionando, por outro lado, o início de 
qualquer obra à existência de suficientes recursos humanos, téc-
nicos e financeiros, para sua realização dentro dos prazos prefixa-
dos. Cumpre planejar de acôrdo com os dados de rigoroso levanta-
mento das condições da área que se pretende recuperar e desen-
volver, escolhidos os projetos realizáveis, com absoluto senso prá-
tico e ausência total de zelos particularistas ou veleidades regio-
nalistas, mas segundo prioridades, decorrentes da própria natu-
reza dos trabalhos, e ordem lógica de urgência. 

VIAGEM AO SÃO FRANCISCO 

Retornando ao Vale do São Francisco, em junho de 1947, para 
estudar as medidas concretas a serem tomadas, em colaboração 
com o Congresso Nacional, verifiquei a conveniência de promover 
com urgência o início das obras indispensáveis à valorização eco-
nômica do grande Vale e à melhoria do padrão de vida de seus 
habitantes, mediante criação de condições favoráveis ao desenvol-
vimento de uma economia regional equilibrada, em que haja opor-
tunidades de trabalho capazes de fixar ao solo as laboriosas popu-
lações sertanejas. 

A COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

Todavia, o soerguimento dessa região acha-se vinculado ao 
projeto de lei que institui a Comissão do Vale do São Francisco. 
O referido projeto encontra-se ainda em fase de discussão no Con-
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gresso, tornando-se indispensável acentuar a necessidade de um 
andamento mais rápido, se possível, dos .trabalhos de elaboração 
dessa legislação orgânica complementar. A lei a ser promulgada 
deverá ficar isenta de imperfeições, a fim de que possa atender, de 
maneira definitiva e simultâneamente, às aspirações do povo bra-
sileiro e aos elevados objetivos colimados pela Constituição. A essa 
Comissão, caberá a maior parcela de responsabilidade na elabora-
ção do plano de aproveitamento progressivo das possibilidades da 
bacia do São Francisco. 

Os trabalhos a efetuar são de tal vulto, pela complexidade 
dos problemas em jôgo, que se torna aconselhável organizar e 
instalar a referida Comissão com a maior brevidade possível, a fim 
de que a mesma dê início às suas atividades de levantamento das 
condições regionais, medida preparatória básica à cautelosa utili-
zação dos recursos disponíveis, no sentido de evitar desperdícios, 
que a economia nacional não pode permitir, e empirismo ou preci-
pitações nocivas ao êxito da iniciativa. 

FEDERALISMO ATIVO 

Não é demasiado ressaltar que as proporções do vasto empre-
endimento, interessando diretamente diversos Estados da Federa-
ção e respectivos municípios, constituem legítimo desafio à nossa 
capacidade de trabalho coordenado, pondo à prova a administra-
ção federal e o espírito de cooperação dos diferentes órgãos ou 
departamentos que intervirão na sua execução. Ademais, é esta, 
na verdade, magnífica oportunidade para o estabelecimento de 
laços federativos mais estreitos e para o aperfeiçoamento do siste-
ma de relações entre os diversos níveis do govêrno. Nem se poderia 
menosprezar a útil colaboração das populações a beneficiar, cujo 
apoio constitui condição imprescindível de sucesso. 

TRABALHOS EM ANDAMENTO 

Enquanto o Congresso elabora a legislação orgamca, sem a 
qual não será possível dar cumprimento aos dispositivos constitu-
cionais, foi autorizado o prosseguimento de estudos, projetos e 
levantamentos diversos, bem como a realização, através dos Minis-
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térios cujos orçamentos consignaram dotações especiais para apli-
cação no Vale do São Francisco, de obras já programadas. Assim 
é que prosseguiram os levantamentos aerofotogramétricos, os es·· 
tudos e obras de pequena hidrografia, a construção de obras de 
acostagem em diversos portos fluviais, rodovias de acesso, linhas 
telegráficas, hospitais regionais, saneamento, erradicação da ma-
lária, assistência medicamentosa às populações rurais, aquisição 
de material de dragagem e equipamentos diversos. A navegação do 
São Francisco mereceu atenção do Govêrno, estando em exame a 
unificação das emprêsas de transporte nas águas do grande rio" . 

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

.. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-....................... . 

(Mensagem de 1948 - General Eurico Gaspar Dutra - Imprensa 
Nacional - pág. 110) 



MENSAGEM DE 1949  

APROVEITAMENTO DAS POSSIBILIDADES DO sÃO FRANCISCO. 

"O aproveitamento das possibilidades econômicas do Rio São 
Francisco e de seus afluentes mais importantes - quer os da mar-
gem direita, rios Pará, Paraopeba, das Velhas, Jequitaí, Verde 
Grande, Rãs, Pararnirim, Jacaré e Salitre; quer os da margem 
esquerda, rios Indaiá, Abaeté, Paracatu, Urucuia, Pardo, Cari-
nhanha e Grande - constitui problema nacional de magna rele-
vância, amplamente discutido desde longa data, na multiplicidade 
de seus aspectos, e sôbre o qual existem os mais diversos estudos 
de especialistas brasileiros e alienígenas . 

1!:sses estudos preliminares contribuíram para criar um clima 
favorável à elaboração do art. 29 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias, da Carta Magna de 18 de setembro de 1946, 
que criou os recursos e estabeleceu o prazo necessário à efetiva 
valorização da extensa bacia hidrográfica e de seus habitantes. 

O aproveitamento dessa vasta região, sôbre constituir aspira-
ção de várias gerações de brasileiros, vinha se impondo como pro-
vidência inadiável, ligada aos problemas de expansão econômica 
do país e à própria sobrevivência da unidade nacional. 

Na mensagem anterior, fiz questão de reconhecer e proclamar 
a sábia previdência dos Constituintes de 1946, que facultou ao 
Poder Executivo os meios para o inicio de uma política concreta de 
empreendimentos positivos, - destinados a obter o máximo pro-
veito no concernente à utilização racional das águas do grande rio 
e seus tributários para os inúmeros fins a que se destinam: trans-
porte fluvial, eletrificação, irrigação, reflorestamento, produção 
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agropecuana, colonização, fixação das populações rurais migran-
tes e industrialização das matérias-primas regionais. Os problemas 
de utilização da água e da terra se entrosam com os de população, 
cujo bem-estar depende, fundamentalmente, da maneira como são 
conservados e explorados os recursos naturais. Da solução que lhes 
fôr dada decorrem a estabilidade da organização econômico-social 
e o adequado ajustamento ao ambiente físico. Af3 dolorosas migra-
ções nordestinas revelam desajustamentos perigosos, que urge cor-
rigir, entre grandes grupos de população rural e o quadro natural 
das suas atividades e ocupações normais. O Vale do São Francisco 
se apresenta, graças à fertilidade do solo adequado a múltiplas 
culturas, como a solução ideal para fixação dos trabalhadores 
rurais nordestinos que se deslocam com as respectivas famílias, em 
migrações periódicas . 

Estabelecendo eficiente ligação entre as regiões do altiplano 
central do país e o nordeste, a bacia hidrográfica sanfranciscana 
adquire excepcional importância geográfica, de que resultam, por 
outro lado, vantagens especiais de ordem política e econômica. A 
última guerra mundial contribuiu para realçar uma das vanta-
gens peculiares do São Francisco, no tocante à sua capacidade 
potencial como meio decisivo nas comunicações internas do país, 
a ser coordenado com os demais sistemas brasileiros de transporte. 

O São Francisco e seus tributários, correndo através de ex-
tensos planaltos, apresentam, além disso, possibilidades excepcio-
nais com relação ao aproveitamento de um potencial hidrelétrico 
que prefixa para todo o Vale o roteiro da industrialização local das 
matérias-primas regionais, notadamente fibras, sementes oleagi-
nosas e culturas alimentícias. A energia elétrica abundante, a pre-
ço baixo, ocasionará, forçosamente, extraordinário surto no desen-
volvimento agropecuário, na exploração dos minérios ocorrentes 
na região cujo conhecimento só agora se vem precisando. São, pois, 
extremamente favoráveis as condições locais do Vale do São Fran-
cisco para estruturação de uma economia equilibrada. Cumpre 
acima de tudo, estabelecer um padrão de vida decente para suas 
populações, distribuídas em adensamentos demográficos que têm 
conservado, através dos tempos, as melhores características da 
raça. 

Do conhecimento de todos é o interêsse que tenho dedicado à 
política brasileira de planejamento regional, na qual se enquadra, 
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como ponto básico, o conjunto de projetos, obras e serviços rela-
tivos ao aproveitamento das possibilidades econômicas do São 
Francisco e seus afluentes. Já agora nos situamos na terra firme 
das iniciativas e realizações concretas. Os esforços e recursos con-
centrados, nestes dois últimos anos, na execução dos empreendi-
mentos de valorização econômica de regiões pouco desenvolvidas 
ou inaproveitadas, demonstram que a ação executiva do Govêrno 
federal se encontra empenhada em trabalhos de proporções inédi-
tas entre nós, diretamente vinculados à expansão e fortalecimento 
da nacionalidade. 

COMISSÃo DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

O Congresso Nacional, cêrca de dois anos, estudou e discutiu 
a legislação orgânica indispensável à boa aplicação dos dispositi-
vos constitucionais relativos ao aproveitamento progressivo das 
possibilidades da Bacia do São Francisco. O projeto de lei, criando 
a Comissão do Vale do São Francisco, - destinada a dar cumpri-
mento ao disposto no art. 29 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias, - apresentado em 2 de janeiro de 1947, foi 
exaustivamente examinado nas duas Casas do Congresso, quer 
sob o ponto de vista dos aspectos técnicos do problema, quer sob 
o ângulo dos interêsses nacionais em causa. 

A 91 de dezembro de 1948 foram encerradas tôdas as discussões 
sôbre o assunto, inclusive apreciação de inúmeras emendas. Depois 
de aprovado, foi o referido projeto encaminhado à sanção presi-
dencial no dia 11 do mesmo mês . 

A 15 de dezembro de 1948, coube-me sancionar a Lei n.º 541, 
que cria a Comissão do Vale do São Francisco. Poucos dias depois, 
a 20 de dezembro do mesmo ano, de acôrdo com o disposto no 
art. 2.º da referida lei, designei os técnicos que deverão orientá-la 
e dirigi-la. 

Em virtude de o Orçamento da União, para 1949, não haver 
previsto a verba necessária ao custeio da Comissão, durante o cor-
rente exercício, deverá ser procedida a abertura de um crédito es-
pecial para manutenção da mesma, no exercício de 1949. 

A partir do corrente ano, a Comissão do Vale do São Fran-
cisco, tendo em vista o disposto nos arts 7.º, 8.º e 16 da lei que a 
criou, além da organização do Plano Geral destinado ao aprov~-
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tamento progressivo das possibilidades do Rio São Francisco e de 
seus afluentes, terá a seu cargo a orientação e fiscalização de todos 
os demais serviços, ora em execução no mesmo Vale. 

Anteriormente à criação da Comissão do Vale do São Fran-
cisco, tendo em vista as distribuições feitas pelo Congresso Nacio-
nal, por proposta da Comissão Especial do Plano de Aproveita-
mento da Bacia do São Francisco, da Câmara dos Deputados, na 
cota constitucional estabelecida no art. 29 do Ato das Disposições 
Transitórias, o Govêrno iniciou a execução de um plano de emer-
gência, congregando diferentes melhoramentos, a cargo dos órgãos 
ministeriais competentes. 

PLANO DE EMERGÊNCIA 

Os serviços programados no plano de emergência e em exe-
cução pelos diferentes setores ministeriais constituem a fase bá-
sica preparatória do programa de 20 anos; seu prazo de execução 
corresponde ao primeiro dos quatro qüinqüênios em que se divide, 
logicamente, o plano de aproveitamento do Vale do São Francisco. 

Foi orçado em Cr$ 539. 641 .600,00 o custo total dos melhora-
mentos a serem realizados pelos diversos Ministérios no Vale do 
São Francisco, até dezembro de 1950. 

Com exceção do programa aprovado para melhoria das condi-
ções de navegabilidade, capacidade de transporte, carga, descarga 
e armazenamento, a cargo do Departamento Nacional de Portos, 
Rios e Canais do Ministério da Viação e Obras Públicas, iniciado 
em 1944, com recursos fornecidos pelo crédito especial de ..... . 
Cr$ 48.500.000,00 - concedido pelo Decreto-lei n.º 6.643, de 29 
de junho de 1944, e revigorado pelo Decreto-lei n.º 9. 855, de 13 
de setembro de 1946 -, todos os demais conjuntos de obras foram 
encetados em 1947, com recursos orçamentários concedidos por 
fôrça da cota constitucional do São Francisco. 

Além das obrigações da Companhia Hidrelétrica do São Fran-
cisco, cujas atividades serão apreciadas à parte, integram-se no 
referido plano de emergência: 

1 - 10 campos de pouso, da rota do São Francisco; 
2 - três usinas hidrelétricas; 
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3 - prolongamento de linhas de fôrça e conclusão da usina 
menor de Paulo Afonso (Usina de 5. 000 kW cuja finali-
dade principal é fornecer energia para as grandes obras 
a serem executadas no local pela Companhia Hidrelé-
trica do São Francisco) ; 

4 - 12 campos de irrigação nos municípios ribeirinhos e 
irrigação das ilhas do São Francisco, em Jatinã e Ca-
brobó; 

5 - 33 hospitais regionais; 
6 - três centros de saúde; 
7 - quatro postos de saúde; 
8 - uma escola normal rural; 
9 - trabalhos de profilaxia da malária; 

10 - obras de proteção e acostagem em 27 portos fluviais; 
11 - um estaleiro fluvial, com oficinas e carreiras; 
12 - barragem eclusada no Braço do Sobradinho; 
13 - levantamento aerofotogramétrico das bacias hidráulicas 

e hidrográficas do Rio São Francisco e de seus afluentes; 
14 - levantamento topohidrográfico complementar das ba-

cias hidráulicas do Rio São Francisco e seus afluentes, 
nos trechos navegáveis; 

15 - desobstrução do Rio São Francisco e de seus afluentes, 
nos trechos navegáveis; 

16 - instalação de uma comporta na lagoa de Cotinguiba, no 
Baixo São Francisco; 

17 - oito rodovias de acesso ao Vale do São Francisco; 
18 - três rodovias secundárias de ligação ao sistema rodoviá-

rio de Sergipe; 
19 - 23 rêdes telegráficas; 
20 - sede para uma Diretoria Regional de Correios e Telé-

gráfos, em Juàzeiro, no Médio São Francisco; 
21 - auxílio às emprêsas oficiais de navegação do Médio São 

Francisco, para aquisição de novas unidades. 

Criada a Comissão do Vale do São Francisco, encontra-se o 
Poder Executivo aparelhado para dar cumprimento ao dispositivo 
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constitucional que visa a elaboração e execução, no prazo de 20 
anos, de um plano de conjunto para aproveitamento das possibi-
lidades econômicas do referido Vale. 

É a primeira grande experiência de planejamento regional 
que está sendo feita em nosso país, razão pela qual, em face dos 
objetivos nacionais, sociais e econômicos de que se reveste o em-
preendimento, continua o Executivo federal no firme propósito de 
facilitar, por todos os meios, o andamento dos trabalhos da Comis-
são recém-criada. 

SANEAMENTO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO 

Dentre os empreendimentos de vulto, já em andamento, me-
rece destaque o saneamento da região como preliminar básica da 
execução do plano geral de aproveitamento das possibilidades re-
gionais. Têm sido animadores os resultados obtidos. O programa 
de combate à malária na Bacia do São Francisco, pôsto em exe-
cução desde janeiro de 1947, se enquadra no plano geral de recupe-
ração do Vale. A campanha de erradicação da malária, nessa ex-
tensa região, ampliou e intensificou as suas atividades no decorrer 
de 1948, com êxitos positivos. 

Pode afirmar-se que em breve estará bem provida de medica-
mentos antimaláricos tôda a população sanfranciscana dos Esta-
dos de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, atra-
vés de 1.539 unidades diskibuidoras, espalhadas por tôda a região 
e ao alcance de qualquer pessoa . 

Os b~nefícios das dedetizações domiciliares, limitadas em 
1947 às cidades, vilas e povoados ribeirinhos, estenderam-se em 
1948 aos pequenos adensamentos rurais, fazendas, sítios e residên-
cias situadas às margens do rio principal e de seus afluentes, 
achando-se hoje pràticamente protegidas com DDT tôdas as casas 
das zonas malarígenas da bacia do grande rio, em número de ... 
120.000. 

Como nas demais áreas malarígenas dedetizadas, a situação 
dos habitantes do São Francisco é plenamente satisfatória, poden-
do afirmar-se que a malária deixou de constituir problema a im-
pedir ou dificultar o progresso da região. 

O programa para 1949 consiste na ampliação e intensifica-
ção das medidas profiláticas que vêm sendo adotadas com sucesso. 

14-27 477 
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A rêde de distribuição de medicamentos, já bastante dissemi-
nada, será ampliada, a fim de que os moradores dos mais longín-
quos recantos malarígenos tenham à sua disposição os medica-
mentos para debelar o seu acesso de malária. A medida que se 
generalizarem as dedetizações domiciliares, reduzir-se-á natural-
mente a procura de medicamentos, uma vez que, com o DDT, se 
interrompe ou diminui grandemente a transmissão da doença. 

O Serviço Nacional de Malária continuará realizando inqué-
ritos malariométricos e entomológicos, que deverão cobrir, no de-
correr do ano, tôda a área malarigena sob sua responsabilidade. 
Com êsses trabalhos, ter-se-á um conhecimento geral da fauna 
anofélica e do grau de prevalência da malária, apesar do número 
reduzido de técnicos entomologistas e médicos malariologistas. 

Com o saneamento e a erradicação da malária do Vale do São 
Francisco, abrem-se perspectivas animadoras para o progresso 
econômico e social de quatro e meio milhões de patrícios que nêle 
mourejam e que têm assim possibilidades de ampliar o rendimento 
de sua capacidade de trabalho. 

Em dois planos principais se projeta a ação do Govêmo 
federal nesse importante setor: assistência hospitalar e combate 
à malária, atividades uma e outra destinadas a assegurar às popu-
lações locais condições sanitárias indispensáveis ao trabalho pro-
dutivo e ao surto de iniciativas que ali se devem desenvolver. 

É conhecida a carência de assistência médica em que vivem 
as populações ribeirinhas; a falta de fixação de médicos na região 
deve-se, em parte, não só à inexistência de estabelecimentos hos-
pitalares indispensáveis a todo trabalho médico-social organizado, 
como à sua insalubridade, verificando-se, por vêzes, o fato de não 
disporem os habitantes das cidades, vilas e lugarejos, de qualquer 
assistência para os seus males. 

Para atender às necessidades de assistência, foi decidida a 
construção de uma rêde de hospitais regionais, localizados nas ci-
dades de maior densidade de população, à margem do Rio São 
Francisco e principais afluentes. - Quinze dessas unidades estão 
sendo construidas, distribuídas por cinco Estados e nas seguintes 
localidades: Pirapora, Januária, São Francisco, Lapa, Santa Ma-
ria da Vitória, Barra, Xique-Xique, Remanso, Casa Nova, Petrolina, 
Petrolândia, Pôrto da Fôlha, Propriá, Pão-de-Açúcar e Penedo, 
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isto é, três em território mineiro, seis na Bahia, dois em Pernam-
buco, dois em Alagoas e dois em Sergipe. A fixação dos locais foi 
iniciativa do Congresso Nacional. Dêsses hospitais, 11 terão capa-
cidade de 64 leitos e os quatro restantes de 28, obedecendo todos ao 
tipo padrão-progressivo do Ministério da Educação e Saúde. 

Estão em via de conclusão, com os recursos concedidos, os de 
Pirapora, Lapa, Barra, Petrolina, Propriá e Pão-de-Açúcar, ou se-
jam um total de 384 leitos dentre os 816 em construção. 

Quanto ao combate à malária, vale a pena aduzir algumas 
informações. 

Até o fim de 1946, as principais atividades do Serviço Nacio-
nal de Malária, na Bacia do São Francisco, foram circunscritas a 
algumas localidades do Baixo São Francisco, situadas nos Estados 
de Alagoas e Sergipe. Medidas antilarvárias, consistindo, princi-
palmente, na aplicação de larvicidas ou em trabalhos de pequena 
hidrografia, nas cidades de Penedo, Propriá, entre outras, e na 
medicação dos doentes, dessas e de outras localidades. Afora isto, 
fazia-se assistência medicamentosa às populações de muitas locali-
dades do Médio, e algumas do Alto São Francisco, com a coopera-
ção do clero e entidades diversas. 

ERRADICAÇÃO DA MALÁRIA 

Em janeiro de 1947, autorizei o Serviço Nacional de Malária 
a pôr em execução vasto programa de trabalho . 

:S:sse programa constou, essencialmente, das seguintes inicia-
tivas: 

a) realização de inquéritos epidemiológicos, para conheci-
mento da distribuição e do grau de prevalência da malária, e a 
distribuição das espécies de anofelinos vetores da doença; 

b) organização de uma extensa rêde de Unidades Distribui-
doras de Antimaláricos (U.D.A.), com o objetivo de fazer chegar 
aos doentes, dos mais longínquos rincões, rápida e gratuitamente, 
o medicamento antimalárico; 

e) aplicação intradomiciliar do DDT, para impedir ou redu-
zir a transmissão da malária a níveis mínimos . 

:S:sse programa, iniciado em 1947, teve satisfatório prossegui-
mento no ano de 1948, ao término do qual tinham sido realizados 
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inquéritos epidemiológicos, em cêrca de 130 localidades, para o que 
foram examinadas, aproximadamente, 20.000 pessoas; e instaladas 
1.539 unidades distribuidoras de antimaláricos, através das quais 
ficou pràticamente provida de medicamentos antimaláricos a po-
pulação de grandes trechos do Alto, Médio e Baixo São Francisco 
e protegidas com DDT cêrca de 120.000 casas naquelas partes da 
bacia. 

No triênio 1946-1948, foram empregados, para o combate à 
malária, em tôda a Bacia do São Francisco, compreendendo os 
Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe 
(Alto, Médio e Baixo São Francisco) - Cr$ 19.120.000,00. 

Os resultados já obtidos, com as medidas acima expostas su-
màriamente, especialmente a aplicação intradomiciliar do DDT, 
são os melhores possíveis. Alguns exemplos, em comprovação dessa 
afirmativa: Em 1947, de cada 100 crianças, examinadas em Biriba, 
município de Barra, Estado da Bahia, cêrca de 13 apresentaram 
parasitas da malária no sangue. Em 1948, após duas dedetizações 
nessa localidade, menos de uma pessoa de cada 100 habitantes teve 
exame de sangue positivo para parasitos maláricos. Em Ibotirama, 
município de Paratinga, a percentagem de pessoas com parasitas 
de malária, foi de 14,18 em 1947 e de 1,17, apenas, em 1948, após 
duas dedetizações. Em Bom Jesus da Lapa e Bem-Bom, tal per-
centagem que era de 5,24 e 4,12, respectivamente, em 1947, caíra 
para zero em 1948. 

Em Guaicuí e São Romão, em Minas Gerais, o índice parasi-
tário caiu de 29,09% e 5,26%, respectivamente, em 19147, para 
5,71 % e 0% em 1948. E, assim, em tôdas as localidades, dêsses e 
de outros Estados. 

A densidade de mosquitos anofélicos, no interior das casas, 
foi reduzida de maneira impressionante com duas dedetizações, 
feitas de 1947 para 1948. As localidades de Bom Jesus da Lapa e 
Ibotirama, por exemplo, na primeira pela captura, em 1947, de 372 
anofelinos em 258 casas, e na segunda, onde foram apanhados 117 
dêsses mosquitos, em 118 casas. Mas, em 1948, foram capturados 
apenas cinco em 372 casas visitadas em Bom Jesus da Lapa e nem 
um, sequer, em 146 casas inspecionadas em Ibotirama. -S:stes dados 
conclusivos dispensam comentários . 
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O que esclarecem os dados técnicos acima oferecidos é corro-
borado pelo povo do São Francisco, por pessoas ilustres ali radica-
das, pela imprensa local e homens públicos de diversos centros do 
país. É, portanto, de reconhecer a completa transformação opera-
da de 1947 para cá. O Govêrno imprimiu, pois, grande impulso à 
sua ação executiva em matéria de saneamento. No exercício de 
1949, o Serviço Nacional de Malária espera dedetizar mais de 
200. 000 prédios, na Bacia do São Francisco, e ampliar a rêde de 
distribuição de medicamentos com a instalação de 1 . 000 novas 
unidades distribuidoras de antimaláricos". 

Mensagem de 1949 - General Eurico Gaspar Dutra - Im-
prensa Nacional - pág. 218) 



MENSAGEM DE 1950  

SISTEMA BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO REGIONAL 

"Com o início do aproveitamento das possibilidades econômi-
cas do Vale do São Francisco, ensaia-se, em nosso país, outra im-
portante experiência concreta de planejamento regional. 

A superfície do Vale, que é de aproximadamente 650.000 km2 

- extensão que ultrapassa a de inúmeros países europeus, -
abriga cêrca de 4. 500 .000 brasileiros, os quais obterão, dentre os 
primeiros resultados positivos dêsse empreendimento, elevação de 
seu padrão de vida e mais perfeita integração na comunidade pro-
dutora nacional. 

COMISSÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

Regulamentado o art. 29 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias (Lei n.0 541, de 15 de dezembro de 1948) e apro-
vado, no ano seguinte, o regimento que a complementou (Decre-
to n.º 26. 476), criou-se a Comissão do Vale do São Francisco, dan-
do-se-lhe a responsabilidade de elaborar o plano de valorização e 
de presidir à execução de quaisquer obras de interêsse para o apro-
veitamento do imenso Vale. 

Em virtude das dificuldades financeiras oriundas de não ha-
ver sido prevista, no Orçamento de 1949, a distribuição de dota-
ções para as instalações e custeio da Comissão, o Executivo solici-
tou e obteve, para êsse fim, por intermédio da Mensagem n.º 155, 
a abertura de um crédito especial de Cr$ 8. 000. 000,00. 
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Ademais, para que a Comissão pudesse funcionar, enquanto 
o seu quadro de pessoal não fôsse aprovado pelo Congresso, - o 
que só logrou obter recentemente, - o Govêrno pôs à sua disposi-
ção todos os servidores técnicos e administrativos necessários, 
além do pessoal extranumerário admitido, consoante as tabelas 
aprovadas pelo Decreto n.0 26. 634, de 1949. 

DELINEAMENTO DO PLANO GERAL 

Tem-se desincumbido a Comissão do Vale do São Francisco 
das tarefas que lhe estão confiadas, elaborando não somente o 
Plano Geral de aproveitamento do Vale, mas também providen-
ciando a conclusão das obras incluídas no plano de emergência, 
cuja execução continuou sob a responsabilidade dos órgãos admi-
nistrativos federais, de acôrdo, aliás, com as disposições expressas 
da lei institucional da própria Comissão. 

ESTUDOS PRELIMINAR!~ 

Os trabalhos de planejamento da Comissão compreendem em 
seus estudos preliminares: a regularização do regime fluvial; o 
contrôle e a utilização das águas; o melhoramento das condições 
de navegabilidade do Rio São Francisco, de sua barra e de seus 
afluentes; o aproveitamento do potencial hidrelétrico; o desenvol-
vimento da irrigação e da açudagem; o aparelhamento dos portos 
fluviais, a ampliação do sistema regional de transportes; a melho-
ria do tráfego fluvial; a ampliação da rêde de comunicações; o 
saneamento dos núcleos urbanos e das zonas rurais; a proteção 
das localidades ribeirinhas e das margens dos rios contra as inun-
dações e erosões; a urbanização regional; a exploração e conserva-
ção das riquezas minerais, da fauna e da flora; o reflorestamento 
e o aproveitamento racional das terras; o fomento da produção; 
o incremento da imigração e da colonização; a educação e o ensi-
no profissionais; o amparo à saúde e assistência às populações; e a 
defesa dos interêsses coletivos, inclusive pela desapropriação das 
áreas necessárias. 

LEVANTAMENTO PARCIAL DA BACIA DO SÃO FRANCISCO 

Os trabalhos de levantamento das regiões do. Vale do São 
Francisco, iniciados em 1944 pelo Departamento Nacional de Por-
tos, Rios e Canais, vêm tendo prosseguimento por intermédio da 
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Comissão, que se esforça para dar-lhes a maior celeridade e efi-
ciência, havendo mesmo para alcançar êsse propósito, efetuado 
uma revisão nos têrmos do vigente contrato dos serviços aerofoto-
gramétricos. 

O levantamento aéreo da bacia hidráulica do São Francisco, 
com o fornecimento de mosaicos aerofotogramétricos em escalas 
apropriadas, está parcialmente efetuado, e compreende o eixo do 
rio principal, - a partir de Pirapora até o Oceano - e os setores 
mais importantes de seus afluentes. Constituindo o maior trabalho 
executado no gênero em tôda a América do Sul, êsse serviço só-
mente pode ser comparado aos que se realizam nos Estados Unidos 
da América. 

Promoveu-se, outrossim, um levantamento demográfico, eco-
nômico e social do Vale que fornecerá elementos minuciosos im-
prescindíveis ao planejamento geral que se tem como objetivo, 
além dos serviços geodésicos e topográficos de apoio terrestre e res-
tituição estereofotogramétrica de plantas, no setor do ,Médio São 
Francisco, os quais já foram efetuados. 

CONVÊNIO COM O CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 

No interêsse de ultimar os trabalhos de planejamento, a 
Comissão firmou com o Conselho Nacional de Geografia um con-
vênio destinado à execução de estudos geográficos, - trabalhos 
cartográficos e investigações geológicas, elementos de suma impor-
tância para a elaboração do plano geral . 

Pelo referido convênio, o Conselho Nacional de Geografia 
executará serviços de documentação, de interpretação e de carto-
grafia, procedendo a investigação acêrca da geografia dos recursos 
minerais, geomorfologia e geologia da região, realizando os traba-
lhos de campo, de laboratório e de gabinete que se tornarem neces-
sários. 

AS OBRAS DO PLANO DE EMERGÊNCIA 

Pelo Orçamento de 1949, consignaram-se os recursos necessá-
rios ao prosseguimento e conclusão de diversas obras, constantes 
do plano de emergência do São Francisco, cuja execução, como já 
foi esclarecido, em face do disposto na Lei n.0 541, permaneceu a 
cargo dos órgãos administrativos federais, embora orientada e fis-
calizada pela Comissão do Vale do São Francisco. 
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Assim, de acôrdo com os dispositivos legais, em 23 de fevereiro 
de 1949, foi autorizada a distribuição, ao Banco do Brasil, da im-
portância de Cr$ 124.085.420,00, - correspondente às dotações do 
art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, assim 
distribuídas: Ministério da Aeronáutica, Cr$ 6.520.000,00; Minis-
tério da Agricultura, Cr$ 21. 500. 000,00; Ministério da Educação, 
Cr$ 34. 200. 000,00; e Ministério da Viação e Obras Públicas .... 
Cr$ 61. 835 .420,00. 

Em resumo, as obras e serviços em andamento no Vale do 
São Francisco, a cargo de diversas repartições dos Ministérios aci-
ma referidos, de acôrdo com as dotações constantes do Orçamento 
de 1949, são as seguintes: conservação e melhoramentos dos cam-
pos de pouso existentes no Vale; conclusão dos estudos da usina 
elétrica do Fecho do Funil e prosseguimento dos da usina de Pan-
deiros; trabalhos de irrigação em Januária e ilhas do São Fran-
cisco, em Jatinã e Cabrobó; projeto do entreposto de pesca em Ja-
nuária; hospitais regionais, alguns concluídos e outros em cons-
trução; centros e postos de saúde, em instalação; início da Escola 
Normal Rural de Penedo; conclusão do estudo para abastecimento 
dâgua da cidade de Juàzeiro; execução de profilaxia da malária 
em larga escala no Vale; auxílio à Viação Baiana do São Francisco 
e à Navegação Mineira do São Francisco; melhoramento e insta-
lação de portos e estaleiros fluviais; limpeza e desobstrução de 
setores do Rio São Francisco e de alguns de seus afluentes; tra-
balhos na barragem eclusada do braço do Sobradinho; levanta-
mentos aerofotográficos, aerofotogramétricos e topohidrogrâficos 
do eixo do Rio São Francisco e parte de seus afluentes; e projetos 
para rodovias de interligação de importantes municípios da região 
e também do sistema rodoviário do Estado de Sergipe . 

Pelo andamento dado aos trabalhos, no exercício de 1949, e, 
tendo em vista as distribuições constantes da Lei de Meios para 
1950, - é de esperar grande progresso nos serviços e obras incluí-
dos no plano de emergência do São Francisco, avaliando-se que, 
em janeiro de 1951, se poderá dar início à execução das obras do 
plano de valorização definitiva do Vale, destinadas ao aproveita-
mento de suas possibiidades econômicas. 

O plano de emergência, em conclusão, além de ter permitido 
a execução imediata de grande número de serviços básicos, disse-
minados por tôdas as regiões do Vale, teve a vantagem de abrir 
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caminho seguro para grandes realizações futuras, a se integrarem 
no plano definitivo. 

Os mencionados trabalhos incorporar-se-ão ao plano geral e 
ficarão representando etapa final, correspondente ao primeiro dos 
quatro qüinqüênios em que, làgicamente, se divide a execução do 
plano de valorização do São Francisco . 

ATIVIDADES EM COOPERAÇÃO 

Além do andamento dado aos serviços constantes do plano de 
emergência, a Comissão do Vale do São Francisco, no exercício de 
1949, graças à cooperação dos Ministérios da Educação, Guerra e 
Aeronáutica, conseguiu dar assistência médica eficaz aos milhares 
de romeiros que se concentram, anualmente, em Bom Jesus da 
Lapa. 

O ,Ministério da Educação forneceu, para êsse fim, a equipe 
médico-sanitária e os medicamentos indispensáveis, - tendo fica-
do a cargo do Ministério da Guerra o fornecimento de equipes des-
tinadas ao tratamento e cloração da água, e ao Ministério da Ae-
ronáutica o transporte parcial do pessoal e do material necessários. 

A Comissão do Vale do São Francisco procedeu ainda ao 
exame dos projetos de aproveitamento hidrelétrico da cachoeira 
de Paulo Afonso e das corredeiras do Fecho do Funil, a cargo, res-
pectivamente, da Companhia Hidrelétrica do São Francisco e do 
Govêrno do Estado de Minas Gerais. 

No interêsse de proporcionar mercado futuro para a energia 
de Paulo Afonso, a Comissão do Vale do São Francisco, junta-
mente com os representantes da Companhia Hidrelétrica do São 
Francisco, do Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica, do 
Departamento Nacional de Produção Mineral e do Banco do Brasil, 
está procedendo aos estudos indispensáveis ao estabelecimento, na 
área da influência da Central Elétrica de Paulo Afonso, de indús-
trias eletroquímicas e eletrometalúrgicas, para o que o Govêrno 
federal autorizou a constituição de uma comissão mista especial" . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • \ 1 ..... 1 •••••••••••••••••••••••• 

(Mensagem de 1950 - General Eurico Gaspar Dutra - Im-
prensa Nacional - pág. 220) 



MENSAGEM DE 1951  

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

"Em 1938 iniciava a Inspetoria Federal de Obras Contra as 
Sêcas o estudo sistemático do Rio São Francisco, promovendo tra-
balhos de levantamentos topográficos, hidrográficos, geológicos e 
agrológicos, introduzindo no vale os métodos cartográficos e aero-
fotogramétricos, é criando núcleos de experimentação agronômica. 

Em 1942 era criado o primeiro Núcleo Colonial Agroindus-
trial do São Francisco, em Itaparica, destinado à introdução de 
métodos· novos de fixação das populações ribeirinhas e industria-
lização local das matérias-primas do Vale. 

Em 1944, já sob os efeitos da grave crise de transportes marí-
timos que a guerra submarina trouxe ao litoral, iniciou-se a rea-
lização de um plano de melhoria da navegação fluvial. 

A 3 de outubro de 1945, era autorizada a organização da Com-
panhia Hidrelétrica do São Francisco e aberto o crédito necessário, 
destinado a construir a usina de Paulo Afonso, que vinha sendo. 
objeto de investigações técnicas e econômicas pelo Ministério da 
Agricultura. 

No capítulo desta Mensagem relativo à energia elétrica, foram 
examinados o programa da usina de Paulo Afonso e suas perspec-
tivas futuras de operação. Cabe aqui apenas uma referência à ne-
cessidade de ativar-se a coordenação dos planos de suprimento de 
eletricidade com os de recuperação econômica do Vale e Obras con-
tra as Sêcas. 

A Constituinte de 19'46 determinou a obrigação do Govêrno 
Federal de traçar e executar um plano de aproveitamento das pos-



- 220-

sibilidades econômicas da bacia do São Francisco, aplicando du-
rante 20 anos, no mínimo, um por cento de suas rendas tributárias. 

Em dezembro último, a Comissão do Vale do São Francisco, 
criada em 1948, concluiu o plano acima referido, já apresentado 
ao Congresso Nacional. 

Tal plano apresenta características singulares, pois compre-
ende uma área de 600 mil quilômetros quadrados, onde se desta-
cam paisagens regionais de personalidade própria com problemas 
de natureza vária. 

No baixo São Francisco, na região úmida do litoral nordestino, 
forte adensamento humano aponta a necessidade de um esfôrço 
para elevação do padrão de vida local. Na grande área em que o 
Polígono das Sêcas se insere na bacia sanfranciscana, os proble-
mas fundamentais se resumem nas deficiências de água para a 
agricultura e para a vida humana. Na margem esquerda do Mé-
dio São Francisco, grandes áreas de solos férteis, sob a influência 
de clima propício, aguardam apenas uma melhoria dos transpor-
tes para o surto de progresso. No Alto São Francisco, região cen-
tral do Estado de Minas, fortemente mineralizada e já bastante 
desenvolvida, os problemas essenciais giram em tôrno da captação 
de potenciais hidrelétricos, que permitam à indústria projetar-se 
sôbre o Vale. 

Existe, entretanto, um problema central, um tema nuclear, 
em tôrno do qual gravitam os fatos físicos e os problemas humanos 
de todo o Vale - a água. As chuvas, as cheias, a erosão, os entu-
lhamentos, as sêcas, as flutuações naturais do caudal, marcam a 
unidade de interêsse humano na vida do grande rio e impõem 
planejamento integral, racionalização do uso e das relações neces-
sárias entre a água e o homem. 

A regularização do regime fluvial redundará, na época das 
estiagens, em aumento da vazão mínima, com o correspondente 
crescimento de calado para a navegação, evitando-se a construção 
de obras específicas para melhoria e conservação permanente do 
canal navegável, permitindo a operação de barcos com gabarito 
adequado. Além disso, tal programa permitirá o aproveitamento 
agrícola das áreas de vazantes, a irrigação segura das várzeas do 
Baixo São Francisco, a duplicação da energia disponível em Paulo 
Afonso e a criação de grande potências hidrelétricas no pé das 
barragens a serem construídas . 
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Cumpre adotar medidas tendentes à melhoria dos padrões 
econômicos e sanitários das populações ribeirinhas, à renovaçã,o 
da frota fluvial, à melhoria dos sistemas rodoviários e de comuni-
cações, à consolidação da rota aérea do São Francisco, à amplia-
ção dos programas de colonização, de fomento agrícola e de apro-
veitamento de recursos naturais. Impõe-se, outrossim, a organiza-
ção da Companhia de Eletricidade do Alto São Francisco, nos mol-
des da emprêsa que ora constrói a usina de Paulo Afonso, e desti-
nada a executar, em cooperação com o Govêrno do Estado de 
Minas Gerais, o programa inicial de construção das obras hidrelé-
tricas previstas, para regularização do regime do São Francisco, e 
notadamente a usina do Fecho do Funil, já estudada em seus as-
pectos técnicos e econômicos. " 

(Mensagem de 1951 - Getúlio Vargas - Imprensa Nacional 
- pág. 178) 



MENSAGEM DE 1952  

"O ano de 1951 marcou um período de transição entre o 
chamado "plano de emergência" para o aproveitamento econô-
mico da bacia do São Francisco e o plano definitivo, que deverá 
regular as atividades da União naquela zona, no qüinqüênio 
1951-1955. O novo programa elaborado pela Comissão do Vale do 
São Francisco foi por mim aprovado em 12 de outubro e encami-
nhado à consideração do Congresso Nacional. 

Até dezembro de 1950, o Govêrno destinara aos trabalhos do 
São Francisco, por conta das dotações constitucionais, para 
execução do programa de emergência, importância próxima de 
540 milhões de cruzeiros; com o novo plano, pretende-se aplicar 
até 1955 cêrca de um bilhão e cem milhões de cruzeiros. Nesse 
novo plano, a Comissão do Vale do São Francisco levou em consi-
deração a necessidade de estabelecer uma hierarquia para solução 
dos diversos problemas, concedendo prioridade àqueles cujas obras 
já tenham sido iniciadas e aos que representam iniciativas funda-
mentais indispensáveis à recuperação econômica da região. 

No setor de estudos, levantamentos e observações gerais, a 
Comissão procedeu em 1951 aos seguintes trabalhos: 

a) levantamentos cartográficos e geográficos sôbre a bacia 
do São Francisco, em colaboração com o Conselho Nacional de 
Geografia e com a "Serviços Aerofotogramétricos Cruzeiro do Sul". 

b) levantamento do canal navegável entre Juàzeiro e Pira-
pora; 

e) intensificação dos estudos hidrométricos; 
d) estudos sociológicos; 
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e) estudos de solos e de recursos. minerais. 
Para equacionar bem o problema da regularização do regime 

fluvial, foi feito o levantamento da bacia do Rio das Velhas, ini-
ciado o do São Francisco superior e terminado o da barragem do 
Cajuru. A mais importante das obras no particular já foi encami-
nhada para a fase das realizações, com o contrato firmado para a 
elaboração, pela firma que melhores condições apresentou, dos 
estudos e projetos técnicos do grande reservatório de Três Marias, 
que represará cêrca de 7 bilhões de metros cúbicos e permitirá o 
aproveitamento, em benefício da economia mineira, de um poten-
cial superior a 300. 000 kW. 

Relativamente à navegação, prosseguiram os estudos para 
melhoramento das passagens difíceis do Médio e Baixo São Fran-
cisco e da barra do rio. Continuaram, em colaboração com o 
Departamento de Portos, Rios e Canais, os trabalhos de proteção 
dos portos fluviais, de construção da barragem eclusada do Bra-
ço do Sobradinho e do estaleiro da Ilha do Fogo e de desobstrução 
dos canais de navegação. 

No setor da energia elétrica, foi providenciado o projeto para 
o aproveitamento do Cachoeirão de Jequitai, a construção da usi-
na de Correntina, o estudo do aproveitamento em sistema, dos 
desníveis existentes no Vale do Corrente, a abertura de concorrên-
cia para a construção da usina de Pandeiros e o estudo das linhas 
de transmissão para as regiões vizinhas de Paulo Afonso . 

No setor da irrigação e colonização, procedeu-se à seleção e 
levantamento de uma área de 30. 000 hectares para o estabeleci-
mento da primeira colônia agrícola a ser instalada no Vale do 
Corrente, em 1952; relação e levantamento da área para a pri-
meira colônia do Vale do Urucuia; elaboração de um plano para 
colonizar e irrigar grande área no Vale do Rio Grande; estabeleci-
mento de um convênio com o Ministério da Agricultura para 
execução de serviços de pequena irrigação com rodas dágua. 

Foram firmados convênios com os Governos de Minas Gerais, 
Bahia e Pernambuco para construção de rodovias de acesso ao 
Vale do São Francisco, que só começarão a produzir frutos no cor-
rente ano. Convênio do mesmo gênero será firmado com o Minis-
tério da Aeronáutica para construção de aeroportos e campos de 
pouso. 
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No setor de urbanização e saneamento, foram iniciados os 
estudos para remodelação e abastecimento de água de oito cidades 
do Vale. Foi, também, estudado um convênio a ser firmado com 
o Departamento Nacional de Obras de Saneamento, para sanea-
mento rural e drenagem dos afluentes do Baixo São Francisco. 

Pretende a Comissão instalar uma Fazenda-Escola no Baixo 
São Francisco, estabelecer cursos de treinamento manual e mis-
sões rurais ambulantes. 

Os serviços de saúde e assistência continuaram de acôrdo 
com o programa aprovado e convênios firmados com o Ministério 
da Educação e Saúde, tendo prosseguido o equipamento da Rêde 
Hospitalar do São Francisco . 

No ramo do fomento da produção, procederam-se aos estu-
dos para instalação dos postos de pesca, matadouros e laborató-
rios para vacinação, tendo-se adquirido máquinas e implementos 
agrícolas para fazer face à mecanização da lavoura nas colônias 
a instalar. 

O grande impulso da assistência da União prevista na Cons-
tituição de 46 para recuperação econômica do Vale do São Fran-
cisco vai depender do plano geral definitivo. 

O programa especial de Paulo Afonso é relatado no capítulo 
sôbre energia elétrica." 

(Mensagem de 1952 - Getúlio Vargas - Imprensa Nacional, 
pág. 234) 



MENSAGEM DE 1953  

"A execução de um plano de desenvolvimento de território 
tão vasto como o do Vale do São Francisco requer o maior cuidado 
na programação dos serviços, não só por motivo da limitação de 
recursos financeiros e técnicos, mas também em face da neces-
sidade de se evitar a realização extemporânea de obras que 
sómente poderão apresentar resultados satisfatórios com a exe-
cução de serviços correlatos. Por isso, o programa de trabalhos 
da Comissão do Vale do São Francisco, para o qüinqüênio 1951-
-1955, estabeleceu a necessária ordem de urgência para os seus 
diversos itens, visando em primeiro lugar as obras já iniciadas e 
as de carater fundamental, e relacionados as demais em função 
do grau de importância para o desenvolvimento racional da região. 

ESTUDOS 

A execução de empreendimentos previstos para o qüinqüênio 
1951-1955, como a programação de nova etapa subentende a rea-
lização de uma grande série de estudos, levantamentos e observa-
ções, do meio físico e das populações já fixadas no Vale. É indispen-
sável o conhecimento da meteorologia, da hidrografia, da pedolo-
gia, da sociologia regionais, para a elaboração de projetos perti-
nentes aos vários setores de atividade da Comissão. 

No ano de 1952 foram intensificados os estudos necessários 
aos projetos relativos à regularização do regime fluvial, à nave-
gação e à irrigação, considerados problemas-chaves a serem en-
frentados com prioridade. 

15-27 477 
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REGIME FLUVIAL 

Como a regularização do regime fluvial do São Francisco 
constitui questão fundamental para o desenvolvimento do Vale, 
os trabalhos da Comissão, com essa finalidade, orientaram-se no 
sentido da elaboração de projetos dos principais reservatórios de 
acumulação - a grande reprêsa da cachoeira das Três Marias, no 
curso superior do rio, três barragens no rio das Velhas e a barra-
gem do Cajuru, no Rio Pará. Conquanto destinadas fundamental-
mente à regularização da descarga do rio, servirão também, essas 
obras, para melhoramento das condições de sua navegabilidade e 
para ampliação do potencial hidrelétrico da região. 

Os estudos realizados durante o ano, no curso superior do São 
Francisco, permitem esperar uma capacidade de geração de ener-
gia elétrica, na cachoeira das Três Marias, da ordem de 700.000 HP, 
além dos reflexos nas condições de navegabilidade do rio, no con-
trôle das enchentes e na capacidade da usina de Paulo Afonso. 
O sistema de barragens-eclusas no Rio das Velhas permitirá esten-
der a navegação até as proximidades de Belo Horizonte. A barra-
gem do Cajuru, no Ro Pará, possibilitará o pleno aproveitamento 
da usina do Gafanhoto, cujas máquinas não são utilizadas, a pleno, 
na época da estiagem . 

NAVEGAÇÃO 

Os trabalhos destinados a melhorar as condições de navega-
bilidade do rio principal foram iniciados e acham-se em marcha, 
independentemente das grandes obras programadas para regula-
rização do regime fluvial da bacia. Assim, prosseguiram, em 1952, 
os serviços de desobstrução dos canais de proteção dos portos e de 
construção da barragem-eclusa do Braço do Sobradinho. É esta, 
aliás, a obra de maior significação em marcha, no momento, para 
conclusão em 1953, a ser completada com outras, de regularização 
do canal navegável, a montante e a jusante da barragem, inclu-
sive revestimento das margens do rio. Outro trecho em que as 
obras merecem prioridade é o constituído pelas corredeiras de 
Curralinho. 

Nos portos de Pirapora, Januária, Lapa, Santa .Maria da Vitó-
ria, Petrolina, Propriá e Penedo prosseguiram as obras de proteção 
e acostagem. 
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Foi levantado o acervo das duas emprêsas estaduais, mineira 
e baiana, que exploram o tráfego fluvial no Médio São Francisco, 
bem como o da Companhia Indústria e Viação de Pirapora, para 
efeito da eventual constituição de uma emprêsa mista que unifi-
que o transporte pelo rio . 

RODOVIAS E AEROPORTOS 

Na execução do plano de rodoviação do São Francisco, com 
emprêgo das verbas constantes do Orçamento, foram prosseguidas 
as seguintes estradas: 

a) Januária-Bocaiúva, São Francisco-Coração de Jesus e 
Pirapora-Patos, no Estado de Minas Gerais; 

b) Ilhéus-Barreiras, Ipirá-Xique-Xique e Jacobina-São 
Raimundo Nonato, no Estado da Bahia; 

e) Petrolina-Remanso e Floresta-Petrolina, no Estado de 
Pernambuco; 

d) Santana do Ipanema-Pão de Açúcar, no Estado de 
Alagoas; e 

e) Tamanduâ-Pôrto da Fôlha, no Estado de Sergipe. 
Quanto ao programa de aeroportos e campos de pouso, que 

integram a rota do São Francisco, prosseguiram as obras no de 
Carinhanha, Lapa, Barra, Forquilha, Petrolina e Penedo. Iniciou-
se a construção das pistas dos aeroportos de Pirapora e Januária. 

OUTROS SERVIÇOS 

Encontram-se em marcha os trabalhos de construção dos sis-
temas de abastecimento dágua das cidades de Pirapora, Juàzeiro 
e Petrolina e realizaram-se estudos com idêntica finalidade, em 
relação às cidades de Propriá e Penedo . 

Providenciou-se o equipamento da "Rêde Hospitalar do São 
Francisco" e o funcionamento das unidades equipadas, por inter-
médio do Serviço Especial de Saúde Pública. O Serviço Nacional 
da Malária manteve em marcha os trabalhos de profilaxia reali-
zados nos têrmos do convênio com a Comissão do Vale do São 
Francisco . " 

(Mensagem de 1953 - Getúlio Vargas - Imprensa Nacional 



MENSAGEM DE 1954  

"Tiveram andamento satisfatório, no transcurso do ano pas-
sado, os trabalhos afetos à Comissão do Vale do São Francisco. 
:l!:sses trabalhos obedeceram ao plano já elaborado, o qual se fun-
damenta, essencialmente, no objetivo de realizar o domínio da 
água, para, através dêle, operar a valorização econômica prevista, 
o que se processa, aliás, sem prejuízo de outras medidas, tomadas 
simultâneamente e que alcançam diferentes setores de atividades 
das populações da região. 

ESTUDOS 

Além da série de estudos, inquéritos e levantamentos feitos na 
região, quando da elaboração do plano geral, a Comissão deu pros-
seguimento às pesquisas indispensáveis aos projetos detalhados 
das obras e serviços previstos no referido plano, avultando, entre 
os mesmos, os levantamentos aéreo, pedológico, geológico, batimé-
trico, hidrológico, geográfico, social e econômico da bacia do São 
Francisco. 

Quanto ao levantamento aéreo, foi executado, no exercício de 
1953, o recobrimento de 50. 000 quilômetros quadrados, com que 
se alcança o total de 400. 000 quilômetros quadrados já recobertos, 
dos 630. 000 que formam a bacia. Foram igualmente realizados 
trabalhos de restituição aerofotogramétrica e de desenho, bem 
assim de triangulação e serviços terrestres complementares, no 
São Francisco superior e nas bacias dos Rios Corrente, Grande e 
das Velhas. 
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O levantamento da carta de solos, destinado a proporcionar 
o conhecimento exato das qualidades das terras em cada zona do 
Vale, para seu aproveitamento agrícola, teve prosseguimento regu-
lar no exercício de 1953, perfazendo o trabalho executado até o 
momento, uma área de 480. 000 quilômetros quadrados. 

Relativamente ao levantamento geológico da região, foram 
estudadas com pormenores, várias jazidas e projetadas algumas 
indústrias a serem instaladas; nos próximos exercícios. 

O levantamento batimétrico do rio, iniciado no pôrto de Juà-
zeiro, alcançou, em 1953, o pôrto de Xique-Xique, tendo sido le-
vantados, no referido exercício, cêrca de 150 quilômetros, além da 
conclusão do desenho dos perfis da lâmina dágua e batimétrico 
do canal navegável do Médio São Francisco, entre os portos de 
Juàzeiro e Pirapora, numa extensão de 1. 370 quilômetros. 

No tocante ao levantamento hidrológico, foram instalados, 
no exercício findo, 5 novos postos fluviométricos e realizadas inú-
meras medições de descarga do rio principal e de seus afluentes. 

Também no exercício passado foram concluídos os estudos 
relativos ao levantamento geográfico da região, compreendendo 
trabalhos de documentação, interpretação, cartografia e investiga-
ção. 

Tiveram prosseguimento, do mesmo modo, os estudos de socio-
logia regional e de ecologia humana, realizados com a colaboração 
da Escola de Sociologia e Política de São Pauló. 

REGIME FLUVIAL 

A análise objetiva dos problemas do São Francisco e o estudo 
da experiência de outros povos, no trato de questões semelhantes, 
conduziram a Comissão a definir, como problema fundamental do 
plano, o da regularização do regime fluvial. 

O São Francisco, ao qual se acresce grande número de bacias 
afluentes, grande e pequenas, perenes e não perenes, com uma 
descarga total anual de 120 milhões de metros cúbicos, constitui 
a valorização econômica do Vale, e, conseqüentemente, do País em 
conjunto. 

O plano de regularização fluvial, a ser cumprido parcelada-
mente, prevê, como primeira etapa, a construção progressiva de 
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reprêsas que, além de evitar os transbordamentos excessivos do 
rio, durante a época de maior vazão, permitirão aproveitamento 
racional para múltiplas finalidades. 

Tais reservatórios de acumulação serão construídos, inicial-
mente, no São Francisco superior, da cachoeira de Pirapora para 
montante, e nas bacias dos principais afluentes; mais tarde, quan-
do completamente esgotadas suas possibilidades de retenção, e sen-
do necessário, passar-se-ia à construção de barragens de acumula-
ção no próprio leito principal do São Francisco, em seu trecho 
médio. 

Considerando que cêrca de 75% da descarga total da bacia do 
São Francisco é contribuição da região mineira do Vale, a Comis-
são programou as seguintes obras: grande reprêsa no São Fran-
cisco superior, entre as barras de seus afluentes Indaiá e Abaeté; 
barragem de acumulação no Fecho do Funil, no Rio Paraopeba; 
reservatório estaciona! em Carmo do Cajuru, no Rio Pará; reprêsa 
no Florestal; e conjunto de três barragens no Rio das Velhas. Esta 
primeira série de reservatórios proporcionará um volume superior 
a 7 bilhões de metros cúbicos de água, estimado como retenção 
necessária à fase preliminar da regularização do grande rio. 

A grande reprêsa do São Francisco superior, que terá cêrca de 
60 metros de altura e volume dágua estimado em 22 bilhões e 820 
milhões de metros cúbicos, terá potência instalada da ordem de 
520.000 kW e produção anual de energia da ordem de 2.273 kWh. 
A regularização a ser obtida com essa reprêsa permitirá um au-
mento do tirante de estiagem de cêrca de metro e meio em Pira-
pora e de meio metro em Juàzeiro. 

Em maio de 19153, foram iniciados os estudos para o aprovei-
tamento do Rio das Velhas, tendo por objetivo a regularização de 
sua descarga, a produção de energia elétrica e o melhoramento 
da navegação, a fim de torná-lo francamente navegável, desde sua 
foz até as proximidades de Belo Horizonte. 

Ficou concluída, ao encerrar-se o exercício de 1953, a constru-
ção do reservatório estacionai do Cajuru, que comportará volume 
dágua útil de 100 milhões de metros cúbicos. Graças a êsse reser-
vatório, ficará assegurada a plena utilização dos 18. 600 HP ins-
talados na central elétrica do Gafanhoto. 
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IRRIGAÇÃO 

No que se refere ao melhoramento das condições de navega-
bilidade do São Francisco, a Comissão deu prosseguimento, no 
exercício de 1953, aos trabalhos de construção da barragem, mu-
nida de eclusa, no Braço do Sobradinho, e às obras complementa-
res nos canais de montante e jusante do referido braço. 

Na parte relativa ao tráfego fluvial, julgou-se de interêsse 
fundamental a execução imediata de serviços destinados ao au-
mento da capacidade de transporte, carga, descarga e armazena-
mento, compreendendo a reorganização da frota fluvial e das ins-
talações terrestres respectivas. 

Os Governos dos Estados de Minas Gerais e da Bahia, cienti-
ficados dos propósitos do Govêrno Federal, e considerando que fôra 
prevista a participação dos mesmos como acionistas da sociedade 
de economia mista, que deverá reunir as emprêsas de navegação 
existentes, sancionaram, respectivamente, em 22 e 31 de dezembro 
de 1953, as Leis n.0 s 1.044 e 621, que autorizam os referidos Esta-
dos a participar da nova sociedade, mediante a incorporação dos 
acervos da Navegação Mineira do São Francisco e da Viação Baia-
na do São Francisco. Além disso, e com a mesma finalidade, a 
Comissão procedeu à desapropriação da Companhia Indústria e 
Viação de Pirapora e iniciou o processo relativo à desapropriação 
da Emprêsa Fluvial Ltda. 

SISTEMAS ELÉTRICOS 

No que diz respeito ao plano de aproveitamento das fontes de 
energia da região, foi prevista a ampliação da concessão outorgada 
à Companhia Hidrelétrica do São Francisco, abrangendo todo o 
trecho de jusante do rio principal, a partir das corredeiras de So-
bradinho, e construção de linhas de transmissão para as regiões 
da bacia, incluídas no raio de ação da grande central de Paulo 
Afonso; a organização de uma sociedade de economia mista desti-
nada ao aproveitamento progressivo das fontes de energia do Alto 
São Francisco, e a construção de centrais elétricas e linhas de 
transmissão, na região do Médio São Francisco. 

A Comissão adquiriu todo o material elétrico necessário à 
construção da nova linha de transmissão, que deverá ligar a usina 
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de Samburá à cidade de Bambuí, e contratou os trabalhos para a 
instalação de mais de uma unidade de 400 kW na referida usina, 
bem como os para a instalação de 75 CV na usina de Abaeté. 

Por outro lado, vêm sendo executados com regularidade os 
planos relativos aos sistemas elétricos do Médio São Francisco, 
encontrando-se já em pleno regime de execução as centrais elétri-
cas de Pirapora, Pandeiros e Correntina. 

Simultâneamente com a execução do programa de aproveita-
mento das fontes de energia da região, cujos efeitos integrais 
somente se farão sentir nos próximos anos, a Comissão vem pro-
curando, em caráter de emergência, aliviar a situação dos Municí-
pios mais carentes de energia, cedendo-lhes conjuntos de geradores. 

Considerando que o estabelecimento de sistemas de irrigação, 
grandes e pequenos, constitui o ponto de partida para a coloniza-
ção efetiva da região, a Comissão concluiu pela necessidade não 
apenas dos pequenos sistemas de irrigação, instalados em coopera-
ção com os agricultores ribeirinhos, mas principalmente da im-
plantação direta de grandes sistemas de irrigação, mediante a 
desapropriação de áreas indispensáveis, redistribuição das terras 
irrigadas e organização de núcleos onde possam ser incrementadas 
a imigração e a colonização. Para tanto, foram destacadas algumas 
áreas, inicialmente nos vales dos rios cabendo notar que sómente 
a área a ser irrigada no vale dos Rios Corrente e Grande ultrapassa 
150.000 hectares. 

Com o fim de assistir à fixação dos agricultores da região nos 
vales úmidos da bacia, foram instalados, no exercício de 1953, pos-
tos de colonização nos vales dos Rios Pontal, Brígida, Gravatá e 
Moxotó. 

RODOVIAS E AEROPORTOS 

Nos têrmos dos convênios firmados com os Governos dos Es-
tados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, a 
Comissão vem intensificando as obras nas seguintes rodovias de 
acesso e ligação ao Vale do São Francisco: Pirapora a Patos, Cora-
ção de Jesus a Sítio da Abadia e Januária a Bocaiúva, no Estado 
de Minas Gerais; Ilhéus a Barreiras, Ipirá a Ibipetuba, Jacobina 
a São Raimundo Nonato e Petrolina a Remanso, no Estado da 
Bahia; Petrolina a Crato e Petrolândia a Petrolina, no Estado de 
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Pernambuco; Santana do Ipanema a Piranhas e Arapiraca a Pôr-
to Real do Colégio, no Estado de Alagoas; Pôrto da Fôlha a Taman-
duá e Japoatã a Neópolis, no Estado de Sergipe. Foram trabalha-
dos nessas rodovias, no exercício passado, nada menos de 600 km, 
havendo sido executadas obras de arte e serviços de terraplenagem. 

Quanto às facilidades para o transporte aéreo, a Comissão 
providenciou, no exercício de 1953, a construção dos aeroportos de 
Pirapora e Januária e o melhoramento das pistas dos campos de 
pouso de Carinhanha, Bom Jesus da Lapa, Barra, Remanso, Petro-
lina e Penedo. 

SANEAM:ENTO URBANO E RURAL 

A Comissão programou a elaboração de planos de urbanização 
e construção dos respectivos sistemas de saneamento, devendo 
tais serviços ser inteiramente financiados pela União, para as ci-
dade de Pirapora, Juàzeiro, Petrolina, Propriá e Penedo, e parcial-
mente financiados para as demais localidades, de acôrdo com os 
convênios que, para tanto, forem firmados com as Prefeituras in-
teressadas. Com a colaboração do Serviço Especial de Saúde Pú-
blica, foram concluídos, no exercício passado, os sistemas de abas-
tecimento dágua das cidades de Juàzeiro e Petrolina, encontran-
do-se em andamento os trabalhos relativos às outras três cidades, 
acima referidas. Além disso, firmaram-se convênios com 20 Muni-
cípios, para a realização de trabalhos análogos, na forma indicada. 

Relativamente aos trabalhos destinados ao saneamento rural, 
e à drenagem, levou-se na devida conta o valor econômico das vár-
zeas do baixo São Francisco, muito favoráveis ao cultivo intensivo 
de cereais, principalmente o arroz. Eis por que se deu precedência 
aos serviços de drenagem e contrôle das águas dos afluentes dêsse 
trecho do rio, destacando-se inicialmente as bacias de Itiúba, Boa-
cica e 1Marituba, em Alagoas, e as de Betume, Propriá e Cotinguiba, 
em Sergipe, cujas várzeas, convenientemente aproveitadas, permi-
tirão a recuperação imedia ta de nada menos de 20 .000 hectares 
de terras de primeira qualidade. 

SAÚDE E ASSISTÊNCIA 

No que tange à saúde pública e assistência, o plano geral 
prevê não apenas a realização de trabalhos destinados à educação 
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e ao ensino profissional, mediante a instalação de fazendas-escola, 
organização de missões rurais itinerantes e estabelecimento de 
cursos de adestramento, mas, ainda, a execução de serviços gerais 
de assistência, mediante a construção e manutenção de unidades 
hospitalares e a execução de medidas de profilaxia da malária, em 
tôdas as zonas urbanas e rurais da bacia. 

No exercício de 1953, mediante convênio firmado entre o Mi-
nistério da Saúde e a Comissão do Vale do São Francisco, inicia-
ram suas atividades mais 17 unidades hospitalares, elevando-se, 
dêsse modo, para 28, o total das unidades em funcionamento, das 
45 previstas para a rêde hospitalar do São Francisco. 

FOM:ENTO DA PRODUÇÃO 

No que se refere ao fomento da produção regional, tendo em 
vista o plano progressivo para o aproveitamento do Vale, foram 
programados: a organização de patrulhas motorizadas destinadas 
à mecanização da lavoura; a construção de armazéns, silos e usi-
nas para o beneficiamento de produtos; o estabelecimento de uma 
carteira de revenda de utensílios agrícolas; a instalação de postos 
de pesca; a construção de matadouros industriais; e a instalação 
de laboratório para a instalação de vacinas contra a aftose. 

No exercício de 1953 foram iniciados os trabalhos de mecani-
zação da lavoura, na região, tendo sido criados, para êsse fim, 
postos agrícolas em Januária, Baixio de Guanambi, Baixio de Ire-
cê e Baixo São Francisco, sendo bastante auspiciosos os primeiros 
resultados obtidos, notadamente com a mecanização da cultura do 
arroz nas várzeas e lagoas do Baixo São Francisco. " 

(Mensagem de 1954 - Getúlio Vargas - Imprensa Nacional 
pág. 243). 



MENSAGEM DE 1955 

............................. •.• .............................. .  

"O exame da Lei Orgânica e do Regimento da Comissão do 
Vale do São Francisco revela que o plano de trabalhos atribuídos 
a êsse órgão abarca parte considerável das atividades administra-
tivas inerentes a um Estado, com exceção, apenas, das de caráter 
político-socai. Os problemas afetos à CVSF percorrem tôda uma 
gama, indo desde a construção de obras portuárias, barragens de 
regularização e usinas hidrelétricas, sistemas de irrigação e estra-
das de rodagem, até a organização de tráfego fluvial, instalação e 
manutenção de uma rêde de hospitais, profilaxia de endemias e 
execução de trabalhos educacionais, passando pelo setor de fomen-
to da produção agrícola, pecuária e industrial, inclusive imigração 
e colonização. 

O custeio das atividades da CVSF poderia ser reduzido, se 
alguns serviços corressem por conta das entidades governamen-
tais especializadas, de âmbito federal (por exemplo, profilaxia da 
malária, saúde e assistência - pelo Ministério da Saúde; rodovias 
- pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e Depar-
tamentos de Estradas de Rodagem estaduais; saneamento rural 
- pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento; aeropor-
tos - pelo Ministério da Aeronáutica). 

Naturalmente conviria que a execução de tais serviços fôsse 
entrosada com as atividades da CVSF, em sua área de operações. 

ESTUDOS E LEVANTAMENTOS 

Além dos inquéritos promovidos no Vale, quando da elabora-
ção do Plano, vem a Comissão realizando, continuamente, novos 
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~tudos e levantamentos, tanto de caráter geral como para fins 
específicos, no sentido de fundamentar a elaboração de projetos de 
obras e programas de servi~os. No ano de 1954, foram executados 
og si:;guintes estudos E: levantamentos: lernntamentos aerofotogra-
mttric:os: na Bacia do Rio das Velhas (mais de 8.500 km2), na Ba-
ci2. do Corrente (apoio terrestre de uma área de 8.250 km2 ) e na 
Colónia do Formoso, além do recobrimento fotográfico de uma 
árt:a aproximadamente de 25. 000 km2, inclusive no trecho do Vale 
entre Juàz.eiro e Paulo Afonso; trabalhos hidrométricos no curso 
principal do Médio São Francisco e nos seus afluentes Grande e 
Corrente, bem como na zona de futura barragem das Três Marias, 
no Alto SB.o Francisco; tais trabalhos, realizados em mais de 49 
po~üos nuviométricc.s, abrangem, em 1954, 207 mediações de des-
carga, 320 boletins mensais de cotas fluviométricas e 320 boletins 
mi::nsais de chuvas; levantamentos batimétricos de 101 km do Rio 
São Francisco entre Xique-Xique e Morpará; conclusão do Mapa 
Pedológico da Bacia (com álbum e memória descritiva), elaborado 
à base de 23. 713 amostras e com um contingente analítico de 
cérca de 1 . 000. 000 de dados. Trabalho complexo, o maior que já 
se féz no Brasil, co:::istitui valioso inventário da capacidade de uso 
das terras, a ser aplicado no fomento da produção agrícola do Vale 
do São Francisco; prosseguimento, em fase final, do levantamento 
sociológico, executado por uma equipe de pesquisadores especiali-
zados. Trabalho pioneiro na administração pública do país, no 
terreno sociológico, visa a preparar campo propício a futuros em-
preendimentos educacionais, necessários à recuperação do homem 
são-franciscano. 

Nestas condições, restam, para os próximos exercícios, a come-
çar dêste, os seguintes estudos importantes, que não puderam ser 
atacados até o presente, embora já programados: levantamento 
econômico geral, objetivando especialmente a irrigação e a pro-
dução agropecuária e industrial; levantamento dos recursos mine-
rais e planejamento industrial; levantamento dos recursos flores-
tais e planificação do reflorestamento . 

REGULARIZAÇÃO DO REGIME FLUVIAL 

No setor-chave da recuperação do Vale do São Francisco, que 
é a regularização do regime fluvial, foram obtidos em 1954 auspi-
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ciosos resultados. Cumpre destacar, entre outros, os seguintes: 
ficou concluído o projeto da grande barragem das Três Marias, a 
qual armazenará cêrca de 21 bilhões de metros cúbicos, apresen-
tando uma capacidade de máquinas de 750. 000 c. v. e uma produ-
ção anual de energia de 2,4 bilhões de kWh. Desde que seja pro-
mulgada a lei que aprova o Plano Geral de Aproveitamento do 
São Francisco (Projeto de Lei n.º 208/54 do Senado), e que deverá 
autorizar o Poder Executivo a negociar empréstimos a fim de ga-
rantir a execução do reservatório das Três Marias, poderão, ainda 
no decorrer de 1955, ficar assentadas bases e medidas para a 
construção dessa gigantesca obra; prosseguiram os estudos de an-
teprojetos para a regularização e o aproveitamento múltiplo do 
Rio das Velhas, mediante um conjunto de duas barragens grandes 
e 15 pequenas, munidas de eclusas, visando à regularização, nave-
gação, irrigação e produção de energia elétrica. Em 1954, foram 
executados os anteprojetos das duas grandes barragens (Ponte 
Raul Soares e Jequitibá) e concluídos os estudos para localização 
das barragens pequenas, devendo, até o fim de 1955, ficar ultima-
dos todos os estudos e anteprojetos; foi desenvolvida uma série de 
entendimentos para a construção da barragem do Florestal, no 
Paraopeba, na qual, inclusive, será instalada uma usina hidrelé-
trica com a capacidade de 50. 000 c. v., prevista, aliás, no Plano 
Nacional de Eletrificação, e destinada a fornecer energia à usina 
de ácido nítrico, a ser montada em Vespasiano, nas proximidades 
de Belo Horizonte. 

:Flsses entendimentos alcançaram a fase final, devendo em 
breve ser assinado um convênio com o Govêrno de Minas Gerais 
para regular a construção e a exploração da usina hidrelétrica do 
Florestal, esperando-se, ainda êste ano, sejam iniciadas as obras, 
cujo prazo é estimado em 36 meses. 

SANEAMENTO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA 

No domínio dos empreendimentos diretamente ligados à re-
cuperação do homem podem assinalar-se como principais resulta-
dos do ano de 1954: a conclusão dos sistemas de abastecimento 
d'água, das cidades de Pirapora, Juàzeiro e Petrolina e o prosse-
guimento da execução, em condições análogas, dos sistemas do 
Propriá e Penedo, que deverão ficar ultimados em 1955; o prosse-
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guimento da elaboração de projetos para abastecimento d'água em 
20 municípios do Vale, começados em 1953, e o início de idênticos 
trabalhos para mais outros 72 municípios, para execução parcial-
mente custeada pela Comissão (até Cr$ 1.000.000,00 por muni-
cípio). 

il:sses serviços, realizados mediante convênios com o S.E.S.P. 
e o Serviço Nacional da Malária, serão ampliados êste ano, con-
templando-se novo contingente de municípios. 

Devem ser ainda mencionados o prosseguimento, em convênio 
com o Serviço Nacional de Malária, da dedetização da Bacia do 
São Francisco - onde, no combate à malária, já foram feitas, 
desde 1947, cêrca de 1. 700. 000 dedetizações e aplicados mais de 
um milhão de comprimidos de derivados de cloroquina - e a in-
tensificação dos trabalhos de saúde e assistência nas unidades de 
"Rêde Hospitalar" do Vale. Ao findar o ano de 1954, essa Rêde 
apresentava em funcionamento, a cargo do S.E.S.P. e por conta 
de verbas da CVSF, 43 unidades, das quais 9 hospitais, com um 
total de 305 leitos, estando programadas, para 1955, a inauguração 
de 4 hospitais. 

FOM:ENTO DA PRODUÇÃO 

No terreno do fomento da produção, embora se trate de um 
setor que, após alguns anos, adquirirá papel importante no desen-
volvimento do Vale, há sem dúvida alguma, resultados promisso-
res obtidos pela CVSF. Assim é que entraram em funcionamento 
as patrulhas mecanizadas de 4 Residências Agrícolas - Januária, 
em Minas Gerais; Guanambi e Irecê, na Bahia; e Propriá, em Ser-
gipe - com o que se deu passo valioso em prol do fomento da 
agricultura do Vale, uma vez que na mecanização da lavoura re-
pousam substancialmente o aumento da produção e a melhoria 
do nível de vida dos lavradores . 

Continuaram, em convênio com o Departamento Nacional de 
Obras de Saneamento, os trabalhos de saneamento das várzeas do 
Baixo São Francisco e sua adaptação a métodos racionais de agri-
cultura, pela desobstrução e regularização <;los Rios Boacica e Ma-
rituba, em Alagoas, e Propriá e Cotinguiba, em Sergipe. Prosse-
guiram os programas de desenvolvimento da irrigação mediante 
os estudos e projetos dos grandes sistemas de irrigação - a serem 
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implantados oportunamente nos vales do Rio Grande e do Cor-
rente - e a instalação de motobombas para pequena irrigação 
abaixo do Médio São Francisco. Paralelamente ao programa da 
irrigação, cabe mencionar o estabelecimento, em 1954, de alguns 
núcleos de colonização, à base de pequena irrigação, nos vales do 
Pajeú, Moxotó, Brígida e Pontal, em Pernambuco, os quais presta-
rão a necessária orientação e assistência técnica aos agricultores 
da região. Entretanto, merece destaque o desenvolvimento dado, 
em 1954, à Colônia Agropecuária do Paracatu, com a execução das 
primeiras construções urbano-industriais, elaboração do projeto de 
abastecimento d'água e a conclusão dos estudos da usina hidrelé-
trica do Rio Cercado. A Colônia Agropecuária do Paracatu, que 
constitui apreciável tentativa de colonização no Vale do São Fran-
cisco, abrange 300. 000 hectares e já abriga cêrca de 600 famílias 
radicadas, ocupando todos os 529 lotes existentes, classificados em 
lotes pecuários (150 a 350 ha), mistos (70 a 150 ha) e agrícolas 
(20 a 70 ha). 

SISTEMAS ELÉTRICOS 

Enquanto aguarda a organização das duas sociedades de eco-
nomia mista, que deverão ter a seu cargo a exploração das fontes 
de energia elétrica, respectivamente no Alto e no Médio São Fran-
cisco - para o que falta somente a necessária autorização legal, 
implícita na lei que aprovará o Plano Geral de Aproveitamento 
do São Francisco a ser brevemente promulgada, a Comissão vem 
dando execução a várias centrais elétricas, que serão oportuna-
mente incorporadas às referidas sociedades. 

Em 1954, prosseguiram os trabalhos de construção da usina 
hidrelétrica de Pandeiros, com a capacidade de 6. 000 c. v., desti-
nada a fornecer energia aos municípios de Januária e São Fran-
cisco, estando concluídas as instalações do canteiro das obras, as 
habitações definitivas, a linha de transmissão Pandeiros-Januá-
ria e o edifício da subestação abaixadora de Januária. 

Tiveram igualmente andamento os trabalhos de construção 
da central hidrelétrica de Correntina, com 11.400 c. v., destinada 
a fornecer energia às cidades de Correntina, Santa Maria da Vitó-
ria, Inhaúmas e Bom Jesus da Lapa. Entre outros serviços, cabe 
citar o alcance da fase final, em 1954, das instalações do canteiro, 
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das casas para a administração e pessoal de conservação, dos tra-
balhos para o desvio do rio, fundações da barragem e tomada 
d'água, da escavação do grande canal de adução, da subestação 
transformadora de Santa Maria da Vitória e da linha de transmis-
são Correntina-Santa .Maria da Vitória. 

Foi iniciada a construção da usina termelétrica de Pirapora, 
com a capacidade de 1.500 c. v., aguardando-se para princípios 
de 1955 a chegada dos grupos geradores. 

Prosseguiram os serviços de construção ou ampliação das pe-
quenas usinas .de Abaeté, Samburá, Lajes, São Tiago e Paraíso, 
tôdas em Minas Gerais . 

Quanto às linhas de transmissão a partir de Paulo Afonso, 
cabe mencionar que ficou concluído o plano de eletrificação das 
cidades do Vale do São Francisco situadas nas áreas de influência 
daquela central; já está em funcionamento a linha Paulo Afonso 
-Glória-Petrolândia; ficou concluída a linha Paulo Afonso-
Delmiro; foi iniciada a instalação da linha Delmiro-Agua Bran-
ca-Mata Grande; foi atingida a fase final de projeto para as de-
mais linhas. 

TRANSPORTES 

No setor dos transportes fluviais, rodoviários e aéreos - fo-
ram numerosas a& i:ealizações feitas em 1954. 

Quanto ao aumento da capacidade de carga, descarga e arma-
zenamento nos portos fluviais do São Francisco, continuou a rea-
lização do plano de obras aprovado, destacando-se os serviços de 
proteção, acostagem e armazenamento, executados nos portos de 
Pirapora (nova rampa de atracação), Petrolina (atêrro), Propriá 
(cais, rampa e atêrro), Penedo (rampa de acesso, armazém e atêr-
ro) e Piassabuçu (cais), trabalhos, todos êsses, que devem ficar 
concluídos ainda êste ano; e, mais, Bom Jesus da Lapa (cais e 
atêrro), que se espera terminar em 1956. 

No tocante às condições de navegabilidade, foram iniciados 
estudos relativos ao melhoramento da barra do São Francisco, 
tendo sido adquirida uma draga para dar início, neste exercício, 
a um programa de dragagens periódicas . 

No que se refere à reorganização da frota fluvial e respectivas 
instalações terrestres, foram tomadas as medidas necessárias em 
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vista da organização de uma sociedade de economia mista, a ser 
denominada "Companhia de Navegação do São Francisco S.A.", 
destinada à exploração, em caráter definitivo, do tráfego fluvial, 
modernizado, em todos os trechos navegáveis da Bacia. 

Nos têrmos dos convênios firmados, em 1951 e 1952, com os 
Governos dos Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ala-
goas e Sergipe, prosseguiram, no exercício de 1954, as obras nas 
seguintes rodovias de acesso e ligação ao Vale do São Francisco: 
Pirapora-Leal-Patos; Coração de Jesus-Brasília-São Fran-
cisco, em Minas Gerais; Ipirá-Mundo Novo-Morro do Chapéu-
Irecê-Xique-Xique; Remanso-Casa Nova-Petrolina, no Estado 
da Bahia; Petrolina-Crato; Petrolândia-Floresta-Jatinã-Cori-
pós-Petrolina, no Estado de Pernambuco; Santana do Ipanema 
-Pão de Açúcar, no Estado de Alagoas; Pôrto da Fôlha-Gararu 
-Itabi; Parapitinga-Japoatã, no Estado de Sergipe. 

Fora do convênio, prossegiu a construção da estrada Santa 
Maria da Vitória-Colônia Agropecuária do Formoso. 

Continuando o programa de melhoramento e ampliação dos 
campos de pouso, que formam a "Rota do São Francisco", a Co-
missão do Vale do São Francisco realizou, em 1954, os seguintes 
serviços: prosseguimento, em fase de conclusão, das obras de cons-
trução dos aeroportos de Pirapora e Januária; melhoramentos nos 
aeroportos de Carinhanha, Bom Jesus da Lapa, Barra, Remanso e 
Petrolina, a cargo do comando da 2.ª Zona Aérea do Ministério da 
Aeronáutica." 

(Mensagem de 1955 - João Café Filho - Imprensa Nacional, 
pág. 248) 

16-27477 



MENSAGEM DE 1956 

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

..... . . . .. . . . .. . . .. . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
"O aproveitamento econômico do Vale do São Francisco 

compreende vasto sistema de obras, empreendimentos e serviços, 
numa área superior a 600 .000 km2 • 

O Art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
garantiu a execução de urna política de desenvolvimento planifi-
cado da Bacia do São Francisco, ao reservar, anualmente, durante 
20 anos consecutivos, quantia não inferior a um por cento das 
rendas tributárias federais . 

A integração das zonas subdesenvolvidas do Nordeste nas re-
giões do centro e sul do País, sôbre constituir imperativo nacional 
de sentido estratégico, corresponde aos anseios seculares do Povo 
Brasileiro. Os investimentos coordenados do Govêrno federal, apli-
cados numa superfície da qual fazem parte cinco Estados, já come-
çaram a produzir resultados surpreendentes na melhoria das con-
dições de vida das populações do Vale e no estabelecimento de 
amplas oportunidades de trabalho e prosperidade. · 

Com a regularização do regime do São Francisco e adequada 
preparação de suas margens para uma colonização racional serão 
absorvidos os excedentes demográficos do Nordeste. 

Simultâneamente com a regularização do regime fluvial, os 
aproveitamentos hidrelétricos, o desenvolvimento de indúst!ias de 
base no vale do rio principal e de seus afluentes, a eletrificação 
rural, os trabalhos de irrigação e drenagem, o fomento da pro-
dução agropecuária, a navegação, as interligações rodoviárias e 

·outras realizações já estudadas, projetadas e, em parte, iniciadas, 
constituem um complexo sistema de trabalhos que têm de ser rea-
lizados dentro dos prazos estabelecidos pela Carta Magna. 
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OBJETIVOS LEGAIS 

A 13 de setembro de 1955 foi sancionada a Lei n.º 2. 599., que 
dispõe sôbre o Plano Geral do Aproveitamento Econômico do Vale, 
especificando-lhe os objetivos, de acôrdo com a orientação geral 
da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, que criou a Comissão do 
Vale do São Francisco. 

Um resumo dos objetivos do Plano Geral caracteriza a extre-
ma complexidade do sistema de atribuições, empreendimentos e 
responsabilidades da Comissão do Vale do São Francisco: a) estu-
dos gerais sôbre a bacia hidrográfica, levantamentos, observações, 
pesquisas e inquéritos, destinados à organização dos programas 
para desenvolvimento econômico e social do Vale do São Francisco; 
b) regularização do regime fluvial, pela construção de reservató-
rios de acumulação, nas bacias do rio principal e de seus afluentes; 
c) melhoramentos das condições de navegabilidade do Rio São 
Francisco, de sua barra e de seus afluentes, e a ampliação da rêde 
fluvial pela incorporação ao sistema de novos cursos d'água; 
d) ampliação, modernização e padronização do sistema fluvial de 
transportes, com a organização de uma sociedade de economia 
mista para exploração do tráfego fluvial; e) construção de centrais 
elétricas e respectivas linhas de transmissão; f) execução de ser-
viços de irrigação, por meio de barragens e outros sistemas desti-
nados à colonização de grandes áreas da bacia, bem como à cons-
trução de sistemas de pequena irrigação, na base de cooperação; 
g) construção de rodovias de acesso e ligação, para conjugar o 
sistema regional de transporte com o plano rodoviário nacional 
e os planos estaduais respectivos; h) instalações dos aeroportos e 
campos de pouso que formam a rota do São Francisco; i) urbani-
zação das cidades e construção de sistemas de abastecimento 
dágua e remoção de dejetos das mesmas; j) saneamento e drena-
gem indispensáveis à recuperação das terras úteis à agricultura 
no Rio São Francisco e seus afluentes, as quais poderão ser, quan-
do conveniente, previamente desapropriadas; k) realização de ser-
viços de educação e ensino profissional, inclusive a instalação de 
fazendas-escola, a organização de missões rurais ambulantes e o 
estabelecimento de cursos de treinamento manual; 1) execução de 
serviços de saúde e assistência, incluindo o equipamento e custeio 
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da Rêde Hospitalar, a organização de unidades móveis assisten-
ciais e os trabalhos de profilaxia da malária; m) realização dos 
serviços destinados ao fomento da produção agropecuária, incluin-
do a mecanização da lavoura, a construção de armazéns e silos, a 
perfuração de poços, a manutenção de uma carteira de revenda, 
o estabelecimento de matadouros, a construção de laboratórios, fá-
bricas e usinas, além dos serviços de defesa sanitária animal e 
defesa sanitária vegetal; n) realização de serviços relativos ao 
fomento da produção industrial; o) florestamento, reflorestamen-
to e proteção das nascentes nos rios da Bacia. 

A experiência dos últimos anos aconselha, todavia, uma redu-
ção dos encargos da CVSF. Seria preferível que a Comissão tivesse 
a seu cargo, apenas, os objetivos de alta prioridade ou as metas 
preferenciais da recuperação econômica do Vale. 

Diversas atividades continuariam sob a direção dos órgãos 
especializados da administração federal, operando-se uma simpli-
ficação das responsabilidades da CVSF . 

Neste sentido, está sendo examinada a conveniência de uma 
redução do volume das mencionadas atribuições. 

SUMÁRIO DAS REALIZAÇÕES 

A Comissão realizou, no primeiro qüinqüênio de sua existência 
(1951-1955), grande parte dos estudos gerais e levantamentos in-
dispensáveis à organização dos projetos de obras e programas de 
serviços. Nessa primeira fase, fêz-se o recobrimento fotográfico de 
mais de 450. 000 km2 do Vale, na escala de 1: 25, além do levanta-
mento definitivo de cêrca de 55. 000 quilômetros quadrados, nas 
escalas de 1:25 e 1:5.000. 

Deve ser acentuada a colaboração prestada pela Comissão aos 
estudos de localização da Nova Capital Federal, ao promover o le-
vantamento aerofotográfico de uma área superior a 55. 000 km2 , 

além da confecção de foto-índice e mosaicos. 

REGULARIZAÇÃO DO REGIME FLUVIAL 

Não seria possível a vida oirganizada nas margens do Rio São 
Francisco, sem o contrôle das inundações e grandes enchentes. 
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A regularização do regime hidrológico do rio, por meio de 
grandes represamentos, além de favorecer a melhoria das condi-
ções de navegabilidade nos períodos de estiagem, proporciona con-
sideráveis fontes de energia elétrica, assegura a irrigação de largas 
áreas e o aproveitamento agrícola das vazantes. É também condi-
ção fundamental para o estabelecimento de núcleos industriais, 
saneamento das áreas marginais, combate à erosão e assoreamen-
to do rio. 

Após exaustivas investigações em tôrno da quantidade, porte 
e melhor localização dos reservatórios, em pontos adequados da 
Bacia Superior, resolveu-se concentrar esforços no conjunto rela-
tivo ao sistema do Rio das Velhas e da barragem denominada 
Três Marias, a ser construída nas proximidades do Rio Borrachudo. 

Essa barragem será a maior obra da Comissão, e múltiplos os 
benefícios da sua construção. Além de regularizar o regime do São 
Francisco, permitirá a instalação de turbinas com a capacidade 
total de 700. 000 c. v., que produzirão energia elétrica para suprir 
a demanda dos mercados do norte de Minas Gerais e zonas dos Es-
tados próximos. Outro benefício imediato da regularização do re-
gime do São Francisco, após a construção de Três Marias, será o 
acréscimo da capacidade da Usina de Paulo Afonso, que poderá 
aumentar de 50% a potência das instalações projetadas, com base 
nas presentes condições de vazão do rio. A Comissão já dispõe 
do projeto dessa grande barragem e contratou com firmas espe-
cializadas o estudo dos detalhes finais de construção, financia-
mento e orçamento. 

ENERGIA ELÉTRICA 

A construção de pequenas usinas em regiões do Vale onde não 
será possível, por motivos técnicos, o suprimento das grandes cen-
trais, como Três ,Marias, foi objeto dos cuidados especiais da Comis-
são. Dessa forma, vem construindo a usina hidrelétrica de Pandei-
ros, com a capacidade de 6. 000 c.v.~ para fornecimento de energia 
elétrica aos municípios de Januária e São Francisco, em Minas 
Gerais. Todo o equipamento, impor.tado da Alemanha, já se en-
contra no local, estando previsto, para o fim do ano em curso, o 
término das suas obras civis. Em Correntina, no Estado da Bahia, 
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está sendo construída outra usina hidrelétrica, com a capacidade 
total de 11.400 c. v. Essa central atenderá a vários municípios 
vizinhos, inclusive os de Lapa e Carinhanha, no Estado da Bahia. 
Ainda em Minas Gerais, vem a Comissão fornecendo recursos para 
a construção total de usinas como as de Pirapora e Abaeté e a 
conclusão das de Lajes, São Tiago, Piuí, Paraíso. A construção de 
várias linhas de transmissão, já iniciadas, partindo de Paulo 
Afonso para cidades dentro da zona de influência dessa Usina, 
será ultimada . 

TRANSPORTES 

A Comissão já tomou as providências preliminares para a or-
ganização de uma sociedade de economia mista, a ser denominada 
"Companhia de Navegação do São Francisco S.A. '', destinada à 
exploração, em caráter definitivo e dentro da técnica moderna, do 
tráfego fluvial em todos os trechos navegáveis da Bahia. Nesse 
sentido, foi feita a desapropriação de duas emprêsas particulares 
que vinham operando no Médio e Baixo São Francisco, e proce-
deu-se à avaliação dos acervos das companhias pertencentes aos 
Governos dos Estados de Minas Gerais e Bahia, que serão incor-
poradas à futura Companhia de Navegação do São Francisco, con-
forme leis estaduais já sancionadas. 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS 

Vem sendo executada pela Comissão, em regime de coopera-
ção com os Governos estaduais, um programa especial de cons-
trução de rodovias. O Plano Geral previu inicialmente uma rêde de 
estradas com a quilometragem de aproximadamente 2.300 km. Já 
foram construídos cêrca de 1 . 000 quilômetros, no que se empre-
garam Cr$ 298 .171 .224,10 . 

Com relação ao melhoramento e ampliação dos campos de 
pouso que formam a "Rota do São Francisco", iniciaram-se vários 
serviços nos aeroportos de Pirapora, Januária, Carinhanha, Santa 
Maria da Vitória, Correntina, Bom Jesus da Lapa, Barra, Remanso 
e Penedo. Em Pirapora e Januária, foram inteiramente construí-
das duas novas pistas. 
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IRRIGAÇÃO E DRENAGElY.I 

A implantação de sistemas de grande irrigação é um dos seto-
res fundamentais do aproveitamento econômico do Vale. No qüin-
qüênio de 1951-1955, teve andamento a elaboração dos projetos de 
irrigação dos vales dos Rios Grande e Corrente, podendo ser agora 
iniciada a execução das obras. Foram tomadas as providências 
iniciais para o aproveitamento múltiplo do trecho do São Fran-
cisco, compreendido entre Juàzeiro e Paulo Afonso, na parte mais 
árida do Vale. 

A CVSF vem procedendo à recuperação de várzeas do Baixo 
São Francisco e sua adaptação a métodos racionais de agricultura, 
pela desobstrução e regularização dos Rios Boacica, em Alagoas, e 
Propriá, em Sergipe. 

SAÚDE 

Neste setor, podem ser assinalados os seguintes empreendi-
mentos da Comissão até 1955: a) elaboração dos planos de urba-
nização e construção dos sistemas de abastecimento dágua de Pira-
pora, Juàzeiro, Petrolina, Penedo e Propriá, inteiramente custea-
dos pela CVSF; b) estudos e obras para abastecimento dágua em 
outros 92 municípios do Vale, para execução parcialmente custea-
da pela Comissão (Cr$ 1. 000. 000,00 por município), com possibili-
dade de financiamento adicional em muitos casos, mediante em-
préstimo a longo prazo; c) a título de assistência médico-sanitária, 
o equipamento e funcionamento de 14 unidades hospitalares e 42 
unidades sanitárias, tôdas administradas mediante convênio com 
entidades especializadas; d) serviços de dedetização da Bacia do 
São Francisco, em convênio com o Serviço Nacional de Malária. 
Desde 1947 foram feitas cêrca de 2.000.000 de dedetizações e forne-
cidos mais de 1. 000. 000 de comprimidos de cloroquina. Foi debe-
lada a endemia de malária que afligia as populações do Vale. 
Cabe, agora, às autoridades sanitárias manter a necessária vigi-
lância, para contrôle da situação; e) primeiros entendimentos com 
o ;M:inistério da Saúde para o combate ao tracoma, no Vale, que 
será iniciado a partir de 1956. 
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COLONIZAÇÃO 

No que se refere à colonização, merece destaque a grande expe-
riência que a Comissão está realizando no Vale do Paracatu, onde 
se acha em franco desenvolvimento a construção da Colônia de 
igual nome, que abrange 300 .000 hectares e abriga cêrca de 600 
famílias radicadas, as quais ocupam todos os 529 lotes existentes. 

Está sendo instalada a Colônia Agropecuária do Formoso, no 
Estado da Bahia, à margem do rio do mesmo nome, para a qual 
já foram adquiridos pela CVSF 30. 000 hectares de terras. Aí será 
promovida uma grande colonização, à base da pecuária. 

FOlVIENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 

A mecanização da lavoura vem sendo incrementada, desde 
1954, no sentido do aumento substancial da produção e melhoria 
do nível de vida dos lavradores. Encontram-se em pleno funciona-
mento as patrulhas mecanizadas de 4 Residências Agrícolas -
Januária, em Minas Gerais; Guanambi e Irecê, na Bahia; Propriá, 
em Sergipe, as quais, mediante acôrdos firmados entre os agricul-
tores e a CVSF, vêm prestando eficiente assistência aos agricul-
tores, em trabalhos diversos de destocamento, aração, gradeamen-
to, semeadura e colheita. 

Quanto à pequena irrigação, vem a CVSF atuando com suces-
so na região semi-árida do Submédio São Francisco, entre Petroli-
na e Petrolândia, através de 5 postos de assistência à irrigação, 
localizados em Pontal, Brígida, Coripós, Gravatá e Petrolina. Exis-
tem ali instaladas mais de 700 motobombas, das quais 300 são 
assistidas pelos técnicos da CVSF, 300 pelos da Secretaria de Agri-
cultura de Pernambuco e 100, mantidas pela Comissão, em serviço 
de cooperação com agricultores. Como resultado dêsse trabalho de 
irrigação, tem crescido a área cultivada, assumindo proporções 
expressivas a produção de cebola, arroz e banana . 

A Comissão vem ainda, por meio de acôrdo com o Ministério 
da Agricultura, dando assistência aos trabalhos rizícolas no Baixo 
São Francisco, onde a área em cultura já atinge o número de 
11. 000 hectares, com uma produção média de 350. 000 sacos de 
60 quilos. 
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SÍNTESE DO PROGRAMA DA CVSF NO QÜINQÜÊNIO 1956-1960 

O quadro dos principais objetivos da CVSF, para o qüinqüênio 
1956-1960, é o seguinte: a) extensão dos levantamentos aerofoto-
gráficos às bacias dos Rios Paraopeba, Paracatu, Urucuia, Cari-
nhanha e Corrente, bem como à seção inferior do Médio São Fran-
cisco. Os estudos da barra do São Francisco, visando à sua desobs-
trução e o acesso de navios de alto mar, terão início em 1956. Tra-
ta-se de melhoria indispensável para o estabelecimento de indús-
trias ao longo do Baixo São Francisco, servidas pela energia de 
Paulo Afonso. Prosseguirão, ainda, os estudos de hidrometria do 
rio principal e afluentes, planejamento econômico de tôdas as re-
giões do Vale, principalmente do Baixo São Francisco, implanta-
ção de indústrias eletroquímicas e eletrometalúrgicas; reconheci-
mento de ocorrência de minerais; levantamentos dos recursos flo-
restais do Vale para planejamento da manutenção das suas reser-
vas e criação de novas áreas florestadas; b) quanto à regularização 
do rio, a CVSF envidará esforços e utilizará os recursos de que dis-
puser, na construção da barragem de Três Marias, empreendi-
mento de significação nacional, que interessa de perto a cinco 
Estados da Federação, com reflexos valiosos em todo o Nordeste. 
Em 1956 será concluída a estrada de acesso para o futuro canteiro 
das obras e os estudos finais para a construção de barragem pro-
priamente dita. Grandes são as dificuldades, sobrelevando-se, den-
tre tôdas, a mobilização de recursos para iniciar e concluir, em 
tempo satisfatório, uma obra que, na melhor das hipóteses, consu-
mirá 7 ou 8 anos de trabalhos continuados. Quanto ao transporte 
fluvial, além da organização da sociedade mista, que substituirá 
as atuais emprêsas já desapropriadas e em vias de encampação, 
será desenvolvido um programa de melhoramentos da condições 
de navegabilidade do rio, tais como balizamento, dragagens, der-
rocamentos de passagens difíceis e restauração das obras do So-
bradinho; c) pretende a Comissão, dentro do setor de produção e 
assistência, empreender as atividades consubstanciadas na Lei nú-
mero 2 .599, de 13-9-55. Deverão ser organizados novos conjuntos 
motomecanizados para a lavoura das regiões mais agrícolas do 
Vale, e empreendido o desenvolvimento dos trabalhos nas Colônias 
Agropecuárias do Paracatu, Formoso e Rio Grande, cujos estudos 
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pedológicos, climáticos, fitológicos e econômicos estão concluídos; 
pequena irrigação, fomento e defesa da pecuária e das plantas 
cultivadas, incremento da fruticultura. 

Por outro lado, a Comissão empenhar-se-á no sentido de au-
mentar o rendimento da assistência médico-hospitalar em 14 hos-
pitais e 39 Unidades Sanitárias, e intensificar, em benefício das 
populações são-franciscanas, o combate ao tracoma, à esquistosso-
mose, à varíola e verminose e à moléstia de Chagas. " 

................................................ ' ........... .  
(Mensagem de 1956 - Imprensa Nacional - pág. 541) 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

O Projeto n.º 1. 057/50, foi lido no Expediente da ses·são de 
20-12-1950. Figurou em pauta para receber emendas, nos dias 22, 
26, 27 e 28 do mesmo mês. Nesta data foi despachado às Comissões 
do Vale do São Francisco e de Finanças. (DCN de 21-12-1950, 
pág. 9.954; de 29-12-1950, pág. 10.175). 

Em 22-6-1951, o Sr. Vieira de Melo solicitou o prazo de 
sessenta dias para que a Comissão do Vale do São Francisco 
apresentasse parecer. (DCN de 23-6-1951, pág. 4.353). 

Na sessão de 14-.11-1951, recebida a Mensagem n.º 377-A, do 
Poder Executivo, em que se discrimina o programa de estudos e 
obras destinado a orientar os trabalhos relativos à recuperação 
econômica do Vale do São Francisco, foi por sugestão da Comissão 
da Bacia do São Francisco anexada ao Projeto n.0 1.057. (DCN de 
27-5-1953, pág. 4.520). 

Em 14-10-1952, o Sr. Gustavo Capanema requereu urgência 
para o Projeto; e no dia 15-10 foi anunciada a discU'ssão, em regime 
de urgência. Nessa ocasião, o Sr. João Agripino solicitou, em nome 
da Comissão de Finanças, o prazo de vinte sessões para opinar 
sôbre o Projeto. (DCN de 15-10-1952, pág. 10.967; DCN de 
16-10-1952, pág. 11.058). 

Em 26-5-1953, o Projeto foi publicado, com parecer e substi-
tutivos da Comissão da Bacia do São Francisco e de Finanças. 
(DCN de 27-5-1953, pág. 4.518). 



SESSÃO EM 20 DE DEZEMBRO DE 1950 

•• 1 1 1 •••••••••••••••• ' .................. 1 •••• .......... 1 •••••••••••••  

EXPEDIENTE 

O SR. PRESIDENTE - São lidos e vão a imprill1ir os seguintes 

Projetos 

N.0 1. 057/1956 

Dispõe sôbre o Plano Geral para o Aproveitamento  
Econômico do Vale do São Francisco.  

(Do Poder Executivo) 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l.º Fica aprovado, nos têrmos desta Lei, o Plano Geral 
para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, ela-
borado de acôrdo com a Lei n.0 541, de 15 de dezembro de 1948, 
em obediência ao determinado no art. 29 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

§ l.º '.msse plano, organizado pela Comissão do Vale do São 
Francisco e pormenorizadamente exposto na memória descritiva 
e justificativa e seus subsídios, é sintetizado, para o primeiro 
qüinqüênio, no quadro anexo a esta Lei. 



- 253 -

§ 2.0 Por iniciativa do Poder Executivo, o Congresso Nacional 
apreciará e aprovará, oportunamente, os programas e distribuições 
de créditos para a continuação das obras e serviços nos qüinqüê-
nios subseqüentes. 

Art. 2.º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, durante 
os exercícios de 1952 a 1956, os empreendimentos constantes do 
referido plano, previstos no texto e nos anexos da presente lei. 

Art. 3.º As despesas com a execução do Plano Geral do São 
Francisco, na parte que constitui responsabilidade direta da União, 
serão classificadas e atendidas à conta dos recursos constitucio-
nais estabelecidos no artigo 29 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias e no art. 198 da Constituição Federal. 

Art. 4.º O orçamento geral da União consignará ao plano 
geral do São Francisco: 

Cr$ 314.050.000,00 para o exercício de 1952;  
Cr$ 335 .150. 000,00 para o exercício de 1963;  
Cr$ 344.625.000,00 para o exercício de 1954;  
Cr$ 366. 400. 000,00 para o exercício de 1955;  
Cr$ 382. 875. 000,00 para a exercício de 1956.  

Art. 5.0 A fim de garantir contratos de financiamento que se 
prevêem necessários para a realização de obras de regularização 
do regime fluvial, de saneamento urbano e outras, indicadas no 
plano, poderá o Poder Executivo assumir compromissos, por prazo 
equivalente ao de vigência do art. 29 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, até o limite de Cr$ 100. 000. 000,00 (cem 
milhões de cruzeiros) por ano, a partir de 1957. 

Art. 6.º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contra-
tos para aquisição, nos mercados externos e internos, dos mate-
riais e equipamentos necessários à execução do Plano Geral do São 
Francisco. 

Art. 7.º Fica a Comissão do Vale do São Francisco autorizada 
a assinar acôrdos e convênios com as entidades públicas federais. 
estaduais e municipais, para a execução dos trabalhos planejados 
e programados, na base de cooperação, tendo em vista o disposto 
no art. 7.0 , § 2.0 , da Lei n.0 541, de 15 de dezembro de 1948. 
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Art. 8.º A autonomia, financeira e administrativa, concedida 
à Comissão do Vale do São Francisco, conforme dispõe o art. 1.º 
da Lei· n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, permite ao referido 
órgão: 

a) aplicar recursos independentemente de registro prévio no 
Tribunal de Contas, de acôrdo com o disposto no art. 17 da Lei 
n.0 541, de 15 de dezembro de 1948; 

b) não recolher ao Tesouro Nacional os saldos das dotações 
não aplicadas no exercício financeiro ou dentro dos prazos nor-
mais de vigência dos créditos, podendo aplicá-los integralmente 
em época posterior, escriturando-os como "restos a pagar"; 

e) não discriminar, nas propostas orçamentárias, os recur-
sos concedidos à CVSF, os quais deverão ser consignados na Verba 
3 - Serviços e Encargos, com exceção dos recursos destinados ao 
pagamento do pessoal, que deverão ser consignados na Verba 1 -
Pessoal; 

d) executar todos os seus serviços pelo regime de adianta-
mentos, observando, para tanto, o disposto no Decreto n.º 4. 536, 
de 28 de janeiro de 1922, e nas normas do Regulamento Geral de 
Contabilidade Pública, aprovado pelo Decreto n.º 15. 783, de 8 de 
novembro de 1922; 

e) organizar os seus quadros e tabelas de pessoal indepen-
dentemente das nomenclaturas, padrões, vencimentos e salários 
adotados para o serviço público federal, tendo em vista o disposto 
no art. 10 da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948; 

f) requisitar funcionários especializados de outras reparti-
ções e serviços de acôrdo com o art. 34 do Estatuto dos Funcioná-
rios Públicos Civis da União, podendo conceder-lhes gratificações, 
desde que não excedam de um têrço de seus respectivos venci-
mentos. 

Art. 91.º A Comissão do Vale do São Francisco fica autorizada 
a abrir no Banco do Brasil S. A. uma conta especial, de "entidades 
públicas", onde depositará, anualmente, o montante das dotações 
que lhe forem concedidas para a execução do plano de obras e 
demais serviços a seu cargo, sacando à medida das necessidades, 
tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei n.º 541, de 15 de dezem-
bro de 1948. 
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§ 1.º Aprovada a lei de meios para cada exercício, a Comissão 
do Vale do São Francisco providenciará, diretamente, junto ao 
Ministério da Fazenda, no sentido de que seja aberto no Banco do 
Brasil S. A. o crédito bancário respectivo, no total das dotações 
que forem concedidas, cuja conta será movimentada pelo Diretor 
Superintendente da Comissão, à medida das necessidades, inde-
pendentemente de duodécimos. 

§ 2.º A Comissão do Vale do São Francisco fica autorizada 
igualmente a entrar em entendimentos com o Banco do Brasil S.A. 
no sentido de serem feitos adiantamentos, quando necessário, até 
o limite dos créditos anuais aprovados, para facilitar o mais rápido 
andamento dos serviços. 

Art. 10. Os destaques das verbas, de que trata o § 2.0 do 
art. 7.º da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, serão solicitados, 
nos limites das dotações anuais, diretamente ao Presidente da Re· 
pública pelo Diretor Superintendente da Comissão e independen·· 
temente de qualquer formalidade junto aos demais órgãos admi-
nistrativos do serviço público. 

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito 
especial no montante de tôdas as dotações constitucionais distri-
buídas, a partir de 1947, por conta do art. 29 do ADCT, e não 
aplicadas, para dar prosseguimento aos trabalhos constantes do 
Plano Geral do São Francisco. 

§ 1.º :msse crédito atribuirá às obras e serviços em execução 
importâncias idênticas às que não foram aplicadas. 

§ 2.º A Comissão do Vale do São Francisco procederá ao le-
vantamento de tôdas as dotações distribuídas e não utilizadas, na 
base dos comprovantes de recolhimentos feitos ao Tesouro Nacio-
nal, e, de acôrdo com o resultado dêsse levantamento, o Poder 
Executivo decretará a abertura do crédito especial já referido, com 
vigência de três anos . 

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a negociar emprés-
timos internos e externos para a realização das obras e serviços 
previstos no Plano Geral do São Francisco, de acôrdo com os dis-
positivos legais vigentes. 
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Art. 13. O pessoal em comissão, do quadro da CVSF, será de 
nomeação e exoneração do Presidente da República, mediante pro-
posta da Comissão . 

Parágrafo único . O quadro do Pessoal em comissão será 
aprovado pelo Congresso Nacional, conforme dispõe o art. 2.o da 
Lei n.0 972, de 16 de dezembro de 1949. 

Art. 14. As tabelas de extranumerários mensalistas, diaristas 
e contratados, serão aprovadas pelo Presidente da República, me-
diante proposta da Comissão. 

Parágrafo único. As tabelas de pessoal para obras serão apro-
vadas pela Comissão, nos limites das respectivas dotações. 

Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a organizar uma 
sociedade de economia mista para a exploração do tráfego fluvial 
do Médio São Francisco, sob a denominação de "Companhia de 
Navegação do Médio São Francisco'', subscrevendo em dinheiro 
até o limite de Cr$ 50. 000. 000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) 
para integralização de 1952 a 1956, e incorporando como parte do 
capital, na forma da lei, o patrimônio do estaleiro fluvial da Ilha 
do Fogo. 

§ l.º Os Governos dos Estados de Minas Gerais e Bahia, pro-
prietários, respectivamente, da "Navegação Mineira do São Fran-
cisco" e "Viação Baiana do São Francisco", poderão fazer parte 
integrante da referida sociedade, com capitais iguais aos mon-
tantes do acervo das respectivas emprêsas, a serem apuradas na 
forma da lei. 

§ 2.º O capital do Govêrno Federal, na constituição da refe-
rida sociedade, será igual, no mínimo, a 51 % do total das ações. 

Art. 16. Fica mantido o direito da livre navegação no Médio 
São Francisco, devendo, contudo, a CVSF providenciar, no prazo 
de 180 dias, a expedição das necessárias instruções no sentido de 
que as demais emprêsas de navegação, que ali operam, procedam, 
no prazo de 5 anos, a contar da data da expedição das referidas 
Jnstruções, à reforma de suas respectivas frotas fluviais, de acôrdo 
com as especüicações a serem aprovadas pelo Presidente da Re-
pública. 
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Art. 17. A Comissão do Vale do São Francisco, em colabora-
ção com a Diretoria de Marinha Mercante do Ministério da Mari-
nha e com a Comissão de Marinha ,Mercante do Ministério da 
Viação e Obras Públicas, organizará, no prazo de 180 dias, um 
regulamento especial para a exploração e manutenção do tráfego 
fluvial do São Francisco, tendo em vista as particularidades do 
meio onde o mesmo vai ser aplicado, o qual será aprovado por De-
creto do Poder Executivo. 

Art. 18. Nenhuma nova concessão para o aproveitamento de 
quedas dágua no Rio São Francisco e seus afluentes poderá ser 
autorizada sem a prévia anuência da CVSF, a qual, em face do 
determinado no art. 11 da Lei n.0 541, de 15 de dezembro de 1948, 
poderá explorar as referidas quedas d'água diretamente ou por 
intermédio de sociedades de economia mista que forem organiza-
das para êsse fim. 

§ l.º Fica o Poder Executivo autorizado a organizar, por in-
termédio da Comissão do Vale do São Francisco, as sociedades de 
economia mista de que trata êste artigo, quando assim julgar con-
veniente êsse órgão . 

§ 2.º Fica o Poder Executivo autorizado, igualmente, a subs-
crever ações nas referidas sociedades e integralizá-las, nos limites 
das dotações que forem consignadas a êsse fim pelo plano geral 

§ 3.° Competirá à CVSF elaborar os projetos de estatutos para 
essas sociedades, os quais serão aprovados por decreto do Poder 
Executivo, desde quando não sejam ultrapassados, em cada caso, 
os limites das dotações previstas no plano geral aprovado. 

Art. 19. Poderá a CVSF pesquisar, lavrar e industrializar de-
pósitos minerais do Vale do São Francisco, diretamente ou por 
intermédio de sociedade de economia mista que fôr organizada por 
sua iniciativa. 

Art. 20. Fica a CVSF autorizada a organizar e manter uma 
"Carteira de Revenda'', para fornecimento de materiais e equipa-
mentos a agricultores e criadores do Vale, nos têrmos do Decreto 
n.º 23.255, de 27 de junho de 1947, devendo o respectivo regimento 
ser aprovado por Decreto do Poder Executivo . 

17-27477 
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Art. 21. Fica a CVSF autorizada a entrar em entendimento 
com o Banco do Brasil S. A. e com o Ministério da Agricultura 
para o estabelecimento, em cooperação, de um serviço de crédito 
rural, cujo regulamento será aprovado por Decreto do Poder 
Executivo. 

Art. 22. Fica a Comissão do Vale do São Francisco autori-
zada a entrar em acôrdo com os proprietários agricultores, para 
proceder à construção de campos de irrigação, na base de coope-
ração, baixando, para tanto, as necessárias instruções, que deve-
rão ser aprovadas por Decreto do Poder Executivo. 

Art. 23. A Comissão do Vale do São Francisco, dentro de 
60 dias, a partir da data da publicação da presente lei, apresentará 
ao Presidente da República, para ser aprovado por Decreto admi-
nistrativo, o seu novo regimento, tendo em vista as alterações e 
inovações feitas na presente lei. 



N.• 1ESPECIFICOAÇÃO DOS TRABALHOS 1 

1 1Custeio da Comissão .................••  
2 Estudos, levantamentos e observações ... 
3 Regularização do regime fluvial pela cons-

trução de reprêsas de acumulação na 
bacia do Siio Francisco Superior e nas 
dos principais afluentes .............. . 

4 1 Melhoramento das condições de navega-
bilidade do rio principal, de sua barra e 
de seus afluentes, pela execução de obras 
fixa~ e dt. emergência nas passagens difí-
ceis, rápidos e corredeiras ........... . 

5 1 Construção das centrais e usinas hidrelé-
trícas do Jequitsl, Pandeiros e do sistema 
Formoso-Corrente, e respectivas linhas 
de transmissão ..................... . 

6 1 Construção das linhas de transmissão de 
Paulo Afonso, destinadas a servir as 
regiões do Vale, localizadas nos Estados 
de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia 

1 1Execução de obras de pequena irrigação, 
pelo regime de cooperação ........... . 

8 Constru~ão de barragens e açudes de~ti
nados ao desenvolvimento da irrigação, 
inclusive a reprêsa do Boqneitão, no 
Rio Grande ........................ . 

9 1 l\lodernização e ampliação da frota fluvial 
do l\íédio São Francisco, inclusive a 
aqujsição de novns unidades......... . 

10 1Construção das rodoviRs de ligação e acesso 
ao Vale do São Francisco, em cooperação 

11 Execução de obras de ampliação nos aero-
porto~ e ~~mpos de pouso da "Rota do 
Franc1Sco ......................... . 

12 1 Conclusão das linhas telegráficas indispen-
sáveis ao sistema de comunicações do 
Vale, bem como de suas ligações com o 
sistema do litoral. .................. . 

13 1 Elaboração dos planos de urbanização das  
localidades do Vale, inclusive das cida.des  
dePirapora, Juàzeiro, Petrolina, Propriâ.  

e-Penedo.........-............... , .. .  

PLANO GERAL PARA O APROVEITAMENTO ECONÔMICO DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
Quadro de distribuioão de crédito para o qilinqüênio 1952/1956  

IMPORTÂNCIAS POR 
1 ImportAneias 

totais 

112.500.000,00 
75.000.000,00 

300.000.000,00 

50.000.000,00 

165.000.000,00 

40.000.000,00 

20.000.000,00 

N) 
c.n e.o 

200. 000. ººº·ºº 
50.000.000,00 

100. 000. 000.00 

50. 000. ººº·ºº 
2.500.000,00 

5.000.000,00 

1952 

22. 500. 000,00 
15.000.000,00 

40. 000. ººº·ºº 

10.000.000,00 

30.000.000,00 

5. 000. ººº·ºº 
4. 000. ººº·ºº 

20. 00(1. 000,00 

10. 000. 000,00 

20. 000. ººº·ºº 
10.000.000,00 

500.000,00 

1. 000. 000,00 

1953 

22.500.000,00 
15.000.000,00 

50.000.000,00 

10.000.000,00 

30.000.000,00 

5.000.000,00 

4.000.000,00 

40. 000. 000,00 

10.000.000,00 

20.000.000,00 

10.000.000,00 

500.000,00 

1.000.000,00 

EXERCÍCIOS, 

1954 

22. ;;oo. 000,00 
15.000.000,00 

60.000.000,00 

10. 000. ººº·ºº 

30. 000. ººº·ºº 

10. 000. ººº·ºº 
4.000.000,00 

40.000.000,00 

10. 000. ººº·ºº 
20. 000. 000,00 

10. 000. 000,00 

500.000,00 

1.000.000,00 

EM CRUZEIROS 

1955 1956 

22.500.000,00 1 22.500.000,00 
15.000.000,00 15.000.000,00 

70. 000. 000,00 1 80. 000. 000,00 

10.000.000,00 1 10.000.000,00 

35.000.000,00 1 40.000.000,00 

10.000.000,00 1 10. 000. 000,00 

4.000.000,00 4.000.000,00 

50.000.000,00 50. 000. 000,00 

10.000.000,00 10.000.000,00 

20.000.000,00 20.000.000,00 

10. 000. 000,00 10.000.000,00 

500.000,00 500.000,00 

1.000.000,00 1. 000. 000,00 



N.• 
ESPECIFICAÇÃO DOS TRABALHOS 1 IMPORTÂNCIAS POR EXERCÍCIOS, EM CRUZEIROS lmportAncias 

tot9.is 
1952 1953 1954 1955 1956 

14 Construção de sistemas de abastecimento 
dágua e de esgotos. pelo regime de coo-
peração, nas localidades do Vale, inclu-
sive nas cidades de Pirapora, Juàzeiro, 
Petrolina, Propriá e Penedo ......... . 12. 000. 000,00 12.000.000,00 12. 000. 000,00 12. 000. ººº·ºº 12.000.000,00 60.000.000,00 

15 Execução de obras de saneamento rural e 
drenagem nos vales ú1nidos e lagoas do 
Baixo São Francisco, inclusive nas bacias 
dos rios Propriá, Betume, Itiúba e 
Boacica............................ . 6. 000. 000,00 6.0ú0.000,00 6. 000. 000,00 6.000.000,00 6. 000. 000,00 30. 000. 000,00 

16 Serviços gerais de educação, em áreas indis-
pensáveis a.o desenvolvimento econômico 
do Vale .......................•..... 500.000,00 500.000,00 500. 000,00 500.000,00 500.000,00 2. 500. 000,00 

17 

18 

Instalação e custeio de uma fazenda-escola 
e organização de Missões educativas 
rurais, ambulantes . ................. . 

Instalação de cursos de treinamento 
manual, anexos às escma.s existentes 

l. 500. 000,00 

600.000,00 
1.500. ººº·ºº 

900.000,00 

1. 500. 000,00 

1. 200. 000,00 

1.500.000,00 

1. 500. ººº·ºº 
1.500.000,00 

1. soo. 000,00 

7 .500.000.00 

6.000.000,00 

19 Serviços gerais de assis Lência e aquisição 
e custeio de unidades móveis assistenciais 3.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 5.000.000,00 N) 

°' 20 

21 
22 

23 

Equipamento e custeio da rêde hospitalar 
do São Francisco...•................ 

Serviço de profilaxia da malária ....... . 
Aquisição de aparelhamento de•tinado à 

assistência. da agricultura e da pecuária 
Equipamento, com material agrícola, doe 

Distritos da Comissão .....•.......... 

10. 000. 000,00 
10. 000.000,00 

10.000.000,00 

5. 000. 000,00 

10. 000. 000,00 
10.000.000,00 

10.000.000,00 

250.000,00 

10. 000. 000,00 
10. 00\J. 000,00 

10. 000. 000,00 

250. 000,000 

lo. 000. 000,00 
10.000.00~.oo 

10.000.000,00 

250.000,00 

10. 000. 000,00 
10.000.000,00 

10.000.000,00 

250.000,00 

50.000.000,00 
50.000.000,00 

50. 000. 000,00 

6. 000. 000,00 

o 

24 Cosntrução de campos de produção de 
sementes e mudas . ................. . 2. 600. 000,00 1.300.000,00 700. 000,00 700.000,00 700.000,00 6. 000. 000,00 

25 Construção de um campo de se1nentes de 
arroz no Baixo São Francisco . ....... . l. 100. 000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300. 000,00 2. 300. ººº·ºº 

26 

27 

Instalação de uma fazenda-escola, inclu-
indo a aquisição da área, construção dos 
imóveis necessários, compra de equipa-
mentos e de animais e custeio do pessoal 

Aquisição de máquinas, peças, acessórios, 
combuat!veis e lubrificantes destilados 

5.000.000,00 4.000.000,00 2. 000. 000,uO 2.000.000,00 2. 000. ººº·ºº 15.000.000,00 

à mecanização da lavoura, inclm~Í\"e o 

28 

29 

custeio dos serviços, em cooperação com 
a iniciativa. privada . ................ . 

Construção de campos em cooperação com 
os agricultores ......•................ 

Experimentação, nos campos da bromat-o-

5. 000. 000,00 

2. 000. 000,00 

5. 500. 000,00 

2. ººº. 000,00 

2. 500. 000,00 

2.000.000,00 
2. 500. ººº·ºº 
2. 000. 000,00 

2. 500. 000,00 

2.000.000,00 

18.000.000,00 

10.000,000.00 

30 

logia e da agrostologió, bem como o 
fomento de forrageiras, a fenação e a 
ensilhagem....... , ................. . 

Aquisição de reprodutores bovinos ..... . 
250.000,00 

1.000.000,00 
250.000,00 

1. 000. 000,00 
250.000,00 

1.000.000,00 
225.000,00 

1.000.000,00 
225.000,00 

1.000.000,00 1. 200. ººº·ºº 5. 000. 000,00 



N.• !ESPECIFICAÇÃO DOS TRABALHOS! IMPORTÂNCIAS POR EXERCÍCIOS, EM CRUZEIROS 1 ImportAneias 
totais 

1952 1953 1954 1955 195G 

31 Compra, pela Carteira de Revenda, de 
materiais e instrumentos destinados à 
agricultura e à pecuária ............. . 5. 000. 000,00 5.000.000,00 5. 000. 000,00 5.000.000,00 5. 000. 000,00 25.000.000,00 

32 Instalação de fábricas e usinas para o 
preparo de farinha de mandioca, bene-
ficiamento de arroz e algodão, e para 
produção de açúcar e álcool. ........ . 5. 500. 000,00 5.500.000,00 5. 500. 000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 23.500.000,00 

33 Inst.'\Jação de ~''; .laboratório de vacinas 
de uso v-etermar10 .................. . 600.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.00C,OO 2.200.0W,00 

34 Aquisição de 2. 000 silos de 10 toneladas e 
construção de 5 armaz~ns met.álicos, 

35 

destinados ao beneficiamento e arm.a.-
zenamento de produtos .............. . 

Auxílios aos pequenos lavradores e cria-
dores para a formação de cêrcas..... . 

4. 000. 000,00 

1. 250. 000,00 

4.000.000,00 

1. 250.000,00 

4. 000. 000,00 

1.25U.000,00 

4.00v.000,00 

1.250.000,00 

4. ººº. 000,00 

1. 250. 000,00 

20.000.000,00 

6.250.000,00 
36 

37 

Construção de 2 matadouros destinados à 
elaboração de produtos su!nos ....... . 

Realização de convênio com organizações 
650.000,00 650.000,00 1.300.0úO,OO 

38 
39 
40 

internacionais especializadas, no campo 
da educação agrícola extensiva e no 
setor da assistência às populações rurais 

Instalação de 3 postos de pesca........• 
Dc..•fesa s~nitária animal. .............. . 
Crédito rural. ........................ . 

5. 000. 000,00 
1. 000. 000,00 

600. 000,UJ 
10.000.000,00 

5.000.000,00 
1. 000. 000,00 

6...0.000,00 
10. 000. 000,00 

5.000.000,00 
1. 000. 000,00 ooo.ono,oo 

10.000.000,00 

5.000.000,00 
1.000. 000,00 

600.0Uv,OO 
10.000.000,00 

5. 000. IJ00,00 
1. 000. 000,00 

600.000,00 
10. 000. 000,00 

25.000.000,00 
5. OIJO. 000,00 
3.000.000,00 

50.000.000,00 

"" a> ...... 

41 

42 

Pesquisa de Jazidas mint,rais e execução 
de serviços de sondagens geológicas ... 

Instalação de um p:m1ue de reservas flo-
rísticas e refúgio de animais silvestres 

2.000.000,00 

300.000,00 

2.000.000,00 

200.000,00 

2. 000. 000,00 

200.000,00 

2.000.000,00 

200.000,00 

2.000.000,00 

200. 000,00 

10. 000. 000,00 

1.100.000,00 
43 

44 
45 
46 

Defesa das reBervas florestais e reflores-
t-amento .......................... . 

Colonização no Vale do Paracatu ...... . 
Colonização no Vale do Corrente...... . 
Colonização no Vale do Rio Gr;mde... . 

3. 000. 000,00 
2. 750.000,00 
2.000.000,00 
5.000.000,00 

3.000.000,00 
2. 750. 000,00 
2.000.000,00 
5.000.000,00 

3. ººº. 000,00
3. 625. 000,00 
2.000.000,00 
5.000.000,00 

3.000.000,00 
2.625.000,00 
1.500. 000,00 
5.000.000,00 

3. 000. 000,00 
3.500.000,00 
1. 500. 000,00 
5. 000. 000,00 

15.000.000,00 
15. 250.000,00 
9.000.000,00 

25.000.000,00 
47 Aquisição de perfuratrizes, execução de 

serviço~ de perfuração de poços tubu-
lares, instalação de moinhos, bombas, 

48 

caixas d'água, e construção de pequenos 
açudes, em cooperação com os agricul-
tores e pequenos proprietários ....... . 

Sclecionamento, transporte e localização 
de colonos, com suas famflias, no Vale 
do São Francisco ................... . 

1.850. ººº·ºº 2.300.000,00 

500.000,00 

1. 850. 000,00 

500.000,00 

1. 850. 000,00 

500.000,00 

2.150.000,00 

500.000,00 

10.000,000.00 

2.000.000,00 

TOTAL....................... . 314.050.000,00 1 335.150.000,00 1 344.625.000,00 1 366.400.000,00 1 382.875.000,00 1 1.743.100.000,00 



MENSAGEM N.0 548/50 

Senhores Membros do Congresso Nacional. 

Cabem-me a honra e o grato dever de enviar-vos, para vosso 
exame e deliberação, o Plano de aproveitamento das possibilidades 
econômicas do Rio São Francisco, elaborado em obediência ao dis-
posto no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transi-
tórias. Êsse Plano é fruto de um trabalho de equipe, levado a têr-
mo pelos servidores públicos chamados a colaborar com a Comis-
são do Vale do São Francisco. Esta, como o sabeis, foi criada pelo 
Congresso Nacional, precisamente para dar desempenho à tarefa 
constitucional, constante do dispositivo antes citado, isto é, para 
elaborar tal Plano e, ainda, coordenar-lhe a execução. Os elemen-
tos que lhe serviram de base foram, não só os colhidos diretamente 
pela própria Comissão, mas ainda os existentes nos vários serviços 
públicos federais e estaduais que executaram ou executam tarefas 
na região. A êles se deve acrescentar, por sem dúvida, as obser-
vações e estudos de cientistas e viajantes, que, muito antes de nós, 
percorreram o vale e se detiveram sôbre os seus problemas. Dos 
acertos e até mesmo dos erros de todos êles, valeram-se aquêles a 
quem foi confiada a missão, sobremodo honrosa, de intentar o 
primeiro esfôrço brasileiro de planejamento regional. 

Tenho como um dado positivo da minha administração - e 
a esta altura certamente me será permitido confessá-lo - o ter 
promovido a elaboração e entregue ao debate público e dos repre-
sentantes do povo, com assento no Congresso Nacional, os dois 
primeiros planos pelos quais se procura disciplinar a atividade 
administrativa do govêrno federal, retirando-lhe o caráter de im-
provisação e lutando contra a descontinuidade, que são, por sem 
dúvida, duas falhas que a entorpecem. O primeiro, o Plano SALTE, 
hoje convertido em lei, e ao qual se incorporou muito da vossa 
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esclarecida colaboração, visa, realmente, dar maiores perspectivas 
ao trabalho administrativo. Selecionando algumas iniciativas, para 
cuja consecução não é suficiente o período anual que corresponde 
às leis orçamentárias, o Plano SALTE procura, de um lado, evitar 
a dispersão de recursos, que tanto enfeia e prejudica a execução 
dos nossos Orçamentos, e, ainda, assegurar a ultimação daquelas 
iniciativas. Quem conhece os prejuízos trazidos ao país e à boa 
aplicação dos dinheiros públicos, exatamente pelas lacunas que 
dêsse modo se procurou corrigir, bem sabe o quanto será proveitoso 
persistir e aperfeiçoar êsse sistema de disciplina das despesas pú-
blicas e das atividades do Estado. Tanto mais verdadeira é essa 
afirmação, quanto são sabidamente poucos os recursos nacionais 
para fazer face a tudo o que se deve realizar, e é preciso que seja 
realizado, para o alevantamento do nosso padrão econômico. 

O outro Plano é êste que ora vos é submetido. Se, em muitos 
pontos, participa da natureza do primeiro, introduz em a nossa 
prática administrativa a idéia de região como centro de interêsse 
do planejamento. É fascinante, para o estudioso da vida política 
dos Estados federados, criar e experimentar fórmulas e práticas 
por meio das quais um plano dessa ordem possa servir, não apenas 
para coordenar, com um fim determinado, a atividade dos diversos 
departamentos e órgãos da administração federal, mas ainda para 
estabelecer bases mais amplas de convivência e estreita coopera-
ção com as outras unidades de govêrno, existentes dentro da área 
selecionada para os fins do planejamento. A propósito, cumpre-me 
ressaltar, e para isso peço a vossa melhor atenção, que essas ten-
tativas de planejamento se fazem - e uma delas já está sendo 
experimentada - sem nenhuma ofensa ao autogovêrno de Esta-
dos e Municípios e sem quaisquer restrições às liberdades públicas 
e às franquias dos cidadãos. Em nenhum momento ocorreu ao 
govêrno evitar ou limitar o debate dos planos que vos são subsme-
tidos: o primeiro dêles foi, previamente, sujeito ao exame dos par-
tidos componentes do acôrdo interpartidário, e, apraz-me reconhe-
cê-lo, foi pelo Congresso corrigido e aperfeiçoado em várias das 
suas providências, particularmente nas que dizem respeito aos pro-
blemas da energia elétrica e da navegação aérea comercial. Ao 
contrário de idéias muito difundidas e que encontram adeptos, 
neste país e no estrangeiro, não entendeu o meu govêrno que só 
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se pode planejar contra a Democracia. Não existe, realmente, 
qualquer oposição entre a idéia do planejamento e a de uma socie-
dade democrática. Será uma das tarefas do nosso tempo estabele-
cer a conciliação entre essas duas necessidades para uma vida 
frutuosa e digna, pela convicção, que confesso, de que a persuasão 
e a autodisciplina, se não aparentam, às vêzes, resultados rápidos, 
asseguram com muito maior firmeza a posse do terreno conquis-
tado no sentido do progresso. Os seus ganhos são irreversíveis: a 
própria consciência pública se encarrega de protegê-los. 

Longe a sugestão de que tais Planos sejam mais do que pri-
meiros esforços, empreendidos com honestidade e propósito de bem 
servir, objetivando estudo mais acurado das necessidades nacio-
nais e sua hierarquização, de sorte a serem tratados em primeiro 
lugar os problemas de maior urgência. A isso se ajunta, natural-
mente, o estabelecimento de um processo de trabalho ordenado, 
que exclui a improvisação e assegura a continuidade, inclusive 
mediante o financiamento das iniciativas por períodos de longa 
duração. Não faltaram, nem faltarão, por certo, críticos a êsses 
trabalhos. Uns terão honestos intuitos construtivos, e êstes sem 
dúvida concorrerão para o seu aparfeiçoamento. Ter-se-á que ou-
vir, no entanto, com igual certeza, os mestres de obras feitas, in-
capazes por si mesmos de qualquer esfôrço realizador, mas cuja 
facilidade no afirmar e no coordenar só corre parelhas com o pró-
prio desconhecimento dos assuntos tratados. Não estou defenden-
do, por antecipação, a obra minha: estou pedindo o respeito devi-
do, ao trabalho e ao esfôrço de servidores públicos e profissionais 
eminentes, que dão o melhor da sua inteligência e do seu tempo 
em benefício da coletividade. É, de fato, um dos aspectos pouco 
agradáveis dos nossos hábitos, a falta de aprêço pelo trabalho 
alheio. Demanda-se dos outros perfeição de que se não revestem, 
e nunca se revestiram, em nenhum terreno, os próprios críticos. 
Certamente que êsses esforços de planejamento serão imperfeitos. 
Trata-se de gênero de trabalho para o qual, com raras exceções, 
conquistadas pelo autodidatismo, ainda não estamos adequada-
mente aparelhados, do ponto de vista intelectual, nem contamos, 
entre nós, com tradição e corpo de doutrina que possam servir de 
diretrizes. Uma das críticas feitas ao Plano SALTE e que, possi-
velmente, também será feita a êste, é o do seu caráter limitado. 
Limitados, êles o são, sem dúvida, mas exeqüíveis, e foi isto o que 
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se procurou - a exeqüibilidade. De pouco adiantaria elaborar pla-
nos financeiramente impossíveis e inacessíveis à consciência cole-
tiva. No planejamento democrático, como bem observa a Memória 
da Comissão do Vale do São Francisco, é indispensável a partici-
pação da comunidade interessada. Para que uma comunidade par-
ticipe da execução de um plano, é preciso, porém, que ela o com-
preenda. 1l:sse processo de compreensão é necessàriamente grada-
tivo, como progressivas devem ser - e terão que o ser, entre outros 
por motivos financeiros - as soluções propostas para os problemas 
tratados. - O Plano que vos submeto, embora estabeleça linea-
mentos básicos de validade permanente, não abrange todo o perío-
do previsto no dispositivo constitucional. Muito acertadamente 
considerou que todo planejamento participa da natureza de um 
processo, e, limitando-se a cinco anos os períodos de execução dos 
programas parciais, permite-se que a continuidade nos estudos 
(que não poderiam ser inteiramente terminados em dois anos) e 
a própria observação dos resultados que forem sendo obtidos, con-
corram uma e outra para a ampliação e aperfeiçoamento dos pro-
gramas qüinqüenais subseqüentes. 

A massa de material informativo reunida e a análise dêsse 
material já permitiram, no entanto, chegar a algumas conclusões 
que servem, desde já, como o elemento subjacente, capaz de impri-
mir unidade às diversas fases do Plano. Assim, por exemplo, o 
tema central do "domínio da água". De fato, quer examinemos 
os problemas do grande rio sob o ponto de vista dos transportes; 
quer tomemos em consideração as necessidades da zona sêca que 
atravessa; quer nos voltemos para as necessidades energéticas a 
que pode satisfazer; qualquer que seja o ângulo em que nos colo-
quemos, verifica-se, de logo, que a sua regularização é condição 
sine qua non para a navegação, para a proteção contra as enchen-
tes, para a irrigação e para a geração de fôrça elétrica. E êstes 
são, sem dúvida, os elementos cardiais daquele aproveitamento 
econômico total a que se refere a cláusula constitucional. De fato, 
os meios de transporte terrestres, o fomento da produção ou a 
assistência educacional e sanitária, tudo dependerá, de uma ou 
outra maneira, dos elementos de desenvolvimento econômico que 
só a água pode criar, ou destruir. O seu contrôle será, pois, e sem-
pre, o ponto de partida para qualquer trabalho que vise assegurar 
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às populações ribeirinhas nível de produtividade ascendente e, em 
conseqüência, padrão de vida mais elevado. A comparação entre 
as diversas sugestões feitas, com êsse propósito, parece bastante 
elucidativa, e as obras escolhidas se afiguram, não só as mais ade-
quadas, mas ainda as mais econômicas, e aquelas de efeito imedia-
to no desenvolvimento do Vale. Certamente, outras haveria de for-
ma a dar a cada habitante, a cada núcleo de população, de per si, 
a impressão de participação mais direta nos benefícios da recupe-
ração empreendida. Mas é precisamente contra as seduções do 
imediatismo que devemos nos precatar. Segui-las será o meio mais 
seguro de fugirmos aos propósitos do constituinte quando, sàbia-
mente, cuidou do aproveitamento total das possibilidades econô-
micas do Vale do São Francisco. Os males da dispersão - das obras 
de limitado efeito local e de intenções políticas - e os da falta de 
coragem no enfrentar os problemas fundamentais, mas por isto 
mesmo, os de mais difícil e demorado trato, - são êsses, precisa-
mente, os males contra os quais se ergue a idéia do planejamento. 
Seria renegar, completamente, a sua função precípua deixar de 
utilizá-lo como o instrumento capaz de eliminar todo propósito 
parasitário ou marginal, e de concentrar esforços no que realmente 
interessa. 

Na exposição da Comissão do Vale do São Francisco, e no rico 
material reunido em anexo, com caráter de complementação, en-
contrareis excelentes elementos esclarecedores, para apreciação do 
que é submetido ao vosso exame. É imprescindível que o Congresso 
Nacional dedique o melhor dos seus esforços ao debate e decisão 
sôbre êste Plano, de sorte que a sua elaboração fique concluída em 
tempo útil e os trabalhos possam ser iniciados, tal como foi pro-
gramado. 

A recuperação do São Francisco corresponde a um dado atua-
líssimo na vida brasileira. Devemos, na ameaçadora conjuntura 
mundial em que vivemos, reforçar e apertar por todos os meios os 
liames da unidade nacional, quer no sentido espacial, quer no sen-
tido social. A continuidade da ocupação territorial e de civilização, 
a ser estabelecida entre o Centro e o Nordeste do Brasil, represen-
ta hoje em dia elemento essencial dessa unidade e da nossa defesa. 
A costa brasileira desta última região, tal como sucedeu no pas-
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sado, é uma fronteira viva do nosso país e já agora também do 
Continente Americano. Os estudos realizados para a elaboração 
dêste Plano, e as conclusões tornadas possíveis, vieram dissipar 
algumas ilusões. Mesmo atendo-se, porém, à realidade, como o de-
vemos sempre fazer, pode-se afirmar a possibilidade da criação na 
região são-franciscana, de um centro de civilização brasileira, ca-
paz de estabelecer o nexo de unidade que almejamos forjar. 

Antes de entregar o plano de recuperação do Vale do São 
Francisco, desejo ressaltar, entre os que o elaboraram, os trabalhos 
dos engenheiros civis Paulo Peltier de Queiroz e Lucas Lopes e 
os do engenheiro-agrônomo Oscar Espínola Guedes, membros da 
Comissão, os quais conseguiram, em lapso de tempo notàvelmente 
curto, reunir e analisar massa de informações que permitiu dar ao 
planejamento elaborado sólida base de fatos. 

Em país organizado democràticamente, como o nosso, o órgão 
máximo de planejamento do Estado é aquêle que estabelece nor-
mas, isto é, o Legislativo. O trabalho que vos é apresentado foi 
realizado por uma repartição do Executivo por delegação vossa. 
Agora, é vossa a responsabilidade na apreciação e deliberação 
sôbre o Plano elaborado. Na certeza de que estas se processarão 
sob a inspiração do amor ao nosso país e aos brasileiros que habi-
tam o Vale do São Francisco, permito-me, ainda uma vez, assina-
lar instantemente a necessidade de sua pontual tramitação nas 
duas Casas do Congresso Nacional. 

Sirvo-me da oportunidade para assegurar-vos, mais uma vez, 
as expressões da minha mais cordial consideração. 

Em 15 de dezembro de 1950. 

EURICO G. DUTRA" 



INTRODUÇAO 

"Incumbida de elaborar um Plano Geral para o Aproveita-
mento Econômico do Vale do São Francisco, como determina o 
art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a 
legislação subseqüente, procurou a Comissão desempenhar-se des-
ta missão ao influxo das idéias e teses que nortearam os Consti-
tuintes de 1946 e todos aquêles que estudaram a região em épocas 
remotas ou recentes . 

Ao apresentar o resultado de seus estudos, julga necessário 
expor, de início, em forma sucinta, as diretrizes e a filosofia do 
plano que propõe. 

Planejar é estabelecer um método de ação; é, pois, o inverso 
de improvisar. Para se executar uma dada obra ou conjunto de 
obras, devem ser cumpridas as seguintes funções, que, em con-
junto, constituem a arte de administrar, segundo a linha de racio-
cínios de Fayol e seus discípulos: 

a) Investigar; 
b) Prever; 
e) Planejar; 
d) Organizar; 
e) Coordenar; 
f) Comandar; 
g) Controlar. 

A função de planejar pressupõe um esfôrço de investigação e 
de previsão. A execução da obra planejada exige organização, 
coordenação, comando e contrôle. 

Se é verdade que um plano, depois de estudado, pode ser apre-
sentado sob a forma singela de um quadro de obras ou serviços a 
executar em etapas sucessivas, também é certo que planejar é o 
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método de escolher as obras ou serviços mais aconselháveis entre 
tôdas as alternativas que se apresentam. Pressupõe, por isto, a 
análise dessas alternativas através de investigações, anteprojetos, 
projetos e orçamentos, que as caracterizam em forma que permita 
o seu confronto. 

Um plano que não se apóia em investigações amplas e análises 
de confronto detalhadas é uma mera opinião, sem fundamentos 
convincentes, sem poder de persuasão, incapaz de garantir sua 
continuidade no tempo. Planejar não é, entretanto, preparar um 
programa inflexível e invariável que deva ser cumprido à risca, em 
prazo mais ou menos dilatado. É, antes, firmar as bases iniciais 
de um processo contínuo de previsão que se aperfeiçoe e se adapte 
às condições emergentes. 

Um plano não é um fim, é um método para se atingirem obje-
tivos desejáveis. Não pode, todavia, estar sujeito aos caprichos de 
algumas vontades. Deve buscar uma certa estabilidade, pela fixa-
ção de determinados objetivos e pela adoção sistemática de deter-
minadas normas de ação. 

O que importa para o sucesso de um plano é criar êle uma 
confiança e uma receptividade para suas idéias, que as tornem 
geralmente aceitas. Um plano democrático exige que o cidadão 
participe dêle como colaborador, e não apenas como beneficiário 
ou vítima, como bem lembrou David Lilienthal. 

Estas idéias justificam e esclarecem as diretrizes que adotou 
a Comissão na elaboração do plano do São Francisco. 

Reunindo uma equipe valiosa de técnicos, obrigando-a a estu-
dar, discutir e pensar com a mais absoluta liberdade, preparando-a 
para um claro discernimento dos problemas do Vale, de sua escala 
de importância e de sua ordem de prioridade, procurou a Comis-
são cumprir a sua tarefa. 

A enorme massa de investigações científicas, técnicas e cul-
turais que se englobam nas memórias e subsídios do Plano, de-
monstrando um conhecimento amplo dos problemas do Vale, ad-
quirido no contacto direto com o ambiente regional e no estudo de 
quase tudo o que se escreveu sôbre a Bacia, permitiu à Comissão 
firmar, em têrmos de projetos de obras e programas de trabalho, 
a estrutura de um Plano Geral, como etapa inicial do processo de 
planejamento que a região exigirá no futuro. 
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Antes, porém, de se raciocinar sôbre a recuperação econômica 
do Vale do São Francisco em têrmos próprios a engenheiros, agrô-
nomos, economistas ou geógrafos, cabe indagar quais os objetivos 
políticos mais amplos que levaram os Constituintes de 1946 a de-
terminar que se empregue durante 20 anos 1 % das rendas tribu-
tárias da União no estudo e na execução de um "plano de aprovei:-
tamento total das possibilidades econômicas do Rio São Francisco 
e seus afluentes". 

Por quê motivo foi a Bacia do São Francisco destacada como 
merecedora de um tratamento especial no quadro de nossa estru-
tura territorial? Existirão razões que transcendam à simples valo-
rização da área privilegiada? Quais os objetivos nacionais que se 
pretende atingir com o desenvolvimento da grande calha fluvial? 

Na tentativa de responder a tais indagações, convém deixar de 
parte uma série de considerações de sentido histórico, as quais, 
explicando a evolução social pretérita da região, poderiam indicar 
rumos de uma desejável evolução futura, a fim de se atentar para 
observações de caráter geográfico, de sentido geopolítico, que 
apontam as circunstâncias mais atuantes no processo de fixação 
e desenvolvimento humanos no grande Vale. 

A "posição" parece o fator geográfico que maior projeção na-
cional confere ao São Francisco. Por não possuir o caráter de rio 
de penetração da hinterlândia, porque desenvolve a maior parte 
de seu curso paralelamente ao litoral e porque teve a sua função 
carreadora interrompida bem próximo da embocadura, o São Fran-
cisco não assistiu ao desenrolar de uma ocupação humana con-
tínua de suas margens; além de uma série de quedas e desníveis, 
grandes trechos de terras semi-áridas interrompiam a penetração 
montante de gentes. 

Se a ocupação demográfica do Baixo São Francisco pôde atin-
gir um grau razoável de concentração, sómente a muitas centenas 
de quilômetros acima das cachoeiras, já nas nascentes do rio prin-
cipal e de seus formadores, é que o adensamento humano pôde 
novamente fazer-se, não mais sob a influência direta das águas do 
São Francisco, porém ao estímulo de uma grande riqueza mineral 
e de uma agricultura pioneira, que eram exploradas por homens 
vindos do sul, de outras bacias e outras veredas de penetração do 
território. 
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Ao longo de mais de um milhar de quilômetros, as margens 
do grande rio permanecem quase vazias de população, sem o poder 
de fixação humana que os grande vales têm apresentado em outras 
regiões do Globo, sem atrativos para desbravamentos e imigrações. 

Quem observar com atenção os mapas de distribuição da 
população do Brasil, ou os cartogramas de produção, de riqueza, 
de trabalho, de vida social, de presença humana enfim, notará que 
duas grandes áreas escuras, cheias de atividade e em franco pro-
gresso, se encontram isoladas. De um lado o Nordeste, densa-
mente povoado e intensamente trabalhado, de outro o Centro, a 
core area do país, a auréola tributária de Vitória, do Rio e de 
Santos, onde se acumula uma população numerosa, ativa e pro-
gressista. 

O litoral brasileiro não se deixou penetrar fàcilmente, desde 
Salvador até o Rio Doce, em tôda a extensão paralela à bacia do 
Médio São Francisco. A ocupação humana é nêle rarefeita e não 
teve poder de expansão que lhe permitisse alargar uma mancha 
contínua de gentes até o caudal são-franciscano. 

Verifica-se, mesmo, uma singular anomalia no quadro de po-
voamento de nosso território ao longo do litoral paraledo ao São 
Francisco, que é a rarefação demográfica da região de Pôrto Se-
guro, primeira terra descoberta no Brasil. 

Estas circunstâncias levam a encarar o problema da valoriza-
ção econômica do São Francisco como do mais alto interêsse polí-
tico para a Nação. A ocupação efetiva do Vale e seu desenvolvi-
mento econômico eliminarão o vazio que separa o nordeste do cen-
tro e do sul, dando um sentido objetivo ao esfôrço que ainda é pre-
ciso despender para consolidar a unidade nacional . 

Quando o São Francisco se transformar em área ocupada fir-
memente, em região desenvolvida e progressista, quando êle puder 
atrair massas humanas em lugar de as ver partir, ter-se-á formado 
um elo fortíssimo, material, de união brasileira. 

Com o plano apresentado, pretende-se não apenas melhorar a 
navegação fluvial e, com isto, aumentar o intercâmbio entre o 
norte e o sul, que irá fazer-se mais intenso com as ligações ferro-
viárias e rodoviárias que se ultimam, mas povoar melhor as mar-
gens do grande rio, torná-las econômicamente estáveis, elevar o 
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padrão de vida de suas populações, implantar uma civilização ribei-
rinha que seja uma síntese, uma transição, uma ligação entre as 
civilizações que se constroem no Nordeste e no Centro do país. 

No esquema de um plano político nacional, a recuperação do 
Vale do São Francsico tem o objetivo primordial de fortalecer a 
unidade nacional. A posição geográfica da grande corda potâmica 
marca-lhe o destino de um eixo material de união dos brasileiros. 
1!.:le precisa transformar-se, realmente, no rio da unidade nacional 
e isto se verificará quando êle fôr transmutado em um Vale de 
possibilidades e de promissão. 

Com estas idéias em mente, foi que a Comissão procurou com-
preender o sentido mais amplo de sua tarefa e interpretar os tex-
tos legais que determinaram a sua realização. 

A análise do conteúdo normativo da disposição constitucional 
merece ser recordada nesta exposição dos trabalhos da Comissão. 
É o seguinte o art. 29 do 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 possibi-
lidades econômicas do Rio São Francisco e seus afluentes, no qual 
aplicará, anualmente, quantia não inferior a 1% de suas rendas 
tributárias". 

1!.:ste dispositivo estabelece claramente que: 
a) o plano deve abranger a bacia hidrográfica do São Fran-

cisco; 
b) tal plano deve ser de caráter econômico; 
e) deve ser um plano total, não se restringindo a aspectos 

parciais da economia do Vale; 
à) o plano cobrirá um período de vinte anos; 
e) o custo de execução do plano corresponderá ao mínimo 

anual de 1 % das rendas tributárias da União. 
As limitações impostas ao planejamento referem-se à área a 

ser tratada, ao caráter fundamentalmente econômico do empreen-
dimento, ao prazo de sua execução e ao custo mínimo das obras e 
serviços. 
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A Lei n.0 541, de 15 de dezembro de 1948, quê criou a Comis-
são, assim como o seu Regimento, aprovado pelo Decreto número 
26. 476, de 17 de março de 1949, definiram, numa primeira etapa 
de planejamento, os objetivos do plano a ser elaborado. Cabia à 
Comissão, em face dos textos legais e de uma ampla análise cul-
tural do problema, caracterizar exatamente tais objetivos, em têr-
mos de projetos e programas específicos . 

A resolução de se encaminhar, nesta quadra de nossa evolu-
ção, uma parcela dos recursos da União para fomentar o desen-
volvimento econômico de uma grande área retardada do interior 
do País, é uma idéia nova entre nós, nos têrmos em que foi posta 
envolvendo novos conceitos de atuação administrativa do govêrno 
e criando novo campo de relações entre os Estados e a União. 
Uma entidade geográfica que .transcende as divisas de vários Esta-
dos é erigida em quadro territorial de ação de um novo órgão da 
administração federal a que se atribui a missão de variada e ex-
tensa atuação governamental. 

Evidentemente, tal órgão não tem a missão de substituir tôda 
a estrutura governamental que atua no Vale, quer federal quer 
estadual. :mie se destina a suplementar e coordenar as atividades 
de vários setores ministeriais e estaduais que operam no fomento 
da economia da região, concentrando seus esforços em tôrno das 
questões que, sendo essenciais a um rápido progresso da bacia, não 
são tratados com recursos suficientes. 

Por isto, as obras e serviços previstos não abrangem setores 
que já são hoje razoàvelmente atendidos por organizações gover-
namentais. Em muitos casos, distribuem-se de forma desigual na 
superfície do Vale, em função do grau de interêsse para cada zona. 

No quadro geográfico de uma bacia de tão amplas proporções 
como a do São Francisco, caracterizada pela diversidade de pano-
ramas regionais de nítida personalidade, destacam-se, fatalmente, 
certas áreas em que fatôres locais, de ordem natural ou de ordem 
humana, oferecem condições propícias a um desenvolvimento pon-
derável e sugerem obras e serviços especiais, dignos de serem coor-
denados em planos de caráter regional. Se é verdade que os temas 
fundamentajs do planejamento de uma bacia hidrográfica são 
aquêles que a unificam em seus problemas, é também verdade que 

18-27 477 
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se impõe um zoneamento funcional, uma discriminação de áreas 
de vocação singular para a indústria, para a agricultura ou para o 
comércio. 

Na amplitude territorial de uma bacia de cêrca de 600 mil 
quilômetros quadrados, de configuração e posição tão peculiares 
como as do São Francisco, qualquer obra de planejamento eco-
nômico pressupõe um verdadeiro zoneamento vocacional. Se é 
verdade que tal bacia deve ser considerada como uma unidade 
geográfica, como a base territorial de um planejamento global, não 
é menos verdade que em seu âmbito se destacam setores de fisio-
nomia própria, formando um mosáico de regiões naturais menores 
e exigindo tratamento especial numa obra de planejamento. 

Considerado como tema central o planejamento de "domínio 
da água'', a Bacia do São Francisco é uma unidade, deve ser tra-
tada como um todo, estudando-se cada obra em suas repercussões 
sôbre tôda a Bacia. Considerando-se, entretanto, os temas de de-
senvolvimento econômico, de industrialização, de fomento agrí-
cola e de exploração das riquezas naturais, destacam-se pequenas 
áreas singulares, onde a obra de planejamento deve avançar um 
passo mais, tentando coordenar as atividades específicas de tais 
áreas. 

Não obstante, a água da grande bacia está presente em todos 
os temas de recuperação e progresso que se ensaiaram com visão 
local ou regional . 

Na realidade, não existia uma "consciência são-franciscana" 
como não existiam enunciados, objetivos comuns para os vários 
grupos de população que ocupam o Vale. A idéia de que o proble-
ma central do domínio da água fôsse erigido como tema mestre do 
planejamento não poderia surgir de nenhuma das aspirações re-
gionais manifestas, senão, somente, de uma visão panorâmica e 
nacional do problema. 

Sómente depois de uín "domínio da água", será possível esta-
bilizar a ocupação econômica da calha fluvial e desenvolver a pro-
dução, o comércio e a vida social . 

A eliminação das grandes enchentes é essencial para o pro-
gresso da vida urbana ou rural, nas margens do rio. É importante 
para a criação de centros de atividade industrial. É fundamental 
para o aproveitamento agrícola das imensas áreas planas das va-
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zantes. É indispensável para um perfeito saneamento das áreas 
marginais. Será um fator a facilitar o saneamento urbano, a re-
duzir a erosão marginal, a consolidar a exploração agrícola das 
várzeas do Baixo São Francisco. O contrôle das enchentes elimi-
nará a feição repulsiva à atividade humana que o rio adquire de 
quando em vez. Será a condição básica para que se afaste de sua 
história o tema invariante das destruições catastróficas. O contrô-
le das enchentes corresponderá à supressão do mais forte fator de 
inibição ao progresso da calha são-franciscana. 

Como êle deverá processar-se por meio de represamentos que 
terão por efeito regularizar em maior ou menor grau o regime 
hidrológico do rio, irá associar-se necessàriamente ao processo de 
melhoria das condições de navegabilidade nos períodos de estia-
gem. Os reservatórios de contrôle das enchentes serão bacias de 
retardamento, retendo as águas dos períodos de chuvas para dei-
xá-las correr na época das estiagens. 

Contrôle das enchentes e melhoria da navegação combinam-se 
para sugerir a construção de obras de múltipla finalidade, de reser-
vatórios de compensação anual, que, além de eliminarem a crista 
dos transbordamentos e encherem as depressões das curvas de 
vazão, dêem origem a .grandes fontes de energia hidrelétrica, -
permitam a irrigação de largas áreas, reduzam os entulhamentos 
do rio e atenuem a erosão torrencial. Sugerem também uma polí-
tica de conservação do solo nas regiões das cabeceiras, de proteção 
e ampliação da cobertura vegetal que retarda o escoamento das 
chuvas e regulariza a vazão das fontes. 

A análise objetiva dos problemas do São Francisco e o estudo 
da experiência de outros povos no trato de questões semelhantes 
conduziram a Comissão a definir como problema fundamental do 
Vale - a regularização de seu regime fluvial. A êle se reúnem ou-
tros problemas básicos, como os relativos à navegação, hidreletri-
cidade e irrigação, que dependem do mesmo elemento unificador 
- a água. 

Todo o plano do São Francisco, a exemplo de outras bacias 
hidrográficas do mundo, gira, pois, em tôrno do tema central da 
regularização do regime fluvial. 

Até onde tentar alterar o regime do rio? Em que locais cons-
truir barragens de regularização? Que benefícios auferir dessas 
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obras? Como e onde utilizar a energia elétrica que delas resultará? 
~stes e tantos outros problemas foram meditados e pesados, num 
balanço de possibilidades e despesas, numa investigação de vanta-
gens e ónus. Sua solução dependia de uma clara visão cultural e 
técnica de todos os fatos físicos e humanos que estão presentes em 
seu enunciado. Era um problema de engenharia em sua mais ele-
vada concepção, de engenharia como arte de realizar objetivos so-
ciais. Era, entretanto, um problema fundamentalmente de enge-
nharia. Devia ser pôsto em têrmos objetivos, em face de números, 
gráficos, plantas e desenhos. Foi esta uma das tarefas mais peno-
sas e mais bem cumpridas que a Comissão enfrentou. 

O problema da regularização do regime fluvial, na escala que 
se poderá definir como primeira etapa de um processo progressivo 
de domínio da água no São Francisco, é perfeitamente solúvel, em 
térmos de engenharia e economia. Será possível e conveniente rea-
lizá-lo no período previsto pela Constituição para a recuperação 
inicial do Vale. Enormes e positivas serão as suas repercussões, 
ainda que se empregue menos de um têrço dos recursos disponíveis 
na sua realização. 

Problemas complementares relativos aos transportes e comu-
nicações regionais, ao saneamento urbano e rural, à colonização, à 
educação e ensino técnico-profissional, ao fomento da produção 
agropecuária e à industrialização das matérias-primas da bacia, 
exigem pronta atenção do poder público. A valorização do Vale e a 
recuperação do homem são os objetivos finais do plano. Ainda que 
condicionados em parte ao problema fundamental do domínio da 
água, devem ser perseguidos desde logo . 

A ação do govêrno será principalmente de catálise, de ativação 
de um processo natural de fixação humana, em contraposição à 
tendência de centrifugismo migratório que se verifica no Vale. 

Desde que se fixou com nitidez e gravidade, no panorama na-
cional, o problema da integração da Bacia do São Francisco no 
âmbito das regiões desenvolvidas do litoral, não há como protelar 
as medidas que o tornarão superado. Poder-se-ia discutir o vulto 
do esfôrço a empregar, em face de outras necessidades do País e 
êste foi um tema de debates parlamentares. Já é, entretanto, uma 
tese vencedora que o emprêgo de cêrca de 1 % das rendas tributá-
rias da União, numa área que representa 7 % do território nacio-
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nal, abriga cêrca de 7 % da população brasileira, e possui signifi-
cação singular no quadro geográfico do Brasil, é uma medida pon-
derada e certa. As regiões mais desenvolvidas do País já absorvem 
recursos muito maiores. Outros empreendimentos governamentais 
de fomento à economia encontram também os recursos de que 
necessitam . 

O plano do São Francisco é oportuno e se enquadra no esque-
ma de nossas possibilidades atuais. 

A experiência que êle significa de gastar-se de forma coorde-
nada uma determinada importância, para atender ao conjunto de 
problemas de uma determinada área, é um primeiro passo em ru-
mo novo. O sucesso de sua realização sugerirá novos empreendi-
mentos em outras bacias e outras unidades geográficas ou huma-
nas do nosso País. 

Nos capítulos que se seguem, são resumidos e analisados os 
trabalhos que a Comissão realizou no estudo dos diversos proble-
mas do plano do São Francisco e indicadas e justificadas as reco-
mendações a que foi conduzida. Embora em alguns pontos os 
elementos que a Comissão conseguiu reunir não atingissem o grau 
de precisão desejada, foi possível, de seu estudo, alcançar a unida-
de de pensamento e segurança que coordenam os problemas en-
frentados na estrutura de um plano geral lógico e exeqüível. 

A exposição, que se segue, das várias questões investigadas 
baseia-se numa grande massa de estudos dos técnicos da Comissão 
reunidos sob a forma de trabalhos individuais e trabalhos de equi-
pe nos "subsídios do plano" que se encontram em anexo. A sua 
leitura é recomendada para o completo esclarecimento da presente 
memória. 

Integrando os "Antecedentes do Plano", cujos volumes tam-
bém se encontram anexos, estão colecionados, por ordem cronoló-
gica, todos os documentos legislativos desde os referentes à discus-
são do artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias até os relativos à aprovação da Lei n.0 541. Essa documentação 
merece ser lida para o entendimento dos verdadeiros objetivos da 
legislação que determinou a elaboração do plano do São Francisco. 



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

E.M. n.º 1.369 

Em 15 de dezembro de 1950 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

Cumprindo o disposto na alínea a do art. 7.º da Lei n.º 541, 
de 15 de dezembro de 1948, e no inciso Ido art. 1.0 do Regimento 
aprovado pelo Decreto n.0 26.476, de 17 de março de 1949, tenho 
a honra de passar às mãos de Vossa Excelência o Plano Geraldes-
tinado ao aproveitamento econômico do Vale do São Francisco, 
elaborado pela Comissão, de conformidade com o estabelecido no 
art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

O plano, ora apresentado a Vossa Excelência, foi elaborado 
por uma equipe de técnicos, das mais variadas especialidades, cujos 
componentes, distribuídos pelos órgãos da Comissão, tiveram a 
seu cargo o preparo dos elementos indispensáveis à sua organi-
zação. 

A Diretoria de Planos e Obras, sob a direção do engenheiro 
Lucas Lopes, estiveram afetos os estudos e projetos relativos à 
regularização do regime fluvial, navegação, eletrificação, sanea-
mento urbano e rural, e fomento da produção mineral, tendo como 
principais colaboradores o economista Domício de Figueiredo 
Murta e os engenheiros Galdino Mendes Filho, Salomão Serebre-
nick, Afonso Henrique Furtado Portugal, John Reginald Cotrim, 
Hans Luiz Heinzelmann, Jorge Campos Maynard, Antônio Augus-
to Rogério Teixeira Mendes, Mauro Thibau, Ozéas Oisiovici, José 
Barreto de Andrade, Percy Pinheiro Machado, além de outros, in-
tegrantes do quadro técnico da Comissão. 

O esclarecido engenheiro Lucas Lopes, Diretor da DPO, teve 
a seu cargo, pessoalmente, o estudo, em conjunto, das soluções 
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propostas para os diversos problemas, integrantes do plano, rela-
tivos às obras de recuperação, tendo feito um estudo minucioso 
sôbre o sentido nacional do aproveitamento do São Francisco, os 
fundamentos legais do plano, as atividades governamentais no 
Vale, e sôbre o planejamento, própriamente dito, da bacia do São 
Francisco, inclusive sua comparação com outras bacias hidrográfi-
cas, cujas conclusões se encontram expostas nos diferentes capí-
tulos constituintes do plano. 

A Diretoria de Produção e Assistência, sob a direção do agrô-
nomo Oscar Espínola Guedes, estiveram afetos os estudos e pro-
jetos relativos à educação e ensino profissional, à saúde e assis-
tência às populações, ao fomento da produção agrícola, reflores-
tamento, e incremento à colonização e à imigração, tendo, como 
principais colaboradores, o professor Paul Wilhelm Edward Vage-
ler, o sanitarista Angenor de Lima Negrão, o engenheiro Antô-
nio Bittencourt Mariani, o professor Paulo de Andrade, o veteri-
nário José Norberto de Macedo e os agrônomos João Gonçalves 
de Souza, João Batista Côrtes, José Augusto Rocha, Waldimir 
Freire Pereira, José Pacheco Pimenta, Jair Furtado Soares de Mei-
reles, Ivan Márcio da Costa Chagas, além de outros técnicos per-
tencentes ao quadro da Comissão . 

Prestaram, também, colaborações especiais à organização do 
plano, além do economista Ivan Magalhães Pinto, os engenheiros 
José Carlos Ferreira Gomes, Oscar Machado da Costa, Plínio de 
Lima, Francisco Pereira Pinto, Djalma Guimarães, Luciano Jaques 
de Morais e José Brêtas Bhering . 

O Conselho Nacional de Geografia, a Companhia Hidrelétrica 
do São Francisco, a Divisão de Aguas do Ministério da Agricul-
tura, o Serviço de Meteorologia do Ministério da Agricultura, os 
Departamentos Nacionais de Saúde Pública, de Educação, de 
Obras Contra as Sêcas, de Portos, Rios e Canais, de Estradas de 
Rodagem, de Estradas de Ferro, de Obras de Saneamento, de Pro-
dução Mineral, a Diretoria de Aeronáutica Civil, a "Serviços Aero-
fotogramétricos Cruzeiro do Sul S. A.", além de outras entidades, 
colaboraram, ainda, de forma direta, executando diversos traba-
lhos de ordem técnica . 

Acompanhando o plano, encontra-se a respectiva documenta-
ção, que consta de 35 volumes, os três primeiros representando os 
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"Antecedentes do Plano" e os 32 restantes os "Subsídios do Plano", 
cujas relações se acham anexas. 

Dêste modo, a Comissão considera cumprida sua primeira fi-
nalidade, em prazo relativamente curto, se fôr levada em conta 
a grande soma de estudos, levantamentos, inquéritos, observações 
e pesquisas que teve de ser realizada para que se tomasse possível 
a elaboração do Plano Geral do São Francisco . 

Convém ficar salientado que a Comissão, embora criada em 
15 de dezembro de 1948, somente pôde operar, em tôda sua pleni-
tude, no fim do exercício de 1949, pois o primeiro numerário indis-
pensável ao seu custeio só foi autorizado em 24 de outubro de 
19491, pela Lei n.º 896, e o quadro de seu pessoal técnico só foi 
aprovado em 16 de dezembro de 1949, pela Lei n.º 972, sancionada 
nesta data. 

A Comissão, embora tivesse estudado, de modo amplo, os di-
versos problemas, integrantes do plano geral, sómente programou 
a execução dos serviços para o qüinqüênio 1952/1956, tendo em 
vista, de um lado, a conclusão, em 1951, do plano de emergência, 
iniciado em 1947, e, de outro lado, as flutuações da renda tributá-
ria e o próprio custo dos materiais e da mão-de-obra. 

Pelo programa proposto para o referido qüinqüênio, que faz 
parte integrante do plano, serão realizados, no período indicado, 
trabalhos cuja despesa total importará em Cr$ 1.743.100.000,00 -
assim distribuídos: 

a) Cr$ 112. 500. 000,00 para o custeio da Comissão; 
b) Cr$ 75. 000. 000,00 para o prosseguimento dos estudos, 

levantamentos e observações; 
e) Cr$ 300. 000. 000,00 para a realização de obras destinadas 

à regularização do regime fluvial; 
d) Cr$ 50. 000. 000,00 para o melhoramento da navegação 

fluvial; 
e) Cr$ 205. 000. 000,00 para a construção de centrais, usinas 

elétricas e respectivas linhas de transmissão; 
f) Cr$ 220.000.000,00 para a realização de obras de irrigação; 
g) Cr$ 50. 000. 000,00 para a modernização e ampliação do 

sistema fluvial de transporte; 
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h) Cr$ 100. 000. 000,00 para o prosseguimento da construção 
das rodovias de acesso e penetração; 

i) Cr$ 50. 000. 000,00 para a execução de obras de ampliação 
nos campos de pouso e aeroportos da "Rota do São Francisco"; 

j) Cr$ 2. 500. 000,00 para a conclusão do sistema de comu-
nicações; 

k) Cr$ 5.000.000,00 para a elaboração dos planos de urbani-
zação das localidades ribeirinhas; 

l) Cr$ 60. 000. 000,00 para a execução de obras de sanea-
mento urbano, em cooperação; 

m) Cr$ 30. 000. 000,00 para a realização de obras de sanea-
mento rural e drenagem; 

n) Cr$ 16.000.000,00 para a realização de serviços de educa-
ção e de ensino profissional; 

o) Cr$ 105.000.000,00 para a execução de trabalhos de saú-
de pública e assistência às populações; 

p) Cr$ 274. 750. 000,00 para a realização de serviços destina-
dos ao fomento da produção agrícola; 

q) Cr$ 10. 000. 000,00 para o prosseguimento de observações 
e pesquisas relativas ao aproveitamento dos recursos minerais; 

r) Cr$ 16 .100. 000,00 para o reflorestamento e defesa das re-
servas florestais; 

s) Cr$ 61. 250. 000,00 para o incremento da imigração e da 
colonização. 

O estudo dos diferentes problemas, integrantes do plano geral, 
as soluções propostas para os mesmos e os programas para sua 
realização encontram-se detalhados nos capítulos que compõem o 
plano, tornando desnecessário que nesta exposição de motivos se-
jam destacados os elementos esclarecedores de cada um dos pro-
blemas. 

Em face do exposto no art. 29 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias, no art. 7.0 da Lei n.0 541, de 15 de dezem-
bro de 1948, e no inciso II do art. 1.º do Regimento aprovado pelo 
Decreto n.º 26.476, de 17 de março de 1949, a aprovação do plano 
geral do São Francisco é da competência do Congresso Nacional, 
devendo, assim, ser estabelecidos, em lei especial, os recursos e as 
facilidades indispensáveis à sua execução. 
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Para tanto, a Comissão organizou um anteprojeto de lei, que 
se acha anexo ao plano e que contém as principais disposições 
julgadas indispensáveis à boa execução dos trabalhos e ao cumpri-
mento, pelo novo órgão, das obrigações constitucionais de que se 
acha incumbido. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
protestos do meu mais profundo respeito. 

PAULO PELTIER DE QuEmoz 
Diretor-Superinteindente 



CAPÍTULO 1 

ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E OBSERVAÇÕES 

A Comissão, ao se organizar, pôde reunir e compulsar uma 
grande série de observações hidrológicas, hidrográficas, hidromé-
tricas, geológicas, mineralógicas e meteorológicas feitas no Vale do 
São Francisco pelas diversas entidades públicas, especializadas em 
cada ramo, e por cientistas de várias nacionalidades que têm per-
corrido o Brasil Central, procurando estudar os seus recursos e as 
suas possibilidades econômicas. 

A elaboração do Plano Geral do São Francisco exigiu, con-
tudo, que muitos dêsses elementos essenciais fôssem completados 
com novos estudos, capazes de esclarecer os fundamentos em que 
deveria apoiar-se o referido plano. 

Além dos estudos, levantamentos, inquéritos e observações que 
foram e continuam a ser procedidos diretamente, pelo corpo téc-
nico da Comissão, relativos à hidrologia regional, regularização 
fluvial, sistema de transportes e outros elementos, estão em curso, 
também, por diferentes entidades colaboradoras, outros tantos, 
entre os quais se destacam os levantamentos aéreo e batimétrico, 
a geografia e a cartografia da região; as investigações sôbre a geo-
grafia dos recursos minerais, geomorfologia e geologia, a análise 
dos solos e o estabelecimento de indústrias eletroquímicas e eletro-
metalúrgicas. 

O levantamento aéreo do Vale, a cargo da "Serviços Aerofoto-
gramétricos Cruzeiro do Sul S. A.", foi iniciado em 1944, pelo 
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, e continuado, a 
partir de 1949, por esta Comissão. 

Estabelecida a obrigatoriedade da apresentação do Plano Ge-
ral de aproveitamento do Vale, surgiu a necessidade de um conhe-
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cimento geral das condições geográficas e topográficas de tóda a 
região, que abrange uma área superior á 600. 000 quilômetros 
quadrados. 

O levantamento aéreo do São Francisco teve, portanto, de 
desdobrar-se em duas modalidades, a fim de atender os objetivos 
acima citados, a saber: 

a) levantamento aerofotogramétrico da bacia hidráulica r.o 
rio principal e de seus afluentes navegáveis; 

b) levantamento aerofotográfico de tôda a bacia hidrográ-
fica do São Francisco. 

O levantamento aerofotogramétrico da bacia hidráulica tem 
por finalidade a elaboração da carta topo-hidrográfica do rio prin-
cipal e de seus afluentes navegáveis, elemento indispensável ao 
conhecimento do leito e das margens do rio, a fim de que se pos-
sam ded11zir as leis que regem o seu curso, bem como estabelecer 
anteprojetos e projetos de obras hidráulicas para a melhoria das 
cond.íções de navegabilidade do rio, proteção contra as inundações, 
~neamento das povoações ribeirinhas, aproveitamento hidrelé-
trico, irrigação e outras obras correlatas . 

O levantamento aerofotográfico da bacia hidrográfica do São 
Francisco, iniciado em 1949, permitiu a esta Comissão dispor de 
elementos seguros para as conclusões dos estudos a que procedeu, 
com o objetivo de localizar reservatórios para a regularização do 
regime do rio, principalmente na bacia do Alto São Francisco, já 
levantada, e em grande parte da bacia do Médio São Francisco, 
onde prosseguem, presentemente, êsses trabalhos. 

Nos mapas anexos, estão figuradas as partes das bacias hi-
dráulica e hidrográfica do São Francisco já levantadas, bem como 
o programa dos trabalhos a serem executados nos próximos exer-
cícios. 

O levantamento batimétrico, que acompanha o desenvolvi-
mento do levantamento aerofotogramétrico da bacia hidráulica do 
rio principal e de seus afluentes navegáveis, vem sendo executado 
pelo Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, em colabo-
ração com esta Comissão, mediante aplicação de recursos consti-
tucionais. 

:6:sse levantamento, que está sendo realizado com aparelhagem 
do melhor tipo, é um complemento do levantamento aerofotogra-
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métrico e consome bastante tempo para ser executado com pre-
cisão e minúcia. Iniciado em 1945, no pôrto de Juàzeiro, acha-se, 
presentemente, nas proximidades do pôrto de Remanso, conforme 
se encontra figurado na planta anexa. 

Além dos levantamentos batimétricos, já existentes, foram de 
grande valia para os estudos de regularização do regime e da na-
vegação fluvial os levantamentos topográficos e topo-hidrográficos 
anteriormente executados pelo Departamento Nacional de Portos, 
Rios e Canais nas corredeiras de Sobradinho e nos canais de aces-
so dos portos de Casa Nova e Xique-Xique, bem como nas passa-
gens difíceis da Raquel, Pernambuco, Carolina, Pai Félix, Mantei· 
ga, Umburama, Esperança, Roncador, Cerquinha, Estreito, Ca-
choeirinha, Espírito Santo, Barreiras, Volta, Ilha do Rio, !tapera, 
Cachoeirinho, Santarém, Curralinho, Encaibro, Angico, Crisma e 
Pedras, no Médio São Francisco, bem como o .trecho que vai de 
Piranhas a Bôca do Saco, no Baixo São Francisco, cujas locali.za-
ções constam da planta anexa. 

No interêsse de facilitar o andamento dos trabalhos relativos 
à geografia, geologia e cartografia do São Francisco, esta Comis-
são assinou, em 1949, um convênio com o Conselho Nacional de 
Geografia, órgão êste que se encontra técnica e materialmente 
aparelhado para o desempenho de semelhante missão. 

O convênio em aprêço teve por finalidade a execução de estu-
dos geográficos, serviços cartográficos e trabalhos relativos às in-
vestigações da geografia dos recursos minerais, geomorfologia e 
geologia da região são-franciscana, elementos indispensáveis à ela-
boração do Plano Geral destinado ao aproveitamento das possibi-
lidades econômicas do Vale do São Francisco, compreendendo tra-
balhos de documentação, de interpretação e de cartografia. 

Como resultado do convênio assinado com o Conselho Nacio-
nal de Geografia, para apressar a conclusão dos trabalhos de geo-
grafia e cartografia indispensáveis ao Plano Geral, a Comissão já 
recebeu daquele órgão especializado vários mapas e estudos que 
estão sendo utilizados pelas suas seções técnicas. 

A Comissão procedeu, também, ao levantamento econômico-
social dos municípios do Vale, cujos dados já foram compulsados 
e aproveitados nos trabalhos que fundamentam o plano geral ora 
apresentado. 

http:locali.za
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::G:sse levantamento cuidou, de um modo geral, da natureza, 
topografia e revestimento das terras, da relação entre o clima e as 
culturas, das culturas própriamente ditas, da criação, das vias de 
comunicação, dos sistemas de trabalhos agrícolas, dos meios eco-
nômicos, da importação e exportação de gêneros, e das indústrias 
agrícolas e manufatureiras. 

Vêm sendo realizados, igualmente, os estudos indispensáveis à 
instalação de indústrias eletroquímicas e eletrometalúrgicas, na 
zona de influência de Paulo Afonso, e em outras áreas singulares 
do Vale, tendo, para tanto, sido organizada uma comissão mista, 
composta de representantes do Conselho Nacional de Minas e Me-
talurgia, da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, do Depar-
tamento Nacional de Produção Mineral, do Banco do Brasil, da 
Confederação Nacional da Indústria e da Comissão do Vale do São 
Francisco. 

As atribuições da comissão mista acima referida são, em re-
sumo, as seguintes: 

a) estudar os aspectos gerais da instalação de indústrias ele-
troquímicas e eletrometalúrgicas na zona de influência da Central 
Elétrica de Paulo Afonso, e em outras áreas do Vale, tendo em 
vista esclarecer a viabilidade econômica de cada uma das indús-
trias possíveis no panorama geral do país, e balancear as vanta-
gens e desvantagens da localização das indústrias na referida re-
gião, atendendo ao caráter nacional ou regional de cada uma 
delas; 

b) sugerir o programa de investigações indispensáveis ao 
esclarecimento dos vários aspectos técnicos do problema, como 
sejam as ocorrências de matérias-primas básicas das várias indús-
trias, os processos industriais mais adequados à transformação das 
matérias-primas existentes, e o .tipo de proporção das indústrias ou 
das combinadas indústrias aconselháveis na região. 

O levantamento da carta de solos vem sendo feito em obe-
diência aos mais modernos processos científicos e, uma vez con-
cluído, orientará melhor as entidades públicas e os particulares 
na adoção de uma política de produção mais acorde com as possi-
bilidades pedológicas do São Francisco. 

As análises de solos, iniciadas em 1950, vêm sendo realizadas 
pelo Laboratório John Csiky, de São Paulo, supervisionadas pelo 
professor Paul Vageles, uma das maiores autoridades mundiais 
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nessa especialidade, e constam de exames pedológicos, fisíco-quí-
micos e físicos, devidamente detalhados, conforme as necessidades 
agro-econômicas de cada região do Vale do São Francisco. 

O Plano Geral, ora apresentado, repousa, assim, sôbre estudos, 
levantamentos, inquéritos, observações e pesquisas, que abordam 
os principais elementos do mundo físico, econômico e social que 
compõem o Vale do São Francisco e que deverão ser aprofundados 
na medida em que se tornarem indispensáveis à execução racional 
das iniciativas indicadas no próprio plano. 

Dos documentos anexos, subsídios do plano, fazem parte os 
estudos já realizados sôbre os diferentes problemas. Tais estudos, 
alguns de caráter preliminar, devem ser continuados de maneira 
mais sistemática e profunda, conforme está programado em cada 
um dos aludidos documentos. 

Para tanto, esta Comissão julga indispensável o prossegui-
mento, no qüinqüênio 1952 a 1956, dos estudos, levantamentos, 
inquéritos, observações e pesquisas, requerendo o programa de 
trabalhos a aplicação anual de Cr$ 15. 000. 000,00. 

CAPÍTULO II 

REGULARIZAÇÃO DO REGIME FLUVIAL 

A regularização do regime fluvial, problema fundamental do 
plano geral destinado ao aproveitamento e desenvolvimento do 
Vale do São Francisco, foi devidamente prevista na alínea a do 
artigo 7.0 da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, e determinada 
nos incisos I e II do artigo 3.º do Regimento aprovado pelo Decreto 
n.º 26.476, de 17 de março de 1949. 

O Plano de Recuperação do Vale do São Francisco e a indica-
ção das soluções para os vários problemas de contrôle de cheias, 
aumento do tirante dágua, irrigação, saneamento, produção de 
eletricidade e outros, harmoniosamente apresentados, estavam na 
dependência direta do estudo do problema principal de todos os 
aproveitamentos totais de bacias - a regularização do regime do 
rio. 

Assim orientada, desde o início, a Comissão concentrou os seus 
maiores esforços na reunião de todos os dados existentes sôbre a 
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hidrografia e a hidrometria do São Francisco e organizou os planos 
para os seus próprios estudos que já constituem, no momento, uma 
apreciável soma de novos dados técnicos, cuja existência era indis-
pensável para as conclusões que serão, em seguida, apresentadas. 

Sem perder de vista a circunstância de que o problema da re-
gularização apresenta, na maioria dos casos, múltiplos fatôres e fi-
nalidades, a Comissão examinou, como era natural, as várias solu-
ções propostas ou lembradas, em diferentes épocas, por vários es-
tudiosos, patrícios ilustres, que trouxeram a sua contribuição pio-
neira para o estudo do principal problema do grande rio. 

Uns se batiam pela idéia de represamentos nas bacias dos 
principais afluentes, para armazenamento das cheias e posterior 
regularização do regime. Outros questionavam pela construção de 
barragens de pequena altura ao longo do trecho médio do rio prin-
cipal, em seu curso navegável, entre Pirapora e Juàzeiro, para 
regularização e produção de energia elétrica. 

As várias sugestões indicadas compreendiam implicitamente 
uma série de fatôres não perceptíveis num primeiro exame, mas 
que, considerados em conjunto, em observação mais detalhada, 
complicavam sobremodo as soluções apontadas. 

Por outro lado, certos pontos que devem ser considerados num 
estudo de regularização não foram abordados nessas primeiras su-
gestões, certamente porque os seus autores não puderam dispor 
da soma de dados que a Comissão conseguiu reunir e criar. 

Segundo êstes, verificou-se que a única bacia de acumulação, 
nos afluentes do trecho médio, onde se pode armazenar, com certa 
facilidade, um volume excepcional, com barragem de pequena al-
tura, é a do Rio Grande, no "Boqueirão". 

~sse tributário, porém, além de ter um regime bastante es-
tável e de ser auto-regulado, deságua no rio principal, em Barra, 
próximo do extremo jusante do trecho médio navegável, sendo, 
por isso, de influência secundária no seu regime. Uma grande 
acumulação nesse ponto poderia beneficiar a usina de Paulo Afon-
so em futuro mais ou menos remoto e permitir, talvez, caso as con-
dições topográficas e pedológicas sejam favoráveis, uma irrigação 
da orla marginal, ou mesmo constituir uma fonte de energia, mas 
não pode tal acumulação ser encarada como um projeto de regu-
larização do regime fluvial pràpriamente dito. 
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Não obstante, as características singulares do sítio do "Bo-
queirão" são de tal ordem que a construção ali de um grande reser-
vatório é uma sugestão indeclinável, devendo a Comissão prosse-
guir nos estudos indispensáveis à definição exata do vulto e dos 
benefícios reais da obra. 

Prosseguindo no estudo dos afluentes do São Francisco, de 
maior contribuição, entre Pirapora e Juàzeiro, a Comissão chegou 
à conclusão de que o Paracatu, dada a planície imensa que atra-
vessa, pulsando outras descargas dêsse trecho, notou-se que a so-
lução do problema deveria ser procurada no curso superior do rio 
e nos seus principais afluentes, nesse trecho. 

Pelas relações cotas-descargas observadas em alguns pontos 
do Rio São Francisco, entre Pirapora e Juàzeiro, em postos hidro-
métricos da Divisão de Águas do Ministério da Agricultura, já é 
possível estimar-se a ordem de grandeza dos armazenamentos que 
seriam necessários a montante de cada pôsto a fim de se poder 
aumentar convenientemente num ano sêco ou de águas médias o 
tirante mínimo de navegação atualmente disponível. 

Por observações similares feitas em réguas linimétricas, situa-
das nas cidades marginais, nas épocas das águas altas, já se pode 
ter também uma idéia do volume que seria necessário reter du-
rante as cheias, de maneira a proteger essas cidades contra os 
efeitos das inundações, limitando o nível máximo destas, em cada 
localidade, a uma cota compatível com o desenvolvimento urbano 
e econômico de cada uma. 

Os estudos feitos sôbre o aumento do tirante e sôbre o volu-
me das ondas de enchentes já permitem fixar-se em tôrno de 7 
bilhões de metros cúbicos o volume da retenção necessária para a 
regularização preliminar do regime do Médio São Francisco. 

Os maiores navios que atualmente trafegam no São Francisco 
calam cêrca de 1,20 metros. Se se conseguisse aumentar o atual 
tirante mínimo de navegação, nos pontos críticos, de 1 metro, po-
der-se-ia assegurar, sob o ponto de vista de calado, navegação livre 
não só para os atuais tipos de embarcações como para outros de 
maior porte. Mostram os trabalhos mencionados que para se obter 
êsse aumento no tirante mínimo de navegação, num ano extrema-
mente sêco, em Pirapora, Januária, Remanso e Barra, seria neces-
sário acumular a montante de cada uma dessas localidades volu-

19-27 477 
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mes da ordem de 7 bilhões de metros cúbicos; e que êsse mesmo 
volume, retido durante as grandes cheias, seria mais do que sufi-
ciente para limitar a cota máxima das enchentes, nessas locali-
dades, a níveis inferiores aos das cotas de inundação 

O estabelecimento de barragens de regularização no Rio das 
Velhas viria ao encontro de um outro problema de grande inte-
rêsse direto para a região do Alto São Francisco e que teria forço-
samente grande repercussão no desenvolvimento de todo o Vale -
o do prolongamento da navegação do São Francisco por êsse seu 
afluente até a zona central de Minas, nas proximidades de Belo 
Horizonte - estabelecendo-se assim uma ligação fluvial direta en-
tre o Nordeste e o coração mineral e metalúrgico do país. 

Nesse plano de idéias, foram investigadas três barragens no 
Rio das Velhas, formando uma sucessão de lagos escalonados, cuja 
acumulação útil, conjugada com certos trabalhos de desobstrução 
e retificação do canal navegável, permitiria, provàvelmente, dar 
acesso às atuais embarcações que trafegam no São Francisco até 
as proximidades de Jequitibá, onde ficaria situada a primeira 
dessas barragens a contar de jusante. Daí para diante, a navega-
ção far-se-ia até o município de Santa Luzia através dos lagos 
que seriam interligados por meio de eclusas. Os três reservatórios 
acumulados teriam um volume total útil de armazenamento de 
cêrca de 600. 000 .000 de metros cúbicos. 

Várias outras obras já previstas no plano de eletrificação do 
Estado de Minas Gerais contribuiriam, também, em parte, para se 
atingir o volume almejado para a regularização do São Francisco. 
Assim, por exemplo, o projeto do Fecho do Funil, no Rio Parao-
peba, contribuirá com 1 bilhão de metros cúbicos úteis; a barra-
gem de Cajuru, no Rio Pará, destinada a aumentar a capacidade 
da usina de Gafanhoto, entrará com cêrca de 500 milhões de me-
tros cúbicos; além de outros reservatórios, menores, como o de 
projeto Florestal, com 150 milhões de metros cúbicos. 

Todos êsses reservatórios, porém, somados, perfazem um .total, 
apenas, de 2,3 bilhões de metros cúbicos que é menos do que a 
têrça parte do volume total necessário para a regularização alme-
jada do Médio São Francisco. 

Fica, assim, patente que a disseminação de pequenas obras 
pelos tributários jamais resolveria o problema, pois, embora a lista 
de obras acima inclua um reservatório de proporções fora do 



- 291 -

comum, como é o Fecho do Funil, e mais 5 outras barragens me-
nores, o seu efeito combinado ficaria longe dos fins colimados. 
Viu-se a Comissão, dessa maneira, conduzida inelutàvelmente à 
pesquisa de uma solução, de maior envergadura, no próprio Rio 
São Francisco . 

A Comissão investigou, a êsse respeito, as possibilidades de 
enraizamento de barragens de pequena altura, dotadas de eclusas 
para navegação, como preconizado por alguns, no leito do próprio 
São Francisco, no seu trecho médio, e cedo concluiu pela inexistên-
cia de seções favoráveis para tais obras, em pontos estratégicos do 
leito. 

Essa solução traria consigo os retardamentos e incoveniên-
cias que uma série de eclusas acarreta à navegação e causaria a 
inundação permanente de grande parte das terras planas aráveis, 
e, mesmo, dos principais núcleos urbanos do Vale, sem garantir, 
talvez, após tantos sacrifícios, o armazenamento total das águas 
das enchentes. 

Outra razão que depõe contra a solução mediante barragens 
no leito do Médio São Francisco é a natureza do mecanismo das 
precipitações que ocasionam as grandes enchentes - chuvas si-
multâneas ao longo do Vale, desde as cabeceiras até Barra, espe-
cialmente fortes na bacia mineira e, portanto, perigosamente con-
fluentes no trecho Pirapora-São Francisco -, em vista do que a 
prevenção das enchentes não deve evidentemente ser tentada me-
diante reservatórios de retenção a jusante da foz do Paracatu, e 
sim pelo represamento no Alto São Francisco e no Rio das Velhas, 
assim evitando a confluência das descargas dêsses dois rios com as 
do Paracatu e Jequitaí. 

Em face do exposto, e tendo em vista os estudos que realizou, 
a Comissão formou a opinião de que o problema da regularização 
do regime fluvial receba sua solução: 

a) inicialmente, pela construção de reservatórios de acumu-
lação na Bacia do São Francisco Superior, da cachoeira de Pira-
pora, para montante, e nas bacias dos principais afluentes; 

b) e, posteriormente, quando completamente esgotadas as 
possibilidades de retenção, nessas bacias, e se ainda houver neces-
sidade de ampliar a retenção, pela construção de barragens no 
próprio leito principal do São Francisco, em seu trecho médio. 
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Diante de tais conclusões, a Comissão voltou as suas vistas 
para o trecho superior do rio, acima das corredeiras de Pirapora. 

A barragem do Indaiá, cujo anteprojeto se encontra anexo, 
resultou, assim, dessa contingência, e, como se vê, quase por ex-
clusão.Trata-se de uma obra de grande porte para um custo apro-
ximado de 1 bilhão de cruzeiros, que armazenaria um volume útil 
de 5 bilhões de metros cúbicos, devendo-se notar, contudo, que, 
tanto êsse custo como o volume do reservatório, são ainda estima-
tivas provisórias, sujeitas a ajustes, depois de terminados os levan-
tamentos da bacia e os estudos geológicos ainda em curso. 

Quando se sobe o Rio São Francisco partindo de Pirapora, 
entra-se, depois da barra do Rio Abaeté, num trecho encorredeira-
do, onde o terreno marginal se apresenta ondulado, com contrafor-
tes fechando de espaço em espaço sôbre o rio, dando origem a vá-
rios estreitamentos que, embora nenhum dêles sendo uma gargan-
ta espetacular, constituem seções barráveis. A barragem em estu-
dos ficaria situada na Cachoeira das Três Marias, perto da barra 
do Rio Indaiá, onde se apresenta uma das situações mais favorá-
veis. Existem, aliás, outros sítios de barragens mais para jusante, 
também passíveis de consideração e que já estão sendo investiga-
dos como alternativas para localização definitiva da barragem. 
Entretanto, embora uma dessas alternativas possa, eventualmente, 
superar a solução da Cachoeira das Três Marias, nenhuma delas 
parece ser de molde a modificar, radicalmente, o panorama geral 
do problema, nem sob o ponto de vista de custo, nem sob o ponto 
de vista do volume armazenado. O fator decisivo na seleção defini-
tiva do sítio da barragem será, provàvelmente, o seu mérito quanto 
à aplicabilidade dessa barragem a fins hidrelétricos. 

Recapitulando-se tôdas as considerações expostas e que cons-
tituem a solução proposta pela Comissão para a regularização pre-
liminar do regime do São Francisco, podem ser dados como dispo-
níveis, para êsse fim, os seguintes volumes: 

Conjunto de barragens do Rio das Velhas 600 . 000. 000 mª  
Barragem do Fêcho do Funil ............. . 1.000.000.000 mª  
Barragem do Cajuru .................... . 500. ooo. ooo mª  
Barragem do Florestal .................. . 150. ooo. 000 m•  
Barragem das Três Marias ............. . 5.000.000.000 m•  

7.250.000.000 mª 
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A Barragem do Funil será, em parte, executada com verbas 
do Plano SALTE e as barragens eclusadas do Rio das Velhas se-
rão consideradas posteriormente, após a conclusão dos estudos de-
finitivos que serão realizados nos próximos exercícios. 

Deixou de ser computado no volume das disponibilidades, 
acima descrito, aquêle a ser obtido com a construção de uma bar-
ragem no Boqueirão do Rio Grande, pelo fato de não ser o mesmo 
destinado aos fins da regularização fluvial, muito embora esta 
Comissão julgue conveniente a construção dessa barragem para 
outros fins, devendo os seus estudos ser ultimados com possível 
brevidade. 

Não foi, também, considerado, no volume das disponibilida-
des, para fins de regularização, aquêle que poderia ser obtido com 
a construção de uma barragem no Sobradinho, cujo acidente geo-
gráfico, proveniente de esparsas formações da Serra do Sobrado, 
onde as elevações mais se aproximam da bacia hidráulica do Médio 
São Francisco, permitiria a implantação de uma reprêsa de regular 
altura. Semelhante barragem, dada a sua localização no trecho de 
jusante do Médio São Francisco, não se justifica para aquêle fim 
pelo fato de não poder ser conjugada a um sistema, como o pro-
posto. 

Como obra isolada, uma grande reprêsa em Sobradinho tam-
bém não se justifica, nesta oportunidade, pois: 

a) só resolveria, em caráter definitivo, o problema da nave-
gaçã.o em pequeno trecho do curso navegável do Médio São Fran-
cisco; 

b) não satisfaria, no momento, as necessidades da eletrifica-
ção da região, por não permitir energia a baixo custo, podendo os 
cabos transmissores de Paulo Afonso alcançar Sobrado, em condi-
ções muito mais econômicas; 

e) não resolveria, de modo econômico, o problema da irriga-
ção da região, impossibilitando o aproveitamento das faixas margi-
nais e aráveis que ficariam submersas na zona incluída em seu 
remanso, a serem substituídas por outras, a jusante, cujos estudos 
pedológicos e análises de solos ainda não concluíram por um fácil 
aproveitamento. 

Semelhante barragem, que poderia ser localizada logo abaixo 
da última das corredeiras do Braço do Sobradinho - a "Crimi-
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assim, com antecedência, que sejam invertidos recursos em deter-
minadas obras que, de futuro, poderiam vir a ser sacrificadas, em 
benefício da própria regularização . 

O plano de regularização fluvial, estabelecido pela Comissão, 
seria executado parceladamente, atendendo à própria natureza do 
empreendimento. Fixado o sistema das reprêsas regularizadoras, 
cada nova barragem que fôsse construída concorreria para norma-
lizar a situação da descarga, permitindo, na área de sua influência, 
que os demais problemas tivessem soluções satisfatórias. 

O plano de regularização, na primeira fase de sua execução, 
abrangeria a construção de um determinado número de reprêsas, 
capaz de evitar os transbordamentos excessivos do rio, durante a 
época de maior vazão. Satisfeita esta exigência, estaria o Vale 
aparelhado para receber os melhoramentos indispensáveis ao seu 
desenvolvimento econômico, pois, como conseqüência direta do sis-
tema das reprêsas regularizadoras, surgiriam as centrais elétricas 
e os campos de irrigação, dando margem a um surto de progresso 

· difícil de ser estimado neste momento. 
Muitos, ao examinarem a grandeza do problema que encerra a 

realização do plano de regularização do São Francisco, recursar-
se-iam a encará-lo com a devida serenidade, não só pelo imenso 
volume a armazenar como pelo tempo, relativamente longo, em 
que a solução integral do problema poderia ser conseguida. Entre-
tanto, dependendo da regularização do regime fluvial, a solução de 
todos os problemas básicos para a recuperação do São Francisco 
integrantes do plano geral destinado ao seu aproveitamento e de-
senvolvimento econômico, claro está que êsse problema fundamen-
tal deverá ser encarado honestamente, na grandeza que lhe é pró-
pria 

Milita, ainda, em favor da regularização inicial do regime do 
rio, pelo aproveitamento das bacias laterais e da Bacia do São 
Francisco Superior, proposta pela Comissão, o fato de o problema 
poder ser resolvido parceladamente, por etapas, na sucessão dos 
anos, de acôrdo com os lineamentos de um plano de conjunto, 
previamente elaborado, o que não poderia verificar-se com a ado,. 
ção, inicialmente, de um processo de regularização no próprio leito 
do rio principal, em seu curso médio, cuja obra teria que ser feita, 
por assim dizer, de uma só vez, para ter fundamento econômico, 



pois o secíonamento de um trecho do rio, no seu curso médio, re-
clamaria, imediatamente, solução idêntica para os trechos que lhe 
sucedessem. O plano de regularização, portanto, na sua primeira 
etapa, compreenderia o aproveitamento das bacias afluentes e da 
Bacia do São Francisco Superior, a ser executado parceladamente, 
de acórdo com as necessidades e obedecendo à ordem de prioridade 
que fósse determinada ante a situação de cada uma delas. 

Considerado o problema, sob o ponto de vista técnico, essa mo-
dalidade seria capaz de proporcionar, dentro de limites económicos 
aceitáveis, a integral solução do assunto 

Reter e controlar a vazão do grande rio, dar utilidade ao 
imen.'>O volume dágua que, da Serra da Canastra, em pleno coração 
de Minas, e das que a circundam, desce pelo Brasil Central, até 
alcançar o Nordeste, onde se reúne ao mar, eis o problema gran-
dioso que, desde agora, deverá ser inteiramente planificado, para 
ser executado, num longo período, à medida que se fôr operando a 
transformação e que a produção do Vale fôr exigindo um maior 
desenvolvimento de recursos. 

Estabelecido, nas bases propostas, o plano de regularização, 
as reprêsas acumuladoras irão sendo construídas, e cada nova re-
tenção irá proporcionando melhores condições ao desenvolvimento 
económico do Vale, o que evitará os transbordamentos excessivos 
da vazão e permitirá, assim, que o rio principal - o São Fran-
cisco, nos seus trechos médio e inferior, permaneça, durante as 
épocas de cheia, no seu leito normal, concorrendo esta solução 
para: 

a) a recuperação agrícola, da grande faixa arável, existente 
em ambas as margens do rio principal e em grandes extensões de 
seus afluentes, atualmente sujeita a alagações excessivas e irregu-
lares; 

b) a proteção das cidades, vilas e aldeias ribeirinhas contra 
as inundações periódicas, proporcionando o estabelecimento dos 
portos fluviais; 

e) a estabilização do talvegue do rio, permitindo, em grande 
parte, a anulação das variações de fundo, em auxílio da navega-
ção; 

d) o aumento do tirante dágua do canal, nas estiagens, fa-
vorecendo a navegação e tornando desnecessária a execução de um 
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maior número de obras fixas, no leito do próprio rio, destinadas a 
melhorar as condições de navegabilidade nas passagens difíceis e 
trechos rasos do canal navegável; 

e) o estabelecimento, em caráter definitivo, dos sistemas de 
eletrificação, irrigação, transportes e de outros, indispensáveis à 
recuperação do Vale. 

Como o sistema a atender, no Vale, é o de desenvolvimento 
econômico, a ordem de prioridade para a construção das reprêsas 
regularizadoras será baseada no valor econômico de cada empre-
endimento, isto é, uma barragem que, por exemplo, possa, ao mes-
mo tempo, concorrer para o melhoramento das condições de nave-
gabilidade, para o aproveitamento hidrelétrico e para o estabeleci-
mento da irrigação, terá preferência de execução sôbre as outras 
que não atenderem, ao mesmo tempo, êsses objetivos 

Para que sejam alcançados, em grande parte, os benefícios 
decorrentes da regularização, não é necessário que todo o sistema 
fique pronto. Logo que as primeiras reprêsas começarem a funcio-
nar, a situação irá melhorando, progressivamente, principalmente 
para a navegação, de vez que, inicialmente, essas reprêsas poderão 
permitir maiores descargas durante as estiagens, proporcionando 
maior tirante dágua. 

Em face do exposto, a Comissão propõe que seja resolvido o 
problema da regularização do regime do rio, inicialmente, pela 
construção de barragens de acumulação na Bacia do São Fran-
cisco Superior e nas dos afluentes, ficando para período mais re-
moto a construção de barragens no leito do próprio rio principal, 
em seu curso médio. Nos mapas anexos, encontram-se localizadas 
as barragens cuja construção a Comissão propõe seja feita inicial-
mente, as quais atendem os principais objetivos do problema. 

Para o início das obras destinadas à regularização do regime 
fluvial, pràpriamente dito, no qüinqüênio 1952/1956, de acôrdo 
com os programas anuais de trabalhos, será necessária a aplicação 
das seguintes dotações: 

Cr$ 40. 000. 000,00 no exercí.~io de 1952;  
Cr$ 50. 000. 000,00 no exercício de 1953;  
Cr$ 60. 000. 000,00 no exercício de 1954;  
Cr$ 70. 000. 000,00 no exercício de 1955;  
Cr$ 80. 000. 000,00 no exercício de 1956.  
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Sendo a barragem das Três Marias uma obra de grande vulto, 
na qual será despendido cêrca de 1 bilhão de cruzeiros, é indispen-
sável que a lei que aprovar o Plano Geral do São Francisco, além 
de garantir o suprimento das verbas previstas para o qüinqüênio 
1952/1956, autorize também o Govêrno Federal a antecipar, atra-
vés de operações de crédito, as importâncias a serem previstas para 
os últimos dez anos, pois as contribuições anuais, regulares, com 
as quais conta esta Comissão, são insuficientes para obras de tal 
vulto. 

Fazem parte dos "Subsídios do Plano" os documentos relativos 
aos estudos hidrológicos da bacia, dos quais constam os mapas e 
gráficos das características hidrológicas, bem como dos estudos 
feitos sôbre a retenção das enchentes e sôbre o aumento de .tirante. 
Outros documentos, também anexos, relativos ao planejamento no 
setor do domínio da água, às barragens e reservatórios, bem como 
às condições climáticas da região, completam os dados indispen-
sáveis a uma apreciação técnica sóbre o problema da regularização 
do regime do rio. 

CAPÍTULO III 

NAVEGAÇÃO FLUVIAL 

O melhoramento das condições de navegabilidade do Rio São 
Francisco, de sua barra e de seus afluentes, está previsto entre os 
objetivos do plano geral, conforme consta da letra a do art. 7.º da 
Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, e está determinado no 
inciso III do art. 3.º do Regimento aprovado pelo Decreto número 
26. 476, de 17 de março de 1949. 

O Rio São Francisco, como meio de transporte, encerra, ainda 
hoje, um problema de interêsse nacional, tanto assim que, na revi-
são e atualização do Plano Geral de Viação Nacional, foi o mesmo 
incluído, em perfeita interligação com os demais sistemas de trans-
portes. 

Entretanto, para que se possa normalizar, em definitivo, a 
situação do seu canal navegável, é indispensável regularizar o 
regime do rio, pois, atualmente, as águas que sobram nas cheias 
escasseiam nas estiagens. 
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Somente o Médio São Francisco dispõe, presentemente, de 
uma rêde navegável, em condições naturais, de cêrca de 2.500 km, 
sendo 1.370 km no próprio rio principal, entre os portos de Juà-
zeiro e Pirapora, e compreendendo o restante do percurso estimado 
os trechos navegáveis de seus principais afluentes. 

A seguir, será feita uma apreciação sôbre as condições de na-
vegação no Médio São Francisco e em seus afluentes, e no Baixo 
São Francisco, bem como uma exposição sôbre os melhoramentos 
indicados para cada um dos trechos navegáveis, completando essa 
última parte o programa de melhoramentos que a Comissão pro-
põe para o qüinqüênio 1952/1956 

Segundo se depreende dos estudos procedidos pela Comissão, 
o Médio São Francisco, conquanto não seja uma via navegável de 
primeira ordem, apresenta, contudo, condições de navegabilidade 
que, comparadas com as de caudais equivalentes, podem ser classi-
ficadas de satisfatórias, capazes de permitir um grande tráfego. 

Conforme foi apurado, a profundidade mínima do rio, por 
ocasião das estiagens, nos seus pontos mais críticos entre Pirapora 
e Lapa, é de 0,60.m e de 1,20 m entre Lapa e Juzeiro, salvo nas 
corredeiras de Sobradinho e em outros raros pontos. 

Exemplos expressivos de outros países mostram que rios de 
condições ligeiramente melhores, iguais ou piores que as do São 
Francisco, a despeito das somas fabulosas invertidas nos seus me-
lhoramentos, vêm satisfazendo plenamente as suas funções, trans-
portanto anualmente volumes superiores e 1 milhão de toneladas. 

Assim, o Danúbio, cujo programa de melhoramentos, estabe-
lecido em fins do século passado, previa a obtenção de um tirante 
mínimo de 2 metros, na famosa corredeira denominada de "Por-
tas de Ferro", a última e mais perigosa das 5 corredeiras do Baixo 
Danúbio, possui atualmente apenas 0,90 m de profundidade na 
estiagem, com a velocidade de 5 m/seg ou seja a de 18 km/11. Em 
Sobradinho, a velocidade máxima é de 2 m/seg equivalente a 
7,2 km/hora. 

Exemplos idênticos podem ser alinhados com o Elba, o Oder 
e outros rios europeus e americanos. É interessante dizer-se, ainda 
de referência ao Danúbio, que o tráfego de mercadorias sôbre o seu 
leito, apenas no trecho que banha a Checoslováquia, elevou-se, na 
década de 1923/32, à média anual de 2.041.000 toneladas. 
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O Sã,o Francisco, após os melhoramentos que ,devem ser intro-
duzidos nos .seus trechos mais críticos e a regularização do seu re-
gime, estará apto para pre1Star ao Vale e à coletividade brasileira 
os serviços de transporte que não seriam dispensados por nenhuma 
outra nação que dispusesse de tão magnífico caminho central. 

É claro que, no planejamento dos transportes de uma região 
tão vasta como é a área banhada pelo São Francisco e seus afluen-
tes, torna-se mister levar em conta, no balanceamento das possibi-
lidades oferecidas pelas ferrovias, rodovias, linhas de aviação e 
vias fluviais, as limitações de velocidade inerentes a estas últimas 
e as vantagens dos fretes mais baratos que lhes conferem a priori-
dade para os transportes de matérias-primas e cargas pesadas. 

Feitas essas consídera,ções, serão esboçados a seguir os melho-
ramentos que a Comissão indica para o Médio São Francisco. 

Alguns dados gerais são necessários para a compreensão total 
das soluções propostas. 

A extensão do curso do São Francisco, entre Pirapora e Juà-
zeiro, é de 1.370 km, conforme o registro das tabelas de navegação 
presentemente usadas. 

O seu traçado apresenta-se em geral constituído de curvas 
bem concordadas, de grande raio, não existindo meandros nem 
mudanças bruscas de direção. Muito freqüentemente, o leito é 
dividido em dois ou mais braços, por ilhas e coroas de aluvião. 

Para fins de melhoramentos, o trecho compreendido entre Pi-
rapora e 50 km a jusante de Remanso, com cêrca de 1.200 km, 
pode ser considerado como de fundo móvel, embora em alguns 
pontos isolados ocorram formações rochosas, constituindo os cha-
mados "travessões" e "portões". O restante do trecho até Juàzeiro 
classifica-se melhor como de fundo resistente, apresentando al-
guns estirões de formações rochosas . 

O nível de estiagem em Pirapora está na altitude de 470,90 m 
e em Juàzeiro na altitude de 356,10 m, verificando-se, pois, um des-
nível de 114,70 m e uma declividade média de 0,083 m por quilô-
metro. 

Só há uma corredeira digna de nota, que é a do Sobradinho, 
na qual o nível caí 4,50 m em uma extensão de 9 quilômetros. Em 
um dos "portões" dessa corredeira dá-se uma queda de 0,60 metros. 
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A largura média do leito, entre barrancos, oscila desde 300 m, 
na parte mais próxima de Pirapora, até 800 m, na seção inferior. 

A profundidade, em águas mínimas, nos pontos mais críticos, 
desce a 0,60 m, no trecho entre Pirapora e Lapa. Daí para jusante 
pode-se contar com a mínima de 1,20 m, salvo em raríssimos pon-
tos, como no Sobradinho e no Rodeador. 

Uma observação digna de nota, a despeito de opiniões diver-
sas, é que, comparando-se os perfis de Halfeld com dados atuais 
disponíveis, verifica-se que as profundidades nos pontos críticos 
não são hoje piores que as de cêrca de 100 anos passados. 

Em quase todo o trecho, a velocidade das águas oscila entre 
0,70 e 1,10 m/seg. Apenas nas corredeiras de Sobradinho atinge 
a 2 m/seg. A descarga do rio, nas estiagens mais rigorosas, tem 
sido da ordem de 200m3/seg em Pirapora; 500m3/seg em Manga 
e 700 m 3 /seg em Juàzeiro. Nas grandes enchentes, a descarga é 
da ordem de 6.500m3/seg em Pirapora e de 13.000m3/seg em 
Juàzeiro. 

Em regra, nos anos secos, o nível das águas mantém-se du-
rante cêrca de 200 dias com 1 metro acima da média das estiagens 
mais rigorosas, nas proximidades de Pirapora. Em igual período, 
em Juàzeiro, o nível mantém-se com 0,60 m acima da estiagem 
convencional. 

Abaixo do nível da estiagem convencional, nos anos mais 
secos, o nível das águas se mantém em média durante 15 dias por 
ano. Excepcionalmente, em 1934, manteve-se abaixo durante dois 
meses. 

Uma vez conhecidos os dados expostos, torna-se mais com-
preensível a exposição dos melhoramentos estudados para a nave-
gação do Médio Sã Francisco. 

Foi objetivado dar ao rio, entre Pirapora e Juàzeiro, uma 
profundidade mínima de 1,50 m, o que permitirá, com folga, a 
substituição da roda pela hélice, de vez que o limite mínimo acon-
selhável para isso é de 1,20 m e, conseqüentemente, a substituição, 
em boas condições, da máquina a vapor por motores Diesel, com 
grandes reflexos na eficiência e na economia da navegação. Com 
tal profundidade, é possível o tráfego de navios de 500 toneladas 
nesse trecho. 
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Numa segunda etapa, de acôrdo com o desenvolvimento da 
região, a profundidade mínima poderá ser elevada para 1,80 m, o 
que permitirá o tráfego de navios de maior tonelagem. 

Para a colimação dêsse objetivo, torna-se recomendável a 
execução de um programa destinado ao melhoramento das condi-
ções de navegabilidade do rio principal e de seus afluentes, me-
diante a execução de obras fixas, longitudinais e transversais, bem 
como de trabalhos de emergência, inclusive dragagem. 

Relativamente à regularização da descarga e segundo os estu-
dos procedidos pela Comissão, é possível a obtenção, por represa-
mento, acima de Pirapora, de um volume da ordem de 7,5 bilhões 
de metros cúbicos, em condições favoráveis. Tal armazenamento 
pode proporcionar, em Pirapora, um aumento de tirante na estia-
gem, de cêrca de 1,10 m e, em Juàzeiro, de 0,50 m, melhoria que 
beneficia o trecho mais carente de águas no período da estiagem, 
que é o de Pirapora-Lapa. 

:S:sse represamento, cujo custo seria superior a 1 bilhão de cru-
zeiros, não se justificaria se visasse apenas a melhoria da atual na-
vegação do São Francisco. Trata-se, porém, de um empreendimen-
to de finalidade múltipla, que não pode ser dispensado na exe-
cução do plano definitivo de recuperação do Vale. 

Quanto à dragagem, uma frota de embarcações apropriadas 
deverá dragar, após cada enchente, os baixios e passagens difíceis 
de fundo móvel, para manutenção da profundidade mínima de 
1,50 m, prevista no programa. 

Essa dragagem será feita com os cuidados recomendados para 
êsse serviço, a fim de serem evitados os conhecidos inconvenientes 
de uma escavação excessiva. Por êsse motivo, os canais deverão 
ter a largura máxima de 30 metros. 

O cálculo do equipamento a ser adquirido para êsse fim de-
pende, evidentemente, de um estudo completo do maior número 
possível de seções do rio. Como primeira estimativa, não é exage-
rado dizer-se que serão suficientes 3 dragas de sucção e recalque, 
com capacidade, cada uma, para dragar 200 m3 por hora, em areia, 
recalcando o material até a distância de 400 metros. 

No tocante ao derrocamente, é necessária a execução dêsse 
serviço nos trechos de fundo resistente, para abertura de canais 
nas passagens difíceis . 
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O trecho principal a ser derrocado é o que abrange cêrca de 
25 quilômetros, entre Cachorrinhos e Curralinho, ficando Sento Sé 
no meio. Aí não há própriamente deficiência de profundidade e 
sim a existência de obstáculos que se sucedem a miúde, exigindo 
manobras continuadas e perigosas. 

Um canal aberto por derrocamento, constituído de segmentos 
retilíneos, suavemente concordados, com 600 m de largura, baliza-
dos, constitui a solução mais compatível para o caso. Esse serviço 
tem prioridade sôbre os demais. A estimativa para sua execução, 
inclusive o alargamento dos portões de Crisma e Angico, é de 
20 .000 metros cúbicos. 

Segundo os estudos já procedidos pelo Departamento Nacio-
nal de Portos, Rios e Canais, e continuados pela Comissão, levan-
do-se em conta as profundidades dos "portões" mais conhecidos, 
a velocidade da corrente, a natureza do fundo a jusante dos aci-
dentes e outros elementos, chega-se à conclusão que os canais 
derrocados trarão real auxílio à navegação. 

E, quanto ao balizamento, já é tempo de se tratar de dotar o 
São Francisco dêsse melhoramento indispensável à navegação. 
Muitos encalhes devem ser levados à conta da ausência completa 
de qualquer referência ao canal navegável e não à deficiência de 
profundidade. 

Para um balizamento completo e eficiente do Médio São Fran-
cisco, seria conveniente dividi-lo em residências, cujas jurisdições 
se limitariam a seções de 200 quilômetros, no máximo. Cada resi-
dência teria um encarregado, dispondo de embarcação apropriada, 
que lhe permitiria atender e fiscalizar com presteza quaisquer mo-
dificações de sinais. Guardas, residindo nas margens, seriam res-
ponsáveis por um grupo de sinais próximos e disporiam, também, 
para êsse serviço, de embarcações apropriadas. 

O programa inicial, já estudado, prevê, em linhas gerais, o 
balizamento cego, com bóias, de todo o trecho compreendido entre 
Oliveira e Juàzeiro e o balizamento luminoso das passagens de pe-
rigosa travessia durante a noite, com exclusão daquele primeiro 
trecho que, por algum tempo, ainda deverá ser praticado sómente 
de'dia. 

:msse balizamento luminoso será colocado nas passagens de 
Manteiga, Ressaca, Umburana, Cachoeirinha de Carinhanha e 
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outras já levantadas pelo Departamento Nacional de Portos, Rios 
e Canais. 

O serviço de rádio, como auxiliar de navegação, cuja instala-
ção também já foi considerada e estudada pela Comissão, dará 
maior eficiência ao balizamento, pois qualquer deslocamento ou 
desaparecimento de sinal será imediatamente comunicado a todos 
os interessados. 

Relativamente à canalização, os estudos procedidos pelos téc-
nicos da Comissão, que não só compulsaram trabalhos anterior-
mente publicados como providenciaram a ampliação e criação de 
outros, demonstram convincentemente que a idéia de se levanta-
rem em vários pontos do ,Médio São Francisco barragens de pe-
quena altura, com eclusas, para melhoria das condições de nave-
gabilidade do .trecho, deve ceder lugar inicialmente aos grandes 
represamentos, de finalidade múltipla, a serem levados a efeito na 
Bacia do São Francisco Superior e nas de seus principais afluentes. 

No caso do Médio São Francisco, se ponderáveis fôssem as 
razões para a construção de barragens de pequena altura, consti-
tuiria um problema sério a resolver a questão da escolha de locais 
numa região caracterizada por uma planura singular, que não 
proporcionaria encontros para as barragens senão a várias dezenas 
de quilômetros, de qualquer das margens. 

A escolha de fundações seria outra dificuldade de não menor 
monta. Admitindo-se, por fim, que todos êsses obstáculos fôssem 
superados, ter-se-ia chegado a uma solução que talvez não fôsse 
a mais econômica, sob o ponto de vista de inversões iniciais, e que 
seria certamente a de manutenção mais dispendiosa e delicada. 

A navegação a jusante de Juàzeiro tem sido feita, satisfato-
riamente, até Boa Vista, a 120 quilômetros daquela cidade. Os 
característicos gerais dêste trecho muito se assemelham aos do 
trecho de Oliveira a Juàzeiro. 

A jusante de Boa Vista aumenta a declividade do rio e tam-
bém o número de corredeiras e cachoeiras. Itaparica, a 390 km a 
jusante de Juàzeiro, é o primeiro salto considerável da série de 
quedas que vai terminar em Canindé, pouco abaixo de Piranhas. 

A navegação a jusante de Juàzeiro é, no momento, de impor-
tância muito limitada e as suas possibilidades, no futuro, depen-
dem do desenvolvimento que a energia de Paulo Afonso possa dar 
às regiões vizinhas. 
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A navegação do Baixo São Francisco poderá ser ligada à do 
Médio, seja por uma estrada de ferro, em melhores condições que 
a atual, seja por uma série de barragens eclusadas, não havendo 
nenhuma dificuldade técnica de monta nesses empreendimentos. 

Dessa forma, seria franca a navegação entre Pirapora e o mar, 
completando-se assim uma das finalidades do grande rio. 

Essa possibilidade, que exigirá para a sua realização prática 
uma soma respeitável, ainda não foi objeto de estudos mais apro-
fundados da Comissão, que vê a sua viabilidade ligada direta-
mente ao futuro de Paulo Afonso e aos reflexos da sua influência. 

Nos afluentes do Médio São Francisco a navegação é feita, 
em linhas regulares, nos Rios Paracatu, Corrente, Grande e no 
Prêto, afluente dêste último. Afluentes de certa importância, como 
o Urucuia, Carinhanha, Verde e das Velhas, possuem trechos nave-
gáveis, embora não disponham de linhas regulares. 

Ainda não foram completados os estudos para a esquemati-
zação do plano geral de melhoria de todos êsses cursos. De ime-
diato, a Comissão é de parecer que deve ser procedida a limpbza 
dos seus leitos navegáveis e a remoção dos obstáculos que causam 
maiores dificuldades à navegação, segundo os processos e pro-
grama já estabelecidos para o rio principal. 

A navegação no Rio das Velhas, que merece uma referência 
especial, é uma velha aspiração, embora difícil de ser satisfeita em 
virtude dos inúmeros acidentes naturais do seu curso. 

É sempre sedutora a idéia de se ligar o rio principal ao centro 
metalúrgico de Minas e à zona de influência da sua Capital, atra-
vés do Rio das Velhas, o que propiciaria o escoamento de produtos 
manufaturados para o Norte. 

A Comissão continua a estudar os planos de 3 barragens, que 
são as seguintes: Raul Soares, situada a 577 km da foz, com 35 
metros de altura, levando o represamento até cêrca de 20 km a 
jusante de Sabará; Baldim, situada a 502 km da foz, com 27 m 
de altura, promovendo represamento até o pé da anterior; e Jequi-
tibá, a 440 km da foz, com 27 m de altura, promovendo repre-
samento até o pé da anterior. 

Essas barragens não só assegurarão a navegação franca dêsse 
afluente, como concorrerão para a regularização do regime do São 
Francisco e produção de energia elétrica. 

20- 27 477 
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~ assunto continua em estudos e deverá ser considerado no 
programa de realizações desta Comissão, a partir de 1957. 

Quanto ao Baixo São Francisco, sendo pequena a sua exten-
são navegável, com menos de 300 km, e estando isolado dos demais 
trechos navegáveis, a sua importância, como via navegável, é mui-
to limitada. 

Para atender à sua produção agrícola, que, aliás, tem grandes 
possibilidades, a frota de pequenas embarcações a vela, ali exis-
tentes, satisfaz mais que uma navegação a vapor, mesmo de pe-
quenas proporções, pois as primeiras contam, para subir o rio, 
com ventos regulares e intensos, que permitem a cobertura do 
percurso em 2 dias de viagem, com escalas, o que nem sempre é 
conseguido pelos atuais navios e lanchas a motor. 

O grande problema do Baixo São Francisco é a praticabilidade 
de sua barra, empreendimento dispendiosíssimo, cuja execução 
está também ligada ao escoamento de matérias-primas ou manu-
faturadas que a energia de Paulo Afonso criar e forçar a sair pelo 
mar. 

Para atender à navegação atual, deve ser iniciado o derroca-
mento de alguns trechos perigosos, a montante de Pão de Açúcar, 
já estudados e de fácil execução, enquanto a Comissão ultima os 
estudos e elabora os projetos indispensáveis ao melhoramento da 
barra do São Francisco. 

Em face do exposto, a Comissão propõe, no que respeita à na-
vegação fluvial do São Francisco, a execução, inicialmente, de um 
programa de obras e melhoramentos que objetivem dar ao rio uma 
profundidade mínima de 1,50 m e que é o seguinte: 

a) execução de obras fixas - longitudinais e transversais -
nas passagens difíceis existentes nos trechos de fundo móvel, des-
tinadas a manter, por autodragagem, a profundidade limite esta-
belecida; 

b) realização de dragagens de emergência, nesses trechos, 
com a mesma finalidade; 

e) execução de derrocamentos, nas passagens difíceis situa-
das nos trechos de fundo resistente, para abertura e regularização 
dos canais de navegação; 
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d) instalação de balizamento apropriado à navegação; cego 
ou luminoso, conforme as necessidades de cada trecho; 

e) conclusão das obras indispensáveis à barragem eclusada 
do Sobradinho e serviços complementares nos trechos de montan-
te e jusante do Braço do Sobradinho; 

f) prosseguimento dos serviços de limpeza de margens e de-
sobstrução do leito nos trechos navegáveis do rio principal e de 
seus afluentes; 

g) prosseguimento dos estudos e elaboração dos projetos in-
dispensáveis ao melhoramento das condições de navegabilidade do 
Rio das Velhas, do trecho do rio principal a jusante de Juàzeiro e 
da barra do São Francisco . 

Quanto à barragem, munida de eclusa, já em construção, no 
Braço do Sobradinho, é necessário ficar esclarecido que, somente 
nesse trecho, se justifica, para a navegação, a elevação do nível 
dágua, destinada a anular o desnível apresentado pelas corredei-
ras. Nos demais trechos, o rio não apresenta, em suas passagens 
difíceis, desníveis acentuados, exigindo, tão-somente, para o me-
lhoramento dos canais de navegação, obras fixas ou de emergên-
cia, destinadas a manter as profundidades estabelecidas. 

Para a navegação do São Francisco, de modo algum se justi-
fica criar uma série de barragens de pequena altura, no seu curso 
médio, munidas de eclusas, de vez que êsse trecho é livre de corre-
deiras, à exceção das de Sobradinho, numa extensão navegável e 
ininterrupta superior a 1. 350 quilômetros, onde existem numero-
sas passagens difíceis, é bem verdade, mas que podem ser melho-
radas por outro processo que a técnica especializada recomenda, 
visto que em tôdas elas os desníveis são mínimos em relação à 
declividade normal do rio. 

A eclusagem, sempre que possível, deverá ser evitada, por en-
carecer o transporte, sendo conveniente a realização de obras no 
próprio leito, destinadas a aprofundar as passagens difíceis, quan-
do não se apresentam desníveis, em vez da elevação do nível da 
água e do secionamento da corrente livre à navegação. 

:a:stes e outros motivos de ordem técnica, amparados nos prin-
cípios básicos da navegação interior, recomendam o afastamento 
da idéia da regularização inicial do São Francisco pela construção 
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de barragens eclusadas no leito do rio principal, em seu curso mé-
dio, aliados, também, aos motivos de ordem econômico-financeira. 

Para a execução do programa proposto, relativo ao melhora-
mento das condições de navegabilidade do rio principal e de seus 
afluentes, no qüinqüênio 1952-1956, é necessário que a Comissão 
inverta no referido plano de obras a quantia de Cr$ 50.000.000,00 
- à razão de CrS 10. 000. 000,00 anuais, - inclusive para comple-
tar algumas das obras portuárias executadas, anteriormente, nos 
portos fluviais do São Francisco, pelo Departamento Nacional de 
Portos, Rios e Canais . 

Fazem parte dos "Subsídios do Plano" os documentos relativos 
aos estudos realizados sôbre a navegação do São Francisco, e vão 
anexos os mapas elucidativos do problema, dando a localização das 
passagens difíceis, situando os trechos navegáveis, além de outros 
elementos. 

CAPÍTULO IV 

ELETRIFICAÇÃO 

O aproveitamento do potencial hidrelétrico do São Francisco 
está previsto na alínea a do artigo 7.0 da Lei n.º 541, de 15 de 
dezembro de 1948, e no inciso IV do artigo 3.º do Regimento apro-
vado pelo Decreto n.0 26.476, de 17 de março de 1949. 

A referida lei ainda determina, sôbre o assunto, o seguinte: 
a) as entidades já existentes no Vale, com a mesma finali-

dade, passarão a ser orientadas e fiscalizadas pela Comissão; 
b) a Comissão, ressalvada a concessão da Companhia Hidre-

létricas do São Francisco, poderá explorar as demais quedas dágua 
existentes na bacia diretamente ou através de sociedades de eco-
nomia mista que organizar; 

e) a Companhia Hidrelétrica do São Francisco deverá coor-
denar os seus projetos com os da Comissão, de forma a não pre-
judicar a finalidade desta; 

d) na aquisição de energia hidrelétrica terão preferência os 
Estados, Municípios, cooperativas e sociedades sem fins lucrativos; 

e) o preço do quilowatt-ano, em grosso, na alta tensão, para 
essas entidades, será igual, no máximo, ao seu custo acrescido de 
6%. 
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O Regimento, já citado, ainda determina, sôbre o assunto, as 
seguintes atribuições da Comissão: 

a) opinar sôbre todo projeto de obra que fôr elaborado por 
outra qualquer entidade e fiscalizar sua construção, quando seu 
financiamento, no todo ou em parte, estiver compreendido nas 
dotações constitucionais; 

b) fiscalizar as emprêsas concessionárias da exploração de 
serviços de utilidade pública, no Vale, quando as mesmas forem 
financiadas, no todo ou em parte, com dotações constitucionais; 

e) opinar, junto aos órgãos competentes, sôbre a concessão 
ou aproveitamento de quedas dágua na Bacia do São Francisco e 
de seus afluentes, explorando as que interessar, ressalvadas as con-
cessões existentes. 

Quando a Comissão se organizou, já estavam em curso vários 
projetos de centrais hidrelétricas, a maioria em .Minas Gerais, par-
te estudada sob iniciativa do Govêrno do Estado e parte sob a 
responsabilidade de organizações particulares. 

:S:sses projetos, com exclusão do Fecho do Funil, visavam e 
visam certas soluções regionais e as novas usinas virão atender 
mercados de há muito carentes de energia, que absorverão desde 
logo as disponibilidades instaladas. Os seus reflexos, no problema 
geral da recuperação do Vale, são, portanto, muito pequenos. 

A interligação das novas rêdes com o sistema já existente e a 
padronização das suas características são problemas de certa re-
levância, estudados em detalhe no plano de eletrificação do Estado 
de Minas Gerais . 

A Comissão, a titulo de auxílio do Govêrno Federal, vem dis-
tribuindo verbas para os estudos e construção das centrais do 
Fecho do Funil, Cachoeirão do Jequitaí, Pandeiros, Abaeté, For-
moso, Correntina, Paulo Afonso e para as linhas de transmissão 
de Paulo Afonso para Glória e Petrolândia e do Núcleo Agroindus-
trial de Petrolândia para o Vale do Pageú. 

O Fecho do Funil, a maior central até agora projetada no 
Alto São Francisco, tem assegurada parte do financiamento das 
suas obras pelo Plano Salte e a sua produção total de energia já 
está comprometida nos próximos anos . 
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As demais centrais são empreendimentos pequenos, com po-
tências iniciais instaladas da ordem de 2 . 000 a 5 . 000 c.v., compor-
tando algumas obras complementares que possibilitam a duplica-
ção e até triplicação dêsses valores. 

A realização de todos êsses pequenos programas, embora de 
grande importância para as localidades e regiões interessadas, não 
pode ser levada à conta do programa de eletrificação do Vale, que 
deverá atender as futuras demandas de energia das zonas indus-
triais e mais desenvolvidas do São Francisco . 

De fato, se se considerar a região do Alto São Francisco, in-
questionàvelmente a de maiores recursos minerais da bacia e, por-
tanto, a de melhores possibilidades industriais, e os estudos cons-
tantes do Plano de Eletrificação do Estado de Minas Gerais no ca-
pítulo referente à zona central, chegar-se-á à conclusão de que se, 
nos próximos qüinqüênios, obras de vulto não forem realizadas no 
Alto São Francisco, as barragens atualmente em construção e as 
já projetadas serão insuficientes para atender às supervenientes 
demandas de energia. 

Do referido plano extraímos, a propósito, os seguintes trechos: 

"O consumo de energia na zona central, considerada 
em seu conjunto, tem crescido nos últimos dez anos numa 
razão média de 11,5% ao ano, acumulativos, isto é, vem 
dobrando cada 6,3 anos, sendo que, nos últimos três anos 
de após guerra, a taxa de crescimento anual tem sido de 
14% em média. É interessante observar que a taxa de 
crescimento tem sido a mesma em Belo Horizonte e no 
resto da região central, o que de um certo modo revela a 
influência de desenvolvimento desta sôbre aquela. Nota-
se também que o trem de carga na zona central tem 
acompanhado a curva de crescimento da produção do 
gusa e aço nessa região". 

"Por volta de 1952 haverá da parte das usinas atual-
mente em funcionamento, mais as que estão em fase 
adiantada de construção (Acesita, Riachinho, etc.), uma 
capaCidade geradora na estiagem de 320 .000 .000 kWh e 
uma capacidade para a ponta da ordem de 107. 000 kW. 
Admitindo-se que tôdas essas fontes pudessem ser am-
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plamente interligadas de maneira a se utilizar ao máximo 
a energia disponível no conjunto (o que será impraticável 
em futuro próximo, não só devido ao grande número de 
linhas de transmissão que teriam de ser construídas, 
como por causa do problema da dualidade de freqüên-
cia), essas instalações não seriam suficientes para fazer 
face ao crescimento normal da carga até 1955. No fim do 
1.º qüinqüênio (ver diagr. para 1935), mesmo sem levar 
em conta a almejada reserva de 30 % sôbre o crescimento 
normal, haveria da parte dessas usinas um deficit numa 
estiagem de 34. 000. 000 kWh de geração e de 26.000 kW 
de ponta. Se fôr considerada a margem de folga desejada, 
êsse deficit subirá a 141. 000. 000 de kWh de geração e 
67 .000 kW na ponta". 

Após tecer várias considerações sôbre as obras que devem ser 
concluídas no 2.0 qüinqüênio, ou seja, no período 1955-1960, assim 
conclui o relatório: 

"Em outras palavras, mesmo que, até 1960, os apro-
veitamentos de Salto Grande, Fecho do Funil e Florestal 
já estejam construídos, a zona central poderá ter uma 
folga momentânea de 30 % de capacidade geradora, que, 
no entanto, no fim de uns três anos, terá sido absorvida 
pelo crescimento normal da carga. Nestas condições, du-
rante o próximo decênio, 1950-1960, não só será indis-
pensável a construção das três usinas em aprêço ou do 
equivalente, como deverão ser projetadas e programadas 
outras instalações para início de construção nos fins do 
decênio, de maneira que, levando três ou quatro anos 
para serem concluídas, possam ser inauguradas em tem-
po de se evitar uma crise de energia na eventualidade de 
ocorrer um ano sêco". 

Finalmente, confrontadas as demandas do qüinqüênio 1960-
-1965, como todos os aproveitamentos existentes no fim do segun-
do qüinqüênio, haverá um deficit em relação à carga normal pre-
vista de 250. 000 .000 kWh na geração. Incluída a margem de segu-
rança, êsse deficit elevar-se-á para 566 .000 .000 kWh. 
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O Govêrno do Estado de Minas Gerais espera cobrir parte dêsse 
deficit com os aproveitamentos de quedas do Rio Santo Antônio, 
Rio Piracicaba, Rio das Velhas e Paraúna. 

Admitindo-se, mesmo, que êste último programa seja reali-
zado em tempo útil e com pleno sucesso, com financiamentos do 
Estado e da Comissão, é certo que o deficit mesmo assim não desa-
parecerá, pois a capacidade total geradora, na estiagem, será de 
cêrca de 408. 000. 000 kW contra um deficit de 566. 000. 000 kW. 

Essas perspectivas vêm demonstrar que a Comissão deve en-
carar, com a maior realidade, a construção das barragens eclusa-
das do Rio das Velhas, de múltipla finalidade, e a construção da 
reprêsa de Três Marias, como realizações complementares indis-
pensáveis para o desenvolvimento da parte mais rica e futurosa 
do Vale. 

De fato, a barragem das Três Marias, obra principal da regu-
larização do regime, pode proporcionar uma queda útil de cêrca 
de 35 m e dispor de um armazenamento de cêrca de 5 bilhões de 
metros cúbicos úteis. 

A capacidade geradora em kW dêsse aproveitamento, num pe-
ríodo de seis meses de estiagem, em ano sêco, será da ordem de 
600. 000. 000 de kW, incluindo a utilização do armazenamento ci-
tado, o que permitirá a instalação de uma potência de, aproxima-
damente, 300. 000 kW para um fator de carga estacional de 50 % . 

O aproveitamento, portanto, da barragem das Três Marias e 
de tôdas as demais, passadas em revista, impõe-se desde já para 
atender uma demanda sempre crescente, cujos valores poderão ser 
bem maiores que os previstos se o crédito agrícola, o aumento da 
rêde rodoviária e outros fatôres favoráveis intervierem no pro-
blema. 

Isso quanto ao Alto São Francisco. O Médio São Francisco, 
com possibilidades industriais bem menores, carecerá de energia 
para as suas obras de irrigação, agricultura em geral e pequenas 
indústrias correlatas. Os aproveitamentos nos seus afluentes terão, 
segundo os estudos realizados até agora, apenas expressão local, 
pois não são conhecidos acidentes de grandes possibilidades. De 
qualquer forma, como no caso das quedas dos Rios Formoso e 
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Corrente, a Comissão cuidará do seu aproveitamento sempre que 
o desenvolvimento da região depender do suprimento de energia 
elétrica. 

Sob o mesmo critério continuam em estudos a barragem do 
"Boqueirão", no Rio Grande, além de outros aproveitamentos na 
bacia superior dêsse rio. 

Tôda a zona do Baixo São Francisco será, naturalmente, ser-
vida pela usina de Paulo Afonso, um dos mais importantes empre-
endimentos do Plano Geral de recuperação do Vale, sendo que o 
programa da primeira etapa dos seus serviços já foi apreciado por 
esta Comissão. 

Independentemente das indústrias e atividades nordestinas, já 
existentes, que serão, dentro em breve, beneficiadas com a energia 
de Paulo Afonso, cogita o Govêrno Federal de criar novas indús-
trias básicas, para aproveitamento das jazidas minerais locais e 
desenvolvimento da zona. 

:l!:sse assunto foi entregue, pela Comissão, a uma equipe de 
técnicos, especialmente organizada para êsse fim, a qual ainda não 
deu por encerrados os seus estudos, nem apresentou conclusões a 
êsse respeito. Essas novas atividades muito dependem das condi-
ções de navegabilidade do Baixo São Francisco e do problema da 
barra do São Francisco que podem ser considerados, alternativa-
mente, com a melhoria das condições de acesso do pôrto de 
Aracaju. 

Havendo recursos próprios, obtidos pela Companhia Hidrelé-
trica do São Francisco, para a execução do seu grande programa 
de realizações, já aprovado pelo Govêrno Federal, a Comissão con-
centrará, nesse particular, os seus esforços e recursos para as ou-
tras zonas do Vale que dependem exclusivamente ou quase exclu-
sivamente da sua assistência. 

Nessa ordem de prioridade, deverão ser atacadas, inicialmente, 
as obras programadas para o Alto São Francisco, região de grande 
potencial geoeconômico, onde mais ràpidamente serão colhidos os 
resultados de uma boa aplicação dos dinheiros públicos com re-
flexos animadores em todo o Vale. 

Em seguida, ou paralelamente, serão concluídas as pequenas 
usinas do Médio São Francisco e iniciadas outras, de acôrdo com 
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o desenvolvimento futuro dos atuais núcleos de trabalho e das pos-
sibilidades econômicas de cada um dêles . 

Em face do determinado no artigo 8.0 da Lei n.º 541, e nos 
incisos I, III, VII, VIII e IX do artigo 2.0 do Regimento da Comis-
são, tem esta entidade o contrôle geral sôbre as fontes de energia 
hidrelétrica do Vale do São Francisco, orientando e fiscalizando 
as emprêsas concessionárias de energia, existentes ou que venham 
a formar-se, para sua exploração comercial. 

Dos estudos procedidos por esta Comissão, relativamente à 
exploração comercial das centrais e usinas elétricas que foram 
construídas no Vale do São Francisco, é de todo conveniente a 
ampliação da concessão presentemente outorgada à Companhia 
Hidrelétrica do São Francisco, a qual passaria a operar em todo 
o trecho da bacia que vai de Sobradinho para jusante, visto que 
a construção de uma barragem em Sobradinho, para fins de ele-
trificação, só poderá justificar-se como ampliação do potencial de 
Paulo Afonso. 

Para os demais aproveitamentos hidrelétricos que estão sendo 
realizados a montante de Sobradinho ou que venham a ser cons-
truídos, a Comissão é de opinião que a exploração comercial deve-
rá ser orientada pela constituição de uma ou mais sociedades de 
economia mista, nos moldes da de Paulo Afonso, devidamente li-
mitadas às suas respectivas zonas de influência. 

Esta Comissão já entrou em entendimentos com o Govêrno 
do Estado de Minas Gerais no sentido de ser criada a Companhia 
Hidrelétrica do Alto São Francisco, a qual abrangeria a construção 
e exploração de um grande número de centrais e usinas tendo a do 
Fecho do Funil como usina-base. 

Em resumo, o problema do aproveitamento das fontes de ener-
gia da região, poderia, na primeira fase da execução do plano do 
São Francisco, obedecer à seguinte orientação: 

a) ampliação da concessão outorgada à Companhia Hidrelé-
trica do São F_rancisco, atualmente limitada ao trecho compreen-
dido entre Sobradinho e a foz do São Francisco; 

b) organização de uma nova sociedade de economia mista, 
nos moldes da primeira, destinada ao aproveitamento progressivo 
da energia hidráulica da bacia mineira do São Francisco e de seus 
afluentes; 
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e) construção, diretamente, pela Comissão, de centrais e usi-
nas elétricas, quando as mesmas forem julgadas convenientes ao 
desenvolvimento das fontes de produção, na região do Médio São 
Francisco. 

Pelo exposto, fica esclarecido que a solução do problema do 
aproveitamento hidrelétrico da região seria conduzida, de um mo-
do geral, para o contrôle e administração de entidades privadas 
especializadas, onde os capitais públicos e particulares seriam reu-
nidos para a realização de um mesmo objetivo. 

A eletrificação do Vale, indispensável à industrialização de 
seus recursos, será, assim, orientada, de modo objetivo, procurando 
proporcionar a energia, em primeiro lugar, ·às áreas mais desenvol-
vidas, capazes de utilizá-la em condições econômicas favoráveis. 

Reprêsas será necessário construir, desde já, em algumas zo-
nas do Vale, para fins de regularização da descarga, não permitin-
do, porém, econômicamente, de logo, a instalação de usinas, pois, 
muito embora a existência de energia barata favoreça o desenvol-
vimento de determinadas áreas, não representa, contudo, o único 
fator a ser considerado no desenvolvimento racional de uma região. 

O plano de eletrificação do Vale, embora estudado em con-
junto, terá execução parcelada, ficando a instalação das usinas e 
respectivas linhas de transmissão na dependência das verdadeiras 
necessidades de cada região, à medida que o aumento da produção 
fôr reclamando a existência de novos recursos indispensáveis à in-
dustrialização dos produtos. 

Como programa inicial, para ter execução no qüinqüênio 
1952-1956, a Comissão propõe a execução das seguintes obras de 
eletrificação: 

a) central hidrelétrica do Fecho do Funil, no Rio Paraopeba, 
Bacia. do São Francisco Superior, no Estado de Minas Gerais, a 
qual, pelo projeto aprovado, importa em uma despesa de ...... . 
Cr$ 443. 326. 230,00 ~ já existindo para a mesma, no Plano Salte, 
uma dotação especial de. Cr$ 300. 000. 000,00; 

b) central hidrelétrica do Jequitaí, no rio do mesmo nome, 
afluente do Médio São Francisco, no Estado de Minas Gerais, a 
qual, pelo projeto aprovado, importa em uma despesa de ...... . 
Cr$ 75. 658. 020,00 para a primeira etapa do empreendimento; 
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e) central hidrelétrica de Pandeiros, no Rio Pandeiros, 
afluente do Médio São Francisco, também no Estado de Minas 
Gerais, a qual, pelo projeto aprovado, importa em ............ . 
Cr$ 31. 692 .164,00 para a primeira etapa do empreendimento; 

d) sistema hidrelétrico Formoso-Corrente, no ;Médio São 
Francisco, no Estado da Bahia, o qual, pelos estudos e projetos 
ora em execução, importará, inicialmente, em uma despesa não in-
ferior a Cr$ 60. 000. 000,00; 

e) sistema de linhas de transmissão, partindo da usina de 
Paulo Afonso e destinado a seguir às regiões do Vale, nos Estados 
de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, em prolongamento do 
atual, cuja despesa importará, inicialmente, em quantia não infe-
rior a Cr$ 40.000.000,00. 

Considerando a distribuição, já feita no Plano Salte, da quan-
tia de Cr$ 300. 000. 000,00 para auxiliar a construção da central 
do Fecho do Funil, bem como as dotações constitucionais anterior-
mente distribuídas para a execução de outros aproveitamentos 
hidrelétricos, notadamente das centrais do Jequitaí, Pandeiros e 
Formoso, e das linhas de transmissão de Paulo Afonso, a Comissão 
necessita, para a realização das obras de eletrificação programa-
das, para o qüinqüênio 1952-1956, da importância total de 
Cr$ 205.000.000,00 - assim distribuídos: 

Cr$ 35 .000 .000,00 no exercício de 1952;  
Cr$ 35. 000. 000,00 no exercício de 1953;  
Cr$ 40. 000. 000,00 no exercício de 1954;  
Cr$ 45. 000. 000,00 no exercício de 1955;  
Cr$ 50. 000. 000,00 no exercício de 1956.  

A execução de semelhante programa permitiria, de logo, a dis-
tribuição de energia através de zonas mais ricas do Vale, a qual se-
ria consumida na indústria e na agricultura, de acôrdo com as ne-
cessidades de cada uma, favorecendo o desenvolvimento da região. 

Fazem parte dos "Subsídios do Plano" os documentos relati-
vos aos estudos realizados sôbre o aproveitamento hidrelétrico do 
Vale do São Francisco e vão anexos os mapas que dão a situação, 
as áreas de influência e outros elementos das centrais, usinas e 
sistemas hidrelétricos propostos . 
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CAPÍTULO V 

IRRIGAÇÃO 

O desenvolvimento da irrigação, considerado como um dos 
problemas fundamentais de recuperação econômica do Vale do São 
Francisco, foi devidamente previsto na alínea a do art. 7.0 da Lei 
n.0 541, de 15 de dezembro de 1948, e no inciso V do art. 3.º do 
Regimento aprovado pelo Decreto n.0 26 .476, de 17 de março de 
1949. 

A situação de grande parte das .terras banhadas pelo São 
Francisco e as características da exploração agrícola, especial-
mente na zona semi-árida das corredeiras, aconselham o uso largo 
se bem que controlado, da irrigação. 

A regularização do regime fluvial, pela construção de reprê-
sas de acumulação nas bacias dos principais afluentes e na bacia 
do São Francisco Superior, poderá concorrer, em alguns casos, 
para o estabelecimento de um sistema racional de irrigação, em 
grande escala, nas áreas do Vale onde a mesma se tornar indis-
pensável ao desenvolvimento da agricultura. 

De um modo geral, o programa de irrigação a ser levado a 
efeito, no Vale do São Francisco, limitar-se-á, na primeira fase do 
seu aproveitamento e desenvolvimento econômico, às áreas culti-
váveis, situadas nas proximidades das reprêsas e açudes que forem 
construídos, nas zonas onde a irrigação se tornar necessária, e ao 
longo dos cursos dágua, nas áreas não sujeitas às inundações 
periódicas . 

A medida que se fôr operando o contrôle das águas, pela reten-
ção das enchentes, o sistema de irrigação, ao longo dos rios, irá 
se estendendo às áreas que forem ficando protegidas das inunda-
ções periódicas . 

Assim, dois processos para a irrigação de terras no Vale do 
São Francisco serão, desde logo, postos em prática, o primeiro 
que ·diz respeito à irrigação de grandes áreas, nas proximidades 
das barragens-reservatórios, e o segundo à construção de campos 
de irrigação, pelo sistema de pequenas unidades, ao longo dos cur-
sos dágua, nas áreas marginais não inundáveis. 
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Quanto à irrigação de grandes áreas, nas proximidades das 
barragens de acumulação, esta Comissão projetará, para cada caso, 
o sistema mais aconselhado, tendo em vista a redistribuição futura 
das áreas beneficiadas, procedendo, para tanto e inicialmente, às 
necessárias desapropriações dessas áreas. 

Na ocupação futura dessas áreas, dentro do sistema de colo-
nização que fôr mais aconselhável e adotado, terão preferência os 
agricultores e criadores que, anteriormente, as tiverem ocupado e 
utilizado convenientemente. 

A Comissão é de opinião que a açudagem deverá ser desen-
volvida na região semi-árida das quedas, permitindo a retenção e 
o aproveitamento, para irrigação, de consideráveis volumes dágua 
que, anualmente, se escoam pelas bacias afluentes perenes e não 
perenes, dessa parte do Vale do São Francisco. 

No "Boqueirão" do Rio Grande, e em diferentes seções dos 
Rios Paramirim, Salitre e outros, tributários do Médio São Fran-
cisco, poderão ser acumulados grandes volumes dágua, permitindo 
desenvolver consideràvelmente a irrigação, justamente na região 
do Vale que mais necessita dessa providência. 

A irrigação, em pequena escala, a ser feita, concomitante-
mente, ao longo dos cursos dágua, mediante a construção de cam-
pos de irrigação, pelo sistema de bombeamento, é uma providência 
que não deverá ser retardada, pois virá beneficiar, grandemente, o 
aproveitamento agrícola de grandes faixas marginais, presente-
mente abandonadas, principalmente nas zonas mais provocadas. 

É conveniente assinalar, contudo - e a Comissão, em inqué-
ritos realizados o constatou - que a construção dêsses campos de 
irrigação só dará resultados práticos se fôr feita pelo regime de 
cooperação, entre o Poder Público e os agricultores ribeirinhos. 

Quase nenhum interêsse prático advém da construção, pela 
União, de campos de irrigação para serem diretamente explorados 
pelo Govêrno Federal, sendo conveniente, apenas, manter no Vale, 
para fins de experimentação agrícola, os campos anteriormente 
construídos por êsse processo e por conta das dotações constitu-
cionais. 

Outro proceder iria onerar, grandemente, os cofres públicos e 
os recursos da Comissão, sem nenhuma utilidade prática, pois os 
agricultores apenas se interessam pela implantação do regime de 
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cooperação, que lhes possibilita, através do direito de propriedade 
sôbre a terra, explorar comercialmente os campos irrigados, o que 
não se verifica quando êstes são propriedade da União, cujos gas-
tos de manutenção ultrapassam geralmente, de muito, as possibi-
lidades de renda dêsses campos. 

O desenvolvimento da agricultura e da pecuária poderá, assim, 
ser feito, racionalmente, nas áreas carentes de irrigação, e baseado 
no aproveitamento científico das terras aráveis, mediante o exame 
dos solos e a indispensável classificação das áreas irrigáveis, visto 
que existem faixas no São Francisco onde o desenvolvimento de 
uma agricultura irrigada seria antieconmico. 

Enfim, onde fôr possível e necessária a recuperação do solo 
pela irrigação, em bases econômicas favoráveis, a mesma será pla-
nificada pela Comissão, para a realização progressiva, tendo em 
vista que o aumento da produção do Vale é a base do plano geral 
destinado ao seu aproveitamento e desenvolvimento econômico. 

Com a irrigação progressiva das faixas aráveis, nas áreas onde 
a mesma fôr possível e se tornar necessária, será fácil o estabeleci-
mento de núcleos agropecuários, a serem colonizados, racional-
mente, mediante a introdução dos novos métodos e processos que 
a técnica especializada recomenda. 

A execução das obras de irrigação, porém, será precedida da 
elaboração, pela Comissão, dos estudos e projetos detalhados, para 
cada área, os quais abrangerão os estudos e processos mais con-
venientes à regularização das terras que forem abrangidas por 
cada projeto de irrigação 

Semelhante proceder, não só facilitará, grandemente, a elabo-
ração dos projetos correspondentes, como, também, evitará na dis-
tribuição dos benefícios, a intromissão prejudicial de terceiros, pro-
porcionando, assim, a elaboração de planos e programas completos 
e racionais para o aproveitamento integral das áreas beneficiadas. 

O art. 12 da Lei n.0 541, que instituiu a CVSF, determina, 
nesse particular, que "nas áreas compreendidas no plano de irri-
gação e outras obras, o Govêrno Federal, por intermédio da CVSF, 
poderá promover a desapropriação de terras destinadas à coloni-
zação, e especialmente à fixação de populações deslocadas por ne-
cessidades do plano geral adotado". 
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E o art. 3.º do Regimento aprovado pelo Decreto n.º 26.476, 
que trata dos problemas a serem considerados no Plano Geral do 
São Francisco, no seu inciso XX, cuida, igualmente, da "defesa 
dos interêsses coletivos, inclusive pela desapropriação das áreas 
necessárias". 

Em face do exposto, fica esclarecida a faculdade de serem 
desapropriadas as áreas indispensáveis ao estabelecimento e exe-
cução dos programas de irrigação que forem considerados de utili-
dade para a recuperação econômica do Vale do São Francisco, pos-
sibilitando, assim, a formação, nessas áreas, de núcleos e colô-
nias agrícolas e cooperativas, que teriam por finalidade a utiliza-
ção das águas controladas e o aproveitamento das terras pelas 
mesmas beneficiadas. 

Sómente com o estabelecimento de semelhantes planos racio-
nais, será possível, nas zonas do Vale, carentes de irrigação, o 
incremento da imigração e da colonização, constituindo fator pre-
ponderante para êsse incremento o contrôle do Poder Público no 
que se refere à distribuição, para aproveitamento, das áreas irri-
gadas. 

Em resumo, atendendo a todos os fatos enunciados, e consi-
derando o que representam, no plano da recuperação econômica 
do Vale do São Francisco, os trabalhos de irrigação, poderá a 
solução do problema ser definida, inicialmente, do seguinte modo: 

a) execução, pela União, através da CVSF, das obras de irri-
gação, em larga escala, destinadas à recuperação econômica das 
diferentes regiões do Vale, mediante a desapropriação dessas 
áreas, redistribuição das terras irrigadas e organização de núcleos 
coloniais onde possam ser incrementadas a imigração e a coloni-
zação; 

b) organização, sob o contrôle da CVSF, de sociedades de 
economia mista e emprêsas para o aproveitamento de áreas irrigá-
veis, quando essa providência consultar os legítimos interêsses pú-
blicos; 

e) intensificação da construção de campos de irrigação, pelo 
regime de cooperação, entre a União, através da CVSF, e os agri-
cultores ribeirinhos; 

d) manutenção, para fins de experimentação agrícola, dos 
campos de irrigação de propriedade da União, construídos, ante-
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riormente, no Vale, com recursos oriundos das dotações constitu-
cionais. 

Relativamente à construção dos campos, especificados na le-
tra e acima, a prática tem evidenciado a utilidade de trabalhos de 
irrigação em pequena escala e em forma cooperativa entre o Poder 
Público e os lavradores interessados e julgados aptos a receberem 
assistência financeira e técnica . 

Entre os sistemas de pequena irrigação já postos em prática, 
com êxito, no São Francisco, por particulares, o das rodas dágua 
é aceito sem relutância. Aumentando o rendimento das terras, 
cada unidade pode molhar área não inferior a oito hectares. 

O programa proposto pela Comissão, para êsse fim, prevê a 
contribuição, por parte da União, através da CVSF, de Cr$ 1.'000,00 
por cada hectare de área a ser irrigada, não podendo o auxílio, 
por lavrador cooperado, ultrapassar de Cr$ 10. 000,00. 

A Comissão, pelos estudos e inquéritos realizados, para êsse 
fim, chegou à conclusão de que, durante o qüinqüênio 1952/1956, 
poderão ser irrigados, pelo regime proposto, cêrca de 20.000 hec-
tares de terra, sendo necessário, para tanto, que seja distribuída, 
anualmente, uma dotação de Cr$ 4.000.000,00 - ou seja a impor-
tância total de Cr$ 20.000.000,00 para todo o qüinqüênio. 

As grandes obras de irrigação estão, como já foi esclarecido, 
na dependência da construção, inicialmente, de reprêsas acumu-
ladoras. 

Como, porém, essas reprêsas, para os fins de regularização do 
regime do rio, estão situadas, geralmente, em regiões do Vale onde 
a irrigação não constitui problema predominante para sua recupe-
ração econômica, torna-se necessário construir, na região média 
do Vale e especialmente na zona semi-árida das corredeiras, bem 
como nas bacias afluentes do São Francisco, um sistema de açu-
dagem que possibilite a irrigação de grandes áreas. 

::&:sse sistema de açudagem, complementando as obras ata-
cadas pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcas, de-
verá incluir também a barragem do "Boqueirão" do Rio Grande 
e seu sistema de irrigação. Sugere, para isso, a Comissão que seja 
destacada, no qüinqüênio de 1952/1956, uma dotação global de 

21-27477 
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Cr$ 200. 000. 000,00 dos recursos provenientes do art. 198 da Cons-
tituição Federal, conforme discriminação anual indicada em qua-
dro anexo. 

A Comissão, divulgando e encorajando os melhores sistemas 
de irrigação do Vale do São Francisco, estará, por esta forma, 
criando condições favoráveis ao desenvolvimento de uma agricul-
tura menos rotineira, e, portanto, mais produtiva. 

Em anexo, como parte integrante dos "Subsídios do Plano", 
encontra-se o estudo feito pela Comissão para o desenvolvimento 
da irrigação no Vale do São Francisco, convindo notar que em 
muitas áreas do Vale, onde o total anual de precipitação pluvio-
métrica não recomendaria a adoção de um sistema de irrigação, o 
mesmo é indispensável, na realidade, tendo em vista o regime das 
chuvas que prevalece na região, o qual não possibilita o umedeci-
mento normal das terras, em vários períodos do ano. 

CAPÍTULO VI 

SISTEMÁS REGIONAIS DE TRANSPORTES 

A ampliação e modernização dos meios de transportes, no Vale 
foram previstas na alínea a do art. 7.0 da Lei n.0 541, de 15 de 
dezembro de 1948, e no inciso VII do art. 3.0 do Regimento apro-
vado pelo Decreto n.º 26 .476, de 17 de março de 1949. 

O referido Regimento, ao cuidar da política dos transportes, 
estabeleceu, nos incisos VII, VIII e IX do seu artigo 27, como 
atribuições da Comissão: 

a) orientar a ampliação e modernização do tráfego fluvial, 
do terrestre e do aéreo, no Vale do São Francisco, de modo que 
os mesmos possam satisfazer as necessidades do desenvolvimento 
econômico da região; 

b) estudar e sugerir as providências tendentes a simplificar, 
articular e coordenar os meios regionais de transportes, evitando 
competições nocivas ao interêsse público; 

e) estudar e opinar sôbre todos os assuntos pertinentes à 
economia dos transpor.tes regionais, elaborando normas para a 
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concessão de transportes coletivos e fiscalizando as emprêsas. con-
cessionárias, quando as mesmas utilizarem vias de transporte que 
forem construídas, ampliadas ou melhoradas com o emprêgo das 
dotações constitucionais. 

O aumento das fontes de produção, no Vale, exige que êste 
disponha de sistemas de transportes, convenientemente articula-
dos, a fim de poder proporcionar, em condições normais, o escoa-
mento da produção. 

A Comissão programou, desde o início, a interligação dos di-
ferentes sistemas de transportes, para ter execução progressiva. 
O programa abrange, de um modo geral, os transportes fluvial, 
rodoviário, ferroviário, e aéreo, os quais constituem uma verdadei-
ra rêde regional, cujas linhas mestras são formadas por aquelas 
já incluídas no Plano Nacional de Viação. 

Semelhante sistema regional de transportes está conveniente-
mente ligado aos portos do litoral brasileiro, para onde será feito 
o escoamento de grande parte da produção do Vale, formando o 
rio principal e os trechos navegáveis de seus afluentes a espinha 
dorsal de todo o sistema interior. 

O Alto São Francisco encontra-se servido por diferentes ra-
mais ferro e rodoviários, necessitando, contudo, completar, em 
muitas zonas, os seus sistemas de transportes, notadamente no 
noroeste mineiro, até o momento quase completamente desprovido 
de meios de transportes. 

Relativamente ao Médio São Francisco, o pôrto de Pirapora, 
ponto inicial da navegação fluvial do Médio São Francisco, já se 
encontra ligado, pelo ramal ferroviário da Central do Brasil aos 
portos e centros industriais do sul do país. Juàzeiro, por sua vez, 
ponto terminal da referida navegação, já se encontra ligado ao 
pôrto de Salvador pelo ramal ferroviário da Leste Brasileiro. 

A grande linha de navegação interior que liga o sul ao norte 
entre Pirapora e Juàzeiro, com 1.370 quilômetros de extensão, 
exigP. por sua vez, a construção de rodovias transversais que, par-
tindo de determinados portos fluviais, possam ligá-los aos centros 
produtores situados no interior do Vale, bem como aos portos do 
litoral, facilitando assim o escoamento da produção. 

Tem, pois, o Vale, necessidade de rodovias de penetração e 
de ligação, não devendo o sistema rodoviário fazer concorrência 
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ao sistema fluvial, uma vez que é preciso tirar o maior rendimento 
possível dos meios de transportes .. 

Quanto ao Baixo São Francisco, a espinha dorsal de todo o 
seu sistema de transporte é o próprio rio, de Piranhas ao oceano, 
devendo o pórto de Penedo, com o melhoramento das condições 
de navegabilidade da barra, ser o pórto de ligação entre a nave-
gação interior e a marítima, o entreposto marítimo-fluvial de tôda 
a região. 

No tocante aos transportes aéreos, é índispensável que sejam 
melhorados e ampliados os campos de pouso da "Rota do São 
Francisco", e construídos novos, pois o transporte aéreo, nota.da-
mente em regiões centrais, é uma imperiosa necessidade. 

A Comissão, de acôrdo com os estudos feitos e tendo em vista 
os diferentes planos elaborados até agora, propõe que o programa 
para o melhoramento dos meios de transportes no Vale do São 
Francisco, obedeça à seguinte orientação: 

a) melhoramento progressivo das condições de navegabili-
dade do rio, de sua barra e de seus afluentes; 

b) modernização, ampliação e padronização do sistema flu-
vial de transporte; 

e) conclusão das rodovias incluídas no plano de emergência 
e construção de novas estradas de rodagem, indispensáveis à inter-
ligação dos sistemas existentes; 

d) melhoramento progressivo dos ramais ferroviários que 
servem ao Vale, tendo em vista o valor que os mesmos representam 
para o escoamento da produção; 

e) ampliação e melhoramento dos campos de pouso da "Rota 
do São Francisco", e construção de novos, destinados à ampliação 
da referida rota. 

Em face do exposto, os sistemas de transportes do Vale fica-
rão supervisionados pela Comissão, podendo a sua construção con-
tinuar a ser feita por intermédio das entidades públicas especiali-
zadas, as quais se encontram devidamente aparelhadas para a exe-
cução dos referidos serviços . 

Esta seria, para o caso, uma das melhores e mais econômicas 
soluções, notadamente nesse setor dos transportes, como já está 
comprovado pela execução do próprio plano de emergência, que a 
adotou, com bons resultados. 'r 
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Nos quatro capítulos seguintes, serão apresentadas as soluções 
propostas pela Comissão para os diferentes sistemas de transpor-
tes que interessam ao Vale, fL"{ando, para cada um dêles, o pro-
grama julgado mais conveniente ao seu desenvolvimento, em face 
dos recursos financeiros disponíveis. 

Fazem parte dos "Subsídios do Plano" os documentos relati-
vos aos estudos procedidos pela Comissão, no setor dos transportes 
regionais, figurando nos mapas anexos os diversos sistemas pro-
postos. 

CAPÍTULO VII 

TRAFEGO FLUVIAL 

A ampliação, modernização e padronização do tráfego fluvial 
do São Francisco, assuntos que já vêm sendo estudados pela Co-
missão, desde a época de sua criação, foram previstas na alínea a 
do art. 7.º da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, e no inciso 
VIII do art. 3.º do Regimento aprovado pelo Decreto n.º 26. 476, 
de 17 de março de 19491. 

A fim de dar uma solução completa à questão, uma das mais 
controvertidas do Vale, a Comissão sugere um programa completo 
para a modernização do tráfego fluvial, inclusive para a renovação 
do material flutuante, reorganização administrativa das emprêsas 
em tráfego, seleção de embarcações, combustível e escolha de 
linhas. 

O Vale do São Francisco, no que se refere ao transporte flu-
vial, apresenta-se com a característica de uma economia estática, 
com o movimento médio anual de 40. 000 toneladas de carga, 
constante, nos últimos dez anos. 

Pode-se admitir que a ação governamental no Vale, inves-
tindo, anualmente, ali, uma quantia correspondente a 1 % , no mí-
nimo, da renda tributária da União, dará novo impulso a um maior 
intercâmbio de bens e serviços entre os vários núcleos de popula-
ção. Os estudos levados a efeito, nesse particular, concluem pela 
conveniência de se dispor de facilidades de transporte fluvial para 
100. 000 toneladas anuais, quantidade essa que, aliás, corresponde 
ao mínimo capaz de justificar a existência econômica de um sis-
tema de transporte no rio. 
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:t necessário abandonar a lenha como combustível, nas em-
barcações fluviais do São Francisco, não só por suas características 
antieconômicas como pela série de desvantagens acessórias que 
apresentam. 

Para tanto, é necessário que se proceda à construção de facili-
dades para garantir um abastecimento adequado de óleo combus-
tível em alguns portos e se especifiquem os novos navios para usar 
óleo. Os vapôres atualmente em tráfego devem ser cuidadosamen-
te vistoriados, para selecionar aquêles para os quais se mostrem 
justificadas as obras de adaptação para queima de óleo, em vez de 
lenha. 

Em virtude da nova ação governamental no Vale, impõe-se a 
fusão das duas emprêsas estatais em uma única, corrigindo a dis-
persão de esforços que até aqui tem caracterizado a atuação simul-
tânea das duas companhias. 

Os temas acessórios, como o da obtenção e formação de pes-
soal, oficinas, equipamentos, rádio e outros, são tratados, com 
detalhes, no trabalho original, anexo, integrante que é dos "Sub-
sídios do Plano" . 

A solução integral do problema deverá ser distribuída em 
fases sucessivas, sendo a inicial correspondente ao tempo em que 
o rio apresentar condições de navegabilidade deficientes, período 
êsse com a duração de cinco a dez anos, para o qual foram feitas, 
de um modo objetivo, as indicações do equipamento necessário. 

Nesse período inicial, enquanto a região se desenvolver e fo-
rem sendo feitos os melhoramentos previstos para o rio, a Comis-
são irá introduzindo no tráfego fluvial alguns tipos de embarcação 
que se mostrarem recomendáveis, a título de experimentação, re-
gistrando e analisando os resultados obtidos . 

Analisadas as linhas gerais a que obedece o tráfego atual de 
mercadorias e passageiros no Vale e admitida a duplicação do seu 
movimento, a Comissão sugere a organização de oito linhas de 
navegação, sendo quatro no curso principal e quatro nos afluentes, 
a saber: 

a) Pirapora-Lapa, para serviço de carga; 
b) Pirapora-Juàzeiro, para serviço misto; 
e) Pirapora-Juàzeiro, para serviço de carga; 
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As modificações propostas no equipamento da navegação do 
Rio São Francisco de nada valerão se o pessoal que operar as em-
barcações não se mostrar à altura das exigências que lhes irão ser 
feitas para a utilização de material moderno. Parece, assim, indis-
pensável que sejam traçadas imediatamente as medidas necessá-
rias para a seleção do pessoal habilitado, a fim de que possa, tão 
logo se decida, ser submetido a uma preparação especializada, vi-
sando particularmente um conhecimento mais detalhado do ma-
terial a ser utilizado. No plano de treinamento, devem ser incorpo-
rados estágios de equipes em organizações estrangeiras de trans-
porte fluvial. 

Os navios do Rio São Francisco trafegam com uma guarnição 
excessiva, onerando muito o custo da operação. É necessário que 
sejam reduzidas as guarnições dos navios fluviais a um nível que, 
sem deixar de levar em consideração a segurança das embarcações 
e as condições de trabalho do pessoal, permita uma operação eco-
nômica do equipamento. 

O quadro abaixo resume as despesas anuais de operação, dis-
criminadas por linha, cujos valores são expressos em milhões de 
cruzeiros. Neste quadro, não foram computadas as despesas dos 
portos de escala e de administração geral. Isto porque a primeira 
ficará na dependência da entidade que se organizar para êsse fim, 
já que se considera como indispensável retirar os serviços de carga 
e descarga das mercadorias, dentre as obrigações do pessoal de 
bordo; quanto à segunda parcela, ficará na dependência das nor-
mas a serem seguidas na organização da emprêsa única que deverá 
encampar as duas emprêsas estatais existentes, o que torna difícil 
uma estimativa, mesmo aproximada. Essa parcela, contudo, não 
é da ordem de alterar as conclusões. 

LINHAS 1 2 3 4 

1. Juros do Capital. .... 883 25,1% 1 344 17,1 o/c 2.208 21,2% 864 17,73 
2. Amortização . ......... 810 23,1% 1.232 15,6% 2.025 19,5% 792 16,33  
3. Seguros .............. 335 9,53 579 7,4% 936 9,0% 356 7,33  
4. Sálarios .............. 665 18,9% 1 782 22,6% 2.660 25,6% 928 19,13  
5. Alimentação .•........ 116 3,3% 1 591 20,23 468 4,5% 59-1 12,23  
6. Combustlvel ..•....... 432 12,3% 912 11,6% 1 404 13,5% 1.040 21,43  
7. Sobressalentes ........ 55 1,6% 88 1,1% 143 1,3% 66 1,33  
8. Manutenção e reparos. 184 5,2% 280 3,5% 460 4,4% 180 3,73 
9. Despesas nos portos ... - - - - - - - -

10. Administração geral. .. - - - - - - - -
11. Margem.............. 40 1;1% 72 0,93 106 1,0% 50 1,0%  

TOTAL............. 3.520 1003 7.880 100% 10.410 100% 4.870 100%  
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Admitindo que haja demanda constante para a capacidade 
prevista dos navios, esta Comissão chegou à conclusão, em face 
dos estudos procedidos, de que: 

a) é possível oferecer ao Médio São Francisco um serviço de 
transporte de carga em condições de equilíbrio, isto é, sem lucro 
nem prejuízo, mediante um frete da ordem de 12 a 13 % centavos 
por tonelada-quilômetro. Os fretes atuais, da ordem de 45 centa-
vos por tonelada-quilômetro, permitem uma ampla margem de 
lucro; 

b) pode ser feito, ainda em equilíbrio econômico, o serviço 
misto de passageiros e carga entre Juàzeiro e Pirapora, cobran-
do-se uma taxa de 48 e 24 centavos por passageiro-quilômetro 
para l.ª e 2.ª classe, respectivamente, o que corresponde mais ou 
menos aos preços atuais das passagens; 

e) só poderá ser oferecido, em condições de equilíbrio eco-
nômico, um serviço de passageiros, entre Pirapora e Juàzeiro, em-
pregando-se embarcações de luxo, de alta velocidade, a um custo 
de 85 centavos por passageiro-quilômetro, o que corresponde a cêr-
ca de Cr$ 1.170,00 para a passagem entre aquelas duas cidades, 
ou seja, cêrca do dôbro do preço atual. 

Admitindo-se que sejam mantidos os fretes atuais, a operação 
das linhas exclusivamente de carga apresenta supera'vits sempre 
que a utilização da capacidade de carga das embarcações fôr supe-
rior a 25 % . Para a linha mista, êsse mínimo de lucro sobe para 
60 % . Na prática do serviço, êsses valores serão um pouco mais 
elevados, já que não foi possível levar em consideração, no cômpu-
to das despesas, os ônus devidos às taxas portuárias e à adminis-
tração geral. 

Conforme foi verificado, um dos maiores ônus para a atual 
navegação do Médio São Francisco é causada pela obrigação de 
uma "fila" de saída nos portos extremos, Pirapora e Juàzeiro, para 
os navios mistos, pela qual só podem sair dos portos mencionados 
em dias certos de cada mês, de acôrdo com a ordem de chegada. 
Daí ocorre, freqüentemente, que um navio fica obrigado à parali-
sação durante dez ou mais dias, à espera de sua vez de partir. Dos 
estudos realizados, nesse particular, chegou-se à conclusão de que 
cada embarcação, em média, consome: 
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a) 50% do tempo de uma viagem redonda, contada a par-
tir da chegada a Pirapora, ESPERANDO NA FILA; 

b) 20% do tempo PARADO, providenciando a carga e descarga 
de mercadorias, carga de lenha e desencalhes; 

e) 30% do tempo - NAVEGANDO. 

Vê-se, pois, de um modo claro, o prejuízo que essa medida 
traz à economia das emprêsas e à capacidade de transporte de sua 
frota. 

O seu fim é manter a regularidade nas saídas, em benefício 
dos passageiros. Tal medida só teria significado se pudesse haver 
relativa regularidade na viagem, o que absolutamente não se dá, 
em face dos encalhes, perda de tempo nos portos, carga de lenha e 
outras paradas. Se houvesse essa regularidade, seria fácil o esta-
belecimento de escalas de saída, sem perda de tempo ponderável 
nas esperas. 

Trata-se, pois, de uma medida que deve ser eliminada total-
mente, ou, pelo menos, tornada mais racional. 

Um outro ponto capital, que deve merecer a maior atenção, 
refere-se à tripulação exagerada dos navios do Médio São Fran-
cisco, sendo três as causas apontadas para êsse excesso, a saber: 

a) a carga e a descarga nos portos cabem à tripulação; 
b) o serviço de carga e combustível, nos vários portos de 

lenha, faina essa que é realizada no mínimo duas vêzes por dia, 
cabe, igualmente, à tripulação; 

e) um excesso de tripulação é necessário para auxiliar o de-
sencalhe do navio, operação aliás muito freqüente. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, no sistema dos Rios Black, 
Warrior e Tombigbee, um comboio constituído de um rebocador 
Díesel de 400 a 800 H.P., com 7 chatas de 550 toneladas de carga 
cada uma, num total de 3.850 toneladas de carga, .tem uma tripu-
lação de 16 homens, enquanto um navio exclusivamente de carga, 
no ,Médio São Francisco, por exemplo, o "Fernandes da Cunha", 
com a capacidade de carga de 100 toneladas, rebocando uma chata 
de 80 toneladas, com o total, portanto, de 180 toneladas, tem uma 
tripulação de 39 homens. 

Dos estudos feitos, vê-se que é possível, para as linhas exclu-
sivamente de carga, no Médio São Francisco, uma tripulação de 
apenas 16 homens. 
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· Embora não sejam comparáveis com o caso do São Francisco, 
são, entretanto, bastante sugestivos alguns exemplos em rios da 
Europa, relativamente às tripulações das embarcações, a saber: 

a) navios sem propulsão própria, de 280 toneladas de carga, 
que são rebocadas por outras embarcações ou tracionados pelas 
margens, embora constituam uma unidade autônoma, têm, por 
tripulação, um marinheiro e sua mulher; 

b) navios de propulsão própria, com 230 toneladas de carga, 
com motor a óleo de 90 H.P.,. que só navegam de dia, têm a tripu-
lação constituída por um comandante e mais três ou quatro tri-
pulantes. 

O excesso da tripulação em nossos navios fluviais vem com-
prometendo seriamente a característica principal da navegação 
interior, que é a oferta de baixos fretes. 

É caso comum, nos rios da Europa, os navios trafegarem na 
estiagem, até com % de sua capacidade de carga, sem grandes 
prejuízos. Com tripulação excessiva, não há margem para isso. 

Deixar de solucionar êsse assunto constitui renunciar à n~ve
gação fluvial, pois, uma vez existindo na região outros meios de 
transporte, ninguém mais utilizará o rio se êle não puder oferecer 
fretes sensivelmente mais baixos que os ferroviários e rodoviários. 

Como programa inicial para o reaparelhamento da navegação 
fluvial do Médio São Francisco, esta Comissão, tendo em vista os 
estudos realizados, propõe a aquisição de um equipamento intei-
ramente novo para as linhas do curso principal, e o aproveitamen-
to dos atuais navios, convenientemente adaptados, para as linhas 
dos afluentes. 

l!::ste programa foi idealizado para ser cumprido num período 
de 10 anos, aproximadamente, enquanto o Vale fôr se desenvol-
vendo e as condições de navegabilidade não permitirem o uso de 
embarcações com características mais amplas . 

Do programa geral apresentado, deverão ser executados, no 
primeiro qüinqüênio, que vai de 1952 a 1956, de acôrdo com as 
disponibilidades, os melhoramentos mais inadiáveis. 

Nesse sentido, a Comissão sugere que do programa proposto 
para as novas linhas sejam reduzidas, inicialmente, as linhas 2 e 3, 
e excluída a linha 4. 
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A linha 2 faria o percurso Pirapora a Juàzeiro, com serviço 
misto de passageiros e carga, empregando 4 navios com a capaci-
dade de carga de 70 a 80 toneladas, 30 passageiros de 1.ª classe e 
60 de 2.ª classe. Poderia oferecer passagens e fretes equivalentes 
aos atuais. Corresponde aproximadamente às atuais linhas de na-
vios mistos. 

Como se dispõe, ainda, de alguns bons navios mistos no Médio 
São Francisco, e apropriados às condições atuais do rio e como, por 
outro lado, nesses primeiros anos não será conveniente aumentar 
demasiado a capacidade da frota, é sugerido que o número de 
navios dessa linha seja reduzido para 2. 

Todavia, para completar o número proposto, poderão ser 
adaptados à queima de óleo 2 dos melhores navios da frota atual. 

A linha 3, também, para o percurso entre Pirapora e Juàzeiro, 
com serviço exclusivo de carga, empregando 8 batelões de 70 a 80 
toneladas de carga, rebocando cada um, uma ou duas chatas, a 
contrabordo, de 110 toneladas de carga cada uma. Seriam adqui-
ridas 20 chatas, sendo 2 para transporte de óleo. 

Atendendo às mesmas razões alegadas para a linha 2, isto é, 
inconveniência de excesso de praça nos próximos anos e possibili-
dades de aproveitamento de alguns navios atuais, devidamente 
adaptados, julga a Comissão que o número de batelões seja redu-
zido para 2 e o número de chatas para 7, sendo 2 para óleo. Outras 
unidades retiradas da frota atual seriam anexadas a essa linha. 

A linha 4 faria o percurso entre Pirapora e Juàzeiro, com ser-
viço exclusivo de passageiros, empregando dois navios velozes e 
confortáveis, com capacidade para 40 passageiros exclusivamente 
de 1.ª classe, com partidas de Pirapora e de Juàzeiro uma vez por 
semana, durante onze dias uma viagem redonda. Uma passagem, 
entre Pirapora e Juàzeiro, em condições de equilíbrio econômico, 
custaria, como já foi esclarecido, Cr$ 1.170,00. 

Em tais condições, esta Comissão é de parecer que nesses pró-
ximos anos não há possibilidades para uma modificação radical no 
padrão de vida da região, não tendo, pois, repercussão no momento, 
uma linha de luxo, como a proposta, cuja passagem custaria o dô-
bro da atual. 
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Deve-se, ainda, levar em conta o provável interêsse das emprê-
sas de aviação em estabelecer linhas ao longo do São Francisco, à 
proporção do seu maior desenvolvimento. 

Com os navios restantes, aproveitáveis, seriam, então, orga-
nizadas as linhas dos afluentes, que ficariam com sua capacidade 
de transporte bastante aumentada, não só devido ao maior número 
de unidades como à substituição da lenha pela queima do óleo, que 
contribuiria para o aceleramento dos transportes. 

Julga a Comissão manter integralmente a linha 1, constituída 
de 2 comboios, formados cada um por um rebocador, empurrando 
6 chatas, por parecer que seria de grande interêsse a experiência 
no Médio São Francisco dêsse sistema de transporte. 

A redução a um único comboio não parece indicada, pois o 
afastamento de serviço do único rebocador, causaria a paralisação 
completa da linha. 

Para a manutenção e reparo das embarcações foi previsto o 
equipamento completo do estaleiro quase concluído da Ilha do 
Fogo e uma pequena reforma nas oficinas de Juàzeiro e Pirapora. 

Nestas condições, as despesas com a renovação do equipa-
mento fluvial do Médio São Francisco, durante o qüinqüênio 
1952/1956, podem ser assim estimadas, inclusive transporte e 
montagem: 
Linha 1 - Serviço de carga - Aquisição de 2 rebocadores 

a Cr$ 4. 000. 000,00 .......................... . 8. 000. 000,00 
12 chatas a Cr$ 560.000,00 ................. .. 6. 720. 000,00 

Linha 2 - Serviço misto - Aquisição de 2 navios a 
Or$ 5.600.000,00 .. .. . .. . . .. . .. . . . . .. .. .. . . .. . 11.200.000,00 

Linha 3 - Serviço de carga - Aquisição de 2 batelões a 
Cr$ 3.200.000,00 ................. : ........... . 6. 400. 000,00  
7 chatas a Cr$ 560.000,01> ................... . 3. 920. 000,00  

Adaptação à queima de óleo dos navios atuais, para com-
pletar as linhas acima e para atender às dos afluentes 4. 500. 000,00 

Equipamento do estaleiro da Ilha do Fogo e reforma das 
oficinas de Pirapora e Juàzeiro ..................... . 5. 000. 000,00 

Construção de depósitos para óleo Diesel e para fuez oil, em 
Pirapora, Juàzeiro, Lapa e Barra ................... . 4. 260. 000,00 

Total . ·•••.. ·.. ~ ..... : • • • .. . . . . . . .. . 50. 000. 000,00 
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Em face do exposto, a Comissão necessita, para iniciar o rea-
parelhamento da frota fluvial do São Francisco, no qüinqüênio 
1952/1956, da importância total de Cr$ 50.000.000,00 - em dota-
ções anuais e iguais de Cr$ 10.000.000,00. 

O reaparelhamento da frota e a exploração do tráfego fluvial 
ficariam a cargo da sociedade de economia mista que fôsse organi-
zada, em substituição às atuais emprêsas estatais, e da qual fariam 
parte: 

a) o Govêrno Federal, com um capital igual a 51 %, no mí-
nimo, do total das ações, a ser integralizado, anualmente, no perío-
do que fôr estabelecido, por conta das dotações constitucionais; 

b) os Governos dos Estados de Minas Gerais e Bahia, com 
capitais correspondentes, respectivamente, ao acervo das emprêsas 
. de que são proprietários. 

O numerário, correspondente ao capital a ser integralizado 
pelo Govêrno Federal, para êsse fim, por intermédio da CVSF, 
seria, então, aplicado pela sociedade que fôsse organizada, na mo-
·dernização, ampliação e padronização do material das referidas 
emprêsas, de acôrdo com as normas estabelecidas no plano geral, 
incluindo-se nesse capital o valor das instalações do estaleiro da 
Ilha do Fogo e dos armazéns construídos nos vários portos. 

As demais emprêsas existentes e outras que viessem a ser cons-
tituídas, com capital particular, continuariam, assim, a operar, li-
vremente, no Rio São Francisco, tôdas sujeitas, porém, às mesmas 
normas e regulamentos que fôssem baixados, pelos órgãos compe-
tentes da Administração pública, para êsse fim, permitindo, dêste 
modo, a continuação do sistema de livre concorrência, tão provei-
toso ao desenvolvimento da própria navegação. 

A Comissão é de opinião que a navegação do Rio São Fran-
cisco é um problema de interêsse nacional e não estadual razão 
pela qual não é possível aos Estados de Minas Gerais e Bahia man-
ter, em situação de equilíbrio financeiro, as emprêsas estatais de 
que são proprietários . 

No Médio São Francisco operam, presentemente, explorando 
o tráfego fluvial, 3 emprêsas de navegação, - a "Viação Baiana 
do São Francisco", a "Navegação ,Mineira do São Francisco" e a 
"Companhia Indústria e Viação de Pirapora", - as duas primeiras 
. pertencentes, respectivamente, aos Governos dos Estados de Bahia 
_e Minas Gerais, e a última organizada como entidade particular. 
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A "Viação Baiana do São Francisco" possui, presentemente, 
9 vapôres e 7 chatas que fazem o tráfego no rio principal e em seus 
afluentes, dando deficit as suas operações mercantes, estimado, 
em 1948, em Cr$ 3. 522 .422,90. 

Do mesmo modo, a "Navegação Mineira do São Francisco", 
dispondo de 11vapôrese10 chatas em tráfego, nas mesmas linhas, 
apresenta deficit em suas operações mercantes, estimado, em 1948, 
em Cr$ 3 . 369 . 233,60 . 

Para essas duas emprêsas estatais, além dos recursos esta-
duais que lhe são concedidos, o Govêrno Federal destina, anual-
mente, auxílios e subvenções, orçamentárias e por conta das dota-
ções constitucionais, os quais, no exercício de 1948, importaram em 
Cr$ 3 .440. 900,00 para a "Viação Baiana do São Francisco" e 
Cr$ 3.770. 000,00 para a "Navegação Mineira do São Francisco". 

No entanto, a "Companhia Indústria e Viação de Pirapora", 
de propriedade particular, possuindo em .tráfego 8 vapôres e 10 
chatas, sem receber nenhum auxílio do Poder Público, no exercício 
de 1948, apresentou uma receita de Cr$ 5. 496. 158,60 para uma 
despesa de Cr$ 6.625.329,00. 

Os elementos acima inscritos evidenciam, sem outros comen-
tários, a verdadeira situação das emprêsas que exploram o tráfego 
fluvial do Médio São Francisco e os dados constantes do quadro 
abaixo mostram que não existe, verdadeiramente, uma preferência 
de ordem geral, da parte do público, pela emprêsa particular, em 
detrimento das entidades estatais, que pudesse justificar os de-
ficits exagerados por estas últimas apresentados, em suas opera-
ções mercantes, em comparação com a emprêsa particular. 

NAVEGAÇÃO FLUVIAL DO MÉDIO SÃO FRANCISCO 

COMPANHIA 
INDÚSTRIA EVIAÇÃO BAIANA NAVEGAÇÃO 

DO SÃO MINEIRA DO VIAÇJ.O DEFRANCISCO SÃO FRANCISCOANO PIRAPORA 

Carga Carga. Carga 
(kg) (kg) (kg)Pa8sageiros Passageiros Passageiros 

1942............... 15.423 9.067 20.127 17.S98 10.682 8.628  
1943 ............•.. 17 .143 10. 749 18.89·t 19.078 15.514 12.106  
1943............... 16.888 11. 194 19. 255 17.483 18.191 13. 987  
1945............... 8.523 6.691 23.125 29.973 17.347 17. 756  
1946............... 22.902 11. 270 22.987 16. 912 21.184 15.100  
1947............•.. 17.831 11. 215 20.781 17.689 15. 753 16.602  
1948............... 15.473 10.973 16. 374 13.547 21.030 16.348  

MÉDIAS ANUAIS 16.311 10.165 20.212 17.611 17.100 14. 361 
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Obrigações de natureza pública, o número excessivo de servi-
dores, além de outras despesas a que estão sujeitos os organismos 
governamentais, explicam, em parte, a situação, extremamente 
deficitária, das emprêsas estatais, em relação à outra, de natureza 
particular, cujos responsáveis têm as suas funções geralmente con-
dicionadas ao bom andamento do próprio negócio. 

Os estudos feitos pela Comissão, nesse particular, concluíram 
pela necessidade da organização da sociedade de economia mista, 
já proposta, transferindo, assim, para o âmbito das organizações 
privadas, a exploração do .tráfego fluvial do Médio São Francisco. 

Como partes integrantes dos "Subsídios do Plano", encon-
tram-se os documentos relativos aos estudos feitos para o melhora-
mento do tráfego fluvial do São Francisco, e nos mapas anexos 
estão figuradas a situação da rêde navegável, a localização dos 
estaleiros fluviais e outros dados. 

CAPÍTULO VIII 

SISTEMA RODOVIARIO 

A construção de rodovias para o desenvolvimento do Vale do 
São Francisco está determinada na alínea a do art. 7.0 da Lei nú-
mero 541, de 15 de dezembro de 1948, e no inciso VII do art. 3.º 
do Regimento aprovado pelo Decreto n.º 26.476, de 17 de março 
de 1949. 

Quando se organizou a Comissão, em janeiro de 1949, já esta-
vam em construção, desde 1947, diversas rodovias no Vale do São 
Francisco, incluídas, que foram, no plano de emergência, cujos 
principais trechos são os seguintes: 

a) no Estado de Minas Gerais - Januária-Montes Claros 
-Bocaiúva, Bom Despacho--Martinho Campos, São Francisco-
Brasilia-Coração de Jesus, e Pirapora-Leal-Patos; 

b) no Estado da Bahia - Ilhéus-Brumado--Caitité-Lapa, 
Ipirá-Morro do Chapéu-Irecê-Xique-Xique, Ibipetuba-Taguá 
-Cotegipe-Barra, Sítio do ,Mato-Santana-Santa Maria-Cor-
rentina, Remanso-São Raimundo Nonato; 
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e) no Estado de Pernambuco - Petrolina-Casa Nova-Re-
manso, Petrolândia-Floresta-Jatinã-Cabrobó-Coripós, Teixei-
ra-Itapetim-São José do Egito-Tabira-Afogados de Ingàzeira 
-Flôres; 

d) no Estado de Alagoas - Santana de Ipanema-Pão de 
Açúcar; 

e) no Estado de Sergipe - as ligações de Gararu, Pôrto de 
Fôlha e Parapitinga ao sistema rodoviário dêsse Estado. 

Tais estradas, pleiteadas de há muito pelas populações inte-
ressadas, eram consideradas de indiscutível importância para o 
desenvolvimento do Vale, o que foi confirmado pelos estudos que, 
posteriormente, a Comissão realizou. 

Para completar as ligações já projetadas e em execução com 
as principais rodovias dos planos nacional e estaduais, a Comissão 
propõe, ainda, o estudo e construção dos seguintes trechos: 

a) São Romão-Arinos-Buritis-Formosa; 
b) São Francisco-Serra das Araras; 
e) Januária-Serra das Araras-Sítio de Abadia; 
d) Bocaiuva-Várzea da Palma; 
e) Januária-Campo Alegre-Santa Maria da Vitória; 
/) Brasília-Bela Vista; 
g) Cotegipe-Santana; 
h) Correntina-Posses. 

Os trechos acima designados sob as letras a, b, e eh são novas 
linhas de penetração para o oeste, visando as comunicações com o 
Estado de Goiás, que já mantém regular intercâmbio com as popu-
lações do Vale. Tôdas as previsões locais vaticinam um rápido au-
mento de produção e escoamento de produtos para o São Francisco 
quando essa região dispuser de melhores vias de comunicação. 

Os trechos das letras d, e e g são segmentos do novo trecho 
que a Comissão julga conveniente incluir no Plano Nacional, li-
gando Belo Horizonte a Balsas, no Piauí. Os demais trechos dêsse 
tronco já se acham incluídos nos planos estaduais de Minas Gerais 
e Bahia e no plano de emergência do Vale. l!:sse tronco deve ser 
posteriormente retificado em certos pontos, com a criação de va-
riantes como a de Várzea da Palma-Coração de Jesus e outras. 

2a-27477 
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O trecho f, Brasília-Bela Vista, ligará as rodovias Januária-
Montes Claros e São Francisco-Coração de Jesus. 

O quadro orçamentário anexo dá a estimativa das despesas do 
novo plano, baseada em apropriações de serviços rodoviários em 
execução nos Estados de Minas Gerais e Bahia. 

Desde o início de aplicação dos recursos do São Francisco, 
têm sido destacadas verbas para a construção de rodovias essen-
ciais à economia do Vale. Naturalmente, não se pretendeu substi-
tuir integralmente a iniciativa dos órgãos responsáveis pela cons-
trução e conservação de rodovias, que continuam a exercer suas 
atividades na bacia são-franciscana. Era lógico, que, julgando a 
Comissão necessário continuar a contribuir para a mais rápida 
conclusão dos sistemas rodoviários do Vale, procurasse conhecer 
os planos estaduais e articular os seus objetivos com êsses planos. 
Além disso, a Comissão julga conveniente que as verbas destinadas 
às rodovias continuem a ser aplicadas pelos órgãos federais e esta-
duais especializados, sob sua fiscalização e assistência. 

Por tudo isto, propõe a Comissão que seu auxílio à rêde rodo-
viária do Vale seja feito através de convênios com os Estados in-
teressados, que deverão aplicar nas obras previstas importâncias 
idênticas às contribuições da Comissão, através das disponibilida-
des do "Fundo Rodoviário" . 

Em face das disponibilidades previstas, julga a Comissão que 
devem ser fixadas no primeiro qüinqüênio 5 cotas anuais de 20 
milhões de cruzeiros, perfazendo o total de 100 milhões. 

Com a participação dos Estados poderá ser realizada no pri-
meiro qüinqüênio uma parte substancial do plano rodoviário do 
Vale, porquanto poderão ser mobilizados 200 milhões de cruzeiros. 



http:700,000.00
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Em face do exposto, a Comissão propõe a inclusão, no Plano 
Nacional de Viação, do tronco rodoviário, que ligue Belo Horizonte 
a Balsas, no Piauí, e a construção, pelas dotações constitucionais, 
das demais rodovias previstas, com a cooperação e auxílio das de-
mais entidades interessadas. 

Tanto as rodovias de ligação ao litoral, como as de penetra-
ção, para o oeste, a serem construídas, entrelaçam-se aos demais 
sistemas já executados ou em construção, proporcionando, dêste 
modo, grande economia de tempo e recursos na primeira fase de 
execução do plano. 

A Comissão, no interêsse precípuo de articular o sistema rodo-
viário da Bacia do São Francisco com os das outras regiões que a 
circundam, procedeu ao levantamento dos diferentes planos elabo-
rados, para êsse fim, permitindo, assim, que as novas rodovias pro-
gramadas para o Vale fiquem de todo interligadas aos demais sis-
temas já mencionados. 

Fazem parte dos "Subsídios do Plano" os documentos relati-
vos aos estudos procedidos, nesse setor, pela Comissão, figurando 
no mapa anexo o sistema rodoviário proposto para o Vale. 

CAPÍTULO IX 

SISTEMA FERROVIÁRIO 

A ampliação do sistema ferroviário, que serve ao Vale do São 
Francisco, está prevista na letra a do art. 7.0 da Lei n.º 541, de 15 
de dezembro de 1948, e no inciso VII do art. 3.º do Regimento 
aprovado pelo Decreto n.º 26 .476, de 17 de março de 1949. 

Em nenhum momento das discussões parlamentares em tôrno 
de recuperação do São Francisco, pensou-se em atribuir à CVSF 
a .tarefa de construir estradas de ferro no Vale. Tais construções, 
de elevado custo unitário, são executadas pelo órgão especializado 
do Govêrno Federal, o Departamento Nacional de Estradas de 
Ferro, ou diretamente pelas Estradas, em prolongamento de suas 
linhas. 

É natural, entretanto, que a Comissão, estudando de forma 
abrangente a recuperação do Vale, investigue as idéias e os pro-
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jetos de execução da rêde ferroviária nacional, tentando correla-
cioná-la a seus planos, ou, ainda, sugerindo ampliações ou altera-
ções dos projetos existentes dentro da bacia. 

Já foi considerada, amplamente, em outro capítulo, a posição 
destacada do São Francisco, como via navegável no quadro dos 
vários planos nacionais de viação . 

Cabe a esta Comissão, no momento, analisar o plano ferro-
viário estudado pela Comissão Revisora do Plano Geral de Viação 
Nacional, de 1947, confrontando-o com as idéias fixadas no plano 
de 1934, e opinando sôbre cada linha projetada, em face do pro-
grama de aproveitamento do São Francisco. 

No plano de 1947, é considerado inicialmente o Tronco Prin-
cipal Norte (TPN) - do Rio de Janeiro a São Luís do Maranhão. 
1!:ste tronco passa pelas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Corinto, Montes Claros, Pedra Azul, Brumado, Paraguaçu, Ala-
goinhas, Aracaju, Maceió e Recife, indo ter a São Luís. Percorre 
êste tronco grande par.te da bacia do Alto São Francisco e atraves-
sa o Baixo São Francisco entre Propriá e Colégio. Com a ligação 
dos trechos de Monte Azul a Brumado, e Palmeira dos índios a 
Colégio, êste tronco fica terminado. Apenas se estuda, ainda, a 
travessia do Rio São Francisco entre Colégio e Propriá, com a cons-
trução de uma extensa ponte. No plano de 1934, êste tronco corres-
ponde a partes do TMl, TM2 e TM3. Nenhuma sugestão ocorre a 
seu respeito. 

O Tronco Principal Central do plano de 1947 é definido da 
seguinte forma: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Corinto, Pirapora, 
Formosa, Peixe (extremo navegável superior do Rio Tocantins). 
l!:ste tronco, além de percorrer grande parte da bacia do São Fran-
cisco, articula-se, em Pirapora, com o trecho médio navegável dêsse 
rio. Sua importância nacional é conhecida, cabendo a esta Comis-
são discutir sua influência na bacia sanfranciscana. Esta influên-
cia é decisiva para o tráfego fluvial, que se transfere, em Pirapora, 
para a ferrovia. Sua importância deverá crescer de forma substan-
cial, nos próximos anos, em conseqüência das obras da recuperação 
do Vale. O prolongamento de Pirapora a Formosa, que vem sendo 
realizado pelo DNEF permitirá, desde logo, o desenvolvimento de 
grandes áreas do Vale do Paracatu, e, quando concluído, drenará 
a produção de uma área muito promissora de Goiás que é o Vale 
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do Paraná, afluente do Tocantins. O traçado já aprovado cruza 
o Paracatu no Pôrto do Cavalo, subindo por sua margem esquerda 
até a confluência com o Rio Prêto, e subindo êste e o Ribeirão 
Roncador, até a região dos chapados de Formosa. Com êsse traça-
do percorrerá as terras do Paracatu e do Prêto que vêm sendo estu-
dadas para um dos mais importantes trabalhos de colonização a 
cargo da CVSF. A distância provável de Pirapora a Formosa será 
de 453 quilômetros, estando atacados 114 quilômetros, de Pirapora 
a Pôrto do Cavalo. A Comissão recomenda, com ênfase, a conclusão 
da linha de Pirapora a Formosa e seu prolongamento futuro. Nes-
te ponto, cabe relembrar que a construção dessa ferrovia tornará 
de valor insignificante a pequena e precária navegação, hoje exis-
tente no Rio Paracatu. 

Os troncos "Principal Oeste", "Principal Sul" e "Principal 
Transcontinental", do plano de 1947, não interessam, diretamente, 
ao Vale do São Francisco. 

Entre os .troncos principais do plano de 1934 que não foram 
considerados no plano de 1947, dois dêles percorrem trechos da 
bacia do São Francisco. Se bem que não caiba a esta Comissão 
emitir opinião, aqui, sôbre a consideração ou não dêsses troncos, 
no plano a ser aprovado pelo Parlamento, é conveniente discutir a 
importância de alguns trechos dêsses troncos para a recuperação 
do Vale. Os .troncos TP3, TM2 e TP2 do plano de 1934 incluíam a 
ligação de Paulista a Teresina. Tal ligação se afigura para esta 
Comissão de grande importância. Com a melhoria da navegação do 
Médio São Francisco, as cidades .gêmeas de Juàzeiro e Petrolina 
tendem a transformar-se num grande entreposto comercial do ser-
tão sanfranciscano. No esquema geral de desenvolvimento do Vale, 
são previstas tôdas as formas possíveis de fomento, para que essas 
cidades se constituam em verdadeiro centro metropolitano. A pos-
sibilidade de a economia do Piauí, do Maranhão e mesmo do Ceará, 
entrar em contacto com a economia do Médio São Francisco, atra-
vés de Petrolina-Juàzeiro, é um objetivo a ser estudado com o 
maior interêsse, especialmente se fôr considerada a perspectiva de 
localização de campos petrolíferos e jazidas carboníferas na ante-
clinal do Parnaíba. Pela razão exposta, esta Comissão é de opinião 
que não se paralisem os esforços de ligar Paulista a Teresina, cuja 
distância provável será de 550 quilômetros. 
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O Tronco TP4, do plano de 1934, não foi considerado no plano 
de 1947, que se restringiu às obras que deveriam ser concluídas 
num prazo de 25 anos. Esta Comissão é de opinião que foi certa 
esta providência, porquanto não se pode prever tráfego substan-
cial entre Bom Jesus dos Meiras, Carinhanha e Formosa, em prazo 
razoável. 

Quer no plano de 1939, quer no de 1947, foi prevista a ligação 
de Petrolina ao ponto terminal de Great-Western, passando por 
Salgueiro. No plano de 1934, era essa ligação constituída por tre-
chos do TP3 e L2; no de 1937, por parte do Tl. :a:ste tronco tem 
grande interêsse para o desenvolvimento do Vale do São Francisco 
porque ligará o terminal da navegação do Médio São Francisco 
ao pôrto organizado de Recife. 

No plano de 1947, foi indicada a ligação L7, partindo de Terra 
Nova, no Tl, observando a Estrada de Ferro de Piranhas a Petro-
lândia e se estendendo até Colégio. Como o tronco anterior, esta 
linha ligará a navegação do ,Médio São Francisco a um pôrto aces-
sível à cabotagem, se fôr estendida de Colégio-Propriá a Penedo. 
Esta Comissão considera de importância destacar, com ênfase, a 
necessidade da ligação de Petrolina ao Baixo São Francisco, lem-
brando que ela possibilitará o transporte de matérias-primas do 
trecho médio navegável para a região do Baixo São Francisco, 
onde, em função de energia de Paulo Afonso e de outras condições 
favoráveis, será provável a formação de um grande parque in-
dustrial. 

Concluídos os trechos de Itaíba-Mundo Novo e Palmeira dos 
índios-Colégio, as ferrovias de interêsse para o Vale, constantes 
do Plano Nacional de Viação, deverão ser 

1 - Pirapora-Formosa ..................... . 453 km  
2 - Paulista-Teresina ...................... . 550 km  
3 - Petrolina-Afogados do Ingàzeiro ....... . 590 km  
4 - Colégio-Marechal Floriano ............ . 200 km  
5 - Petrolândia-Terra Nova ............... . 250 km  
6 - Colégio-Penedo ........................ . 48 km  

Para o aproveitamento e desenvolvimento do Vale do São 
Francisco, é de fundamental importância que a construção dessas 
linhas seja ativada de forma substancial, bem como que sejam con-
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cluídas as linhas em construção, entre Catiara e Patos de Minas, 
destinada a prolongar-se até Paracatu, e entre Itabira e Belo Hori-
zonte. 

O melhoramento das vias permanentes do ramal de Pirapora, 
da Estrada de Ferro Central do Brasil, e do ramal de Juàzeiro, da 
Viação Férrea Federal do Leste Brasileiro, é também de grande 
importância para o desenvolvimento do Vale do São Francisco, 
visto que êsses ramais ferroviários serão, ainda por bastante tem-
po, as linhas-tronco do escoamento de grande parte da produção 
do Médio São Francisco. 

Como par.te integrante dos "Subsídios do Plano", encontra-se 
o estudo feito, pela Comissão, sôbre o desenvolvimento dos trans-
portes ferroviários no Vale do São Francisco, e no mapa anexo 
está figurado o plano em execução, de acôrdo com os elementos 
fornecidos pela repartição competente. 

CAPÍTULO X 

TRANSPORTES A~REOS 

O melhoramento e a ampliação da "Rota Aérea do São Fran-
cisco" foram, igualmente, previstos na alínea a do art. 7.0 da Lei 
n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, e no inciso VII do Regimento 
aprovado pelo Decreto n.0 26. 476, de 17 de março de 1949. 

Os aeroportos que constituem a atual "Rota do São Francisco" 
são os de Pirapora, São Francisco, Januária, Carinhanha, Bom 
Jesus da Lapa, Paratinga, Barra, Xique-Xique, Remanso e Petro-
lina. O aeroporto de Manga deveria ter sido iniciado no corrente 
exercício e o de Santa Maria da Vitória está em construção. 

Os principais campos dessa rota foram abertos em 19i33, para 
a linha do Correio Aéreo Militar, que se utilizava então de apare-
lhos WAcco, que foram progressivamente substituídos por equipa-
mento mais moderno. Atualmente, o C.A.M. voa, nessa região, com 
aviões BREECH-CRAFT, bimotores, e, vez por outra, com DouGLAS DC-3. 

A Navegação Aérea Brasileira pousou, até 1948, nos campos 
de Lapa e Petrolina, como apoio de suas linhas do Norte, e outro 
tanto vem fazendo a Aerovias Brasil, desde que aquela emprêsa 
suspendeu o seu tráfego. 
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A Nacional requereu, há pouco tempo, ao Ministério da Aero-
náutica, permissão para voar a rota, pousando inicialmente nos 
campos de Pirapora, Januária (quando ampliado), Carinhanha, 
Lapa, Xique-Xique e Petrolina. 

Em virtude do tráfego existente, do futuro desenvolvimento 
do Vale e da importância que tem o transporte aéreo no progresso 
da região, é indispensável que o Govêrno Federal não se descuide 
da conservação, ampliação e melhoria dos campos atuais, bem 
como da construção de novos aeroportos dentro da bacia, alimen-
tadores da linha principal . 

Essa tarefa, que vinha sendo executada, exclusivamente, pelo 
Ministério da Aeronáutica, até fins de 1947, recaiu sôbre a Comis-
são, a partir dessa data. As 2.ª e 3.ª Zonas Aéreas continuam, con-
tudo, a prestar a sua colaboração, dirigindo os serviços nos campos 
sob suas jurisdições. 

Atendendo a pedido da Comissão, o Serviço de Engenharia da 
2.ª Zona Aérea estudou, em 1949, a ampliação dos campos de Cari-
nhanha, Lapa, Santa Maria da Vitória, Barra, Xique-Xique, Pe-
trolina e Penedo e já remeteu à Diretoria de Engenharia do Minis-
tério da Aeronáutica, nesta Capital, para aprovação, os respectivos 
projetos. Essa Diretoria já aprovou o novo traçado de Petrolina. 

A Secretaria de Viação e Obras Públicas de Minas Gerais es-
tudou a ampliação dos campos de Pirapora, São Francisco e Ja-
nuária, que está sendo executada, com o emprêgo de dotações 
constitucionais . 

A Comissão, pelos estudos realizados, chegou à conclusão que 
a maioria dos campos pode ter as suas pistas de pouso aumenta-
das e é necessário que sejam estabilizadas e revestidas, quanto 
antes, pois o equipamento de vôo atualmente usado pelas emprê-
sas de aviação que trafegam no Vale não pode operar com segu-
rança, na estação chuvosa, nos atuais pisos de terra. 

Obedecendo a uma certa prioridade de execução, julga a Co-
missão que, somente depois das ampliações projetadas e do reves-
timento das pistas, deverão ser tratados outros serviços e melhora-
mentos, inclusive a construção de estações de passageiros, supri-
mentos de água, balizamentos noturnos, estradas de acesso, tôrres 
de contrôle e estações de rádio. 
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Concomitantemente com esta segunda parte do programa 
para os campos atuais, deve a Comissão cuidar da construção dos 
campos que ainda se tornam necessários para ligar ao sistema 
principal certas localidades mais distantes, de notória importância 
na economia geral do Vale . 

Para atender essa finalidade, a Comissão sugere a melhoria 
dos campos de Paracatu, Caetité e Pão de Açúcar, bem como a 
construção dos campos de Buritis, João Pinheiro, Urucuia, São 
Romão, Serra das Araras, Brasília, Sítio da Abadia, Correntina, 
Santana, Irecê, Mundo Novo e Propriá. 

A Comissão, pelos estudos realizados, para êsse fim, chegou à 
conclusão que é necessário aplicar, inicialmente, a importância de 
Cr$ 57.260.000,00 para que fiquem concluídos os aeroportos atuais 
dessa rota, cujos orçamentos constam do quadro abaixo. 

AEROPORTOS DA ROTA DO SAO FRANCISCO 
Cr$ 

Plrapora ................................. . 6. 270. 000,00 
São Franclscoo ........................... . 2. 820. 000,00 
Januária ................................ . 5. 270. 000,00 
Manga .................................. . 2. 070. 000,00 
Carinhanha ............................. . 4. 910. 000,00 
Santa Maria da Vitória .................. . 2 . 070. 000,00 
Lapa .................................... . 5. 420. 000,00 
Paratlnga ............................... . 2. 070. 000,00 
Barra ................................... . 2. 070. 000,00 
Xique-Xique ............................. . 5.270.000,00 
Remanso ................................ . 2. 070. 000,00 
Forquilha (Paulo Afonso) ................ . 5. 230. 000,00 
Petrolina ................................ . 5 .420.000,00 
Penedo .................................. . 4.300.000,00 

Total 57 .260.000,00 

Para execução dos serviços, no qüinqüênio 1952-1956, esta 
Comissão, considerando as dotações anteriores distribuídas, neces-
sita da importância de Cr$ 50. 000. 000,00 em verbas anuais de 
Cr$ 10. 000. 000,00. 

Quando concluído êste programa inicial, a Comissão, de 
acôrdo com os estudos que forem feitos, nesse período, organizará 
um novo programa, tendo em vista a necessidade de serem cons-
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truídos novos campos de pouso no interior do Vale, destinados a 
alimentar a linha principal, ora em cogitações, bem como de serem 
executados trabalhos complementares nos campos atuais. 

A Comissão é, também, de opinião que deve ser subvencionada, 
inicialmente, uma linha aérea, regular e semanal, para servir à 
rota do Vale, pelo menos durante o qüinqüênio 1952-1956 tendo em 
vista as necessidades atuais da região e as possibilidades .~e seu 
futuro desenvolvimento. 

Faz parte integrante dos "Subsídios do. Plano" o documento 
relativo aos transportes aéreos do Vale do São Francisco, encon-
trando-se, localizados, no mapa anexo, os aeroportos da "Rota do 
São Francisco" . 

CAPÍTULO XI 

SISTEMA DE COMUNICAÇÕES 

A Lei n.0 541, de 15 de dezembro de 1948, na alínea a do seu 
artigo 7.º, e o Regimento aprovado pelo Decreto n.º 26.476, de 17 
de março de 1949, no inciso IX do seu art. 3.º, cuidam da amplia-
ção da rêde de comunicações do Vale do São Francisco, cuja· exe-
cução vem sendo feita, desde 1947, pelo Departamento dos Cor-
reios e Telégrafos, em colaboração com a Comissão, com a aplica-
ção de dotações constitucionais. 

Para tanto, o referido Departamento organizou, inicialmente, 
um plano de construções, levando em conta a rêde existente, antes 
de 1947, e as necessidades de comunicações entre cidades do Vale, 
isoladas, até então, do sistema geral. 

Por solicitação da Comissão, foram incluídos, no referido pla-
no, os seguintes trechos: 

a) Pirapora-Ibiaí; 
b) Ibiaí-Coração de Jesus; 
e) São Francisco-Januária; 
d) Carinhanha-Malhada; 
e) Palmas de Monte Alto-Mandiroba-Camateí-Espinosa; 
/) Correntina-São Sebastião; 
g) Santa Maria-Formoso-Coribe; 
h) Santana-Penamar-Alagoinhas; 
i) Paratinga-Macaúbas; 
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j) Sítio do Mato-Pindaí; 
k) Barreiras-São Desidério; 
l) Nupeba-Jupaguâ; 

m) Pilão Arcado-Saldanha Marinho-Brejo da Serra; 
n) Pilão Arcado-Campo Grande; 
o) Remanso-Catita; 
p) Gentil do Ouro-Uibaí-Central; 
q) Ibipeba-Barra do Mendes; 
r) Jacobina-Gavião-Riacho do Jacui; 
s) Sento Sé-Taboleiro Alto; 
t) Riacho Sêco-Curaçá-Barro Vermelho-Patamuté-

Uauá; 
u) Floresta-Itocuruba-Rodelas; 
v) Glória-Barra de Paulo Afonso; 

w) Floresta-Carquejo-Betânia-Custódia; 
x) Pôrto da Fôlha-Ilha do Ouro; 
y) Abaré-Ibó; 
2) Penedo-Junqueiro-São Miguel. 

Em 1949, o Departamento dos Correios e Telégrafos concluiu 
a construção dos seguintes trechos: 

a) Pirapora-Ibiaí; 
b) Sítio do Mato-Pindaí; 
e) Rêde Geral Central-Uibaí; 
d) Ibipeba-Barra do Mendes; 
e) Curaçá--Barro Vermelho-Patamuté; 
/) Floresta-Carquejo-Betânia; 
g) Pôrto da Fôlha-Ilha do Ouro; 
h) Junqueiro-Penedo-São Miguel dos Campos. 

Em 1950, serão entregues ao tráfego os trechos de: 
a) Barreiras-São Desidério; 
b) Patamuté-Uauá; 
e) Pilão Arcado-Campo Grande; 
d) Pilão Arcado-Saldanha Marinho; 
e) São Francisco-Januária; 
f) Floresta-Itocuruba-Rodelas. 

Prosseguirá a construção dos restantes, de acôrdo com as pos-
sibilidades das verbas distribuídas . 
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Concluído êsse programa, disporá o Vale de urna rêde de 
comunicações telegráficas satisfatória. Posteriormente, antes de 
terminada a primeira fase dos demais serviços do Vale, poderá 
ser verificada a necessidade da sua ampliação e de novas ligações 
com ramais de outras regiões vizinhas. 

Para o custeio das linhas telegráficas e obras correlatas a se-
rem realizadas no primeiro qüinqüênio foi reservada, na estimati-
va geral de despesas, a importância de Cr$ 500. 000,00 anuais du-
rante o qüinqüênio 1952-1956. 

Faz parte dos "Subsídios do Plano" o documento relativo à 
ampliação do sistema de comunicações no Vale do São Francisco, 
constando do mapa anexo as linhas telegráficas programadas e em 
execução. 

CAPÍTULO XII 

URBANIZAÇÃO REGIONAL 

Foi prevista, no artigo 3.0 , inciso XII, do Regimento aprovado 
pelo Decreto n.º 26.476, de 17 de março de 1949, a urbanização 
das cidades localizadas no Vale do São Francisco. 

O plano geral do Vale ficaria incompleto se não apreciasse o 
problema da urbanização das localidades sanfranciscanas, cidades 
e vilas de hoje que, naquele distante sertão, se desenvolveram, 
acompanhando as sinuosidades dos rios, as encostas das monta-
nhas e as tortuosidades de suas veredas primitivas. 

Dizer, no momento, de como se formaram aquelas localidades, 
umas tendo por origem os pontos de jornada ou pousos dos pri-
meiros penetradores daqueles sertões e outras os próprios centros 
da resistência sertaneja, seria um tanto inoportuno, nos limites 
dêste relato. 

Essas cidades, na sua maioria fundadas há mais de um século, 
cresceram desordenadamente, sendo necessário impedir que elas 
continuem a desenvolver-se tumultuàriamente, a fim de evitar 
maiores dificuldades econômicas e técnicas no futuro. Urge, pois, 
que as mesmas sejam estudadas, cabendo à Comissão elaborar pla-
nos que venham, na medida do possível, orientar o seu desenvolvi-
mento e corrigir erros existentes. 
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O problema a considerar resume-se, pois, em proporcionar às 
localidades do São Francisco as condições essenciais ao seu pro-
gresso, dando uma orientação segura ao seu desenvolvimento, den-
tro de limites práticos, que lhes permita levar à plena execução 
um plano diretor, o mais econômico e perfeito possível, a fim de 
que, no futuro, essas cidades e vilas se transformem em núcleos 
urbanos perfeitamente acabados. 

Tratando-se de localidades marginais a grandes cursos dágua, 
de regime torrencial, sujeitos a enchentes periódicas, localizados 
muitas vêzes em terrenos que se deixam envolver pelas águas, im-
põe-se, primeiramente, uma coordenação com o programa da re-
tenção das enchentes . 

Dependendo tais populações exclusivamente do rio, que repre-
senta a sua principal via de transporte, que os abastece de água 
para fins domésticos, industriais ou de irrigação, e que lhes for-
nece, através da pesca, um dos seus alimentos básicos, difícil tem 
sido fixá-las em locais mais afastados das margens onde ficariam 
a salvo das inundações. 

As obras de regularização do regime fluvial do São Francisco 
e seus tributários, assim como as de proteção contra as enchentes, 
deverão recuperar grandes áreas urbanas, estabelecendo os limites 
das cidades ribeirinhas. Essas áreas, em muitas localidades, já es-
tão completamente edificadas. 

Será necessário, então, dirigir a expansão dessas urbes para 
novas zonas, embora mais distantes dos leitos dos rios. 

Algumas cidades do Vale já possuem planos de urbanização, 
organizados pelos órgãos estaduais competentes. ~sses planos de-
verão ser revistos pela Comissão e adaptados, conforme o caso, ao 
programa já delineado e que, em linhas gerais, tratará do levan-
tamento de informações, da elaboração dos projetos, da legislação 
e do contrôle de sua execução. 

Sempre que necessário, serão feitos levantamentos cadastrais 
das cidades do São Francisco, em plantas nas escalas apropriadas, 
podendo, no entanto, de modo geral, ser aproveitadas as plantas 
aerofotogramétricas, já restituídas. 

É indispensável que se proceda a um levantamento de infor-
mações sôbre cada cidade a ser urbanizada. ~sse serviço compre-
ende a coleta, coordenação e sistematização dos elementos necessá-
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rios ao estudo das condições locais, presentes e passadas, sob vá-
rios aspectos, inclusive histórico, artístico, geográfico, financeiro, 
social, político, econômico e paisagístico, de forma que se possam 
prever as tendências, e, conseqüentemente, o futuro da coletivida-
de em questão. 

Considerando a área, relativamente pequena, das cidades do 
Vale e o seu desenvolvimento precário, deverão ser elaborados pla-
nos modestos. Como se trata de cidades horizontais, será projetado 
um urbanismo de viação, em que a rua é o elemento preponderan-
te. Na zona de expansão das cidades, será prevista, no máximo, 
uma população de 140 pessoas por hectare, tendendo, pois, para 
a cidade jardim horizontal. 

Elaborado o plano; deverá ser estudada uma legislação, isto é, 
um conjunto de leis que se tornam indispensáveis para a boa exe-
cução do programa. A legislação a promulgar deve ser simples, 
prática e com pleno conhecimento das particularidades locais, de 
forma que satisfaça inteiramente às condições de vida social e eco-
nômica da comunidade. 

É fato notório não poderem, muitas vêzes, as prefeituras resis-
tir a um sem número de interêsses locais que se contrapõem ao 
cumprimento de tal plano. Deve-se, pois, estabelecer um contrôle 
de sua execução, que poderá ficar afeto à Comissão, aos Departa-
mentos das Municipalidades, ou a qualquer outro órgão equiva-
lente. 

Existem no Vale 166 sedes Municipais, sendo 89 em Minas 
Gerais, 30 na Bahia, 28 em Pernambuco, 10 em Alagoas e 9 em 
Sergipe. Essas cidades têm, em média, uma população de 3 . 000 
habitantes. 

Um plano de remodelação e expansão para uma localidade 
dessas proporções poderia ser elaborado com uma despesa de 
Cr$ 100. 000,00, considerando-se que já dispõe a Comissão de mui-
tos levantamentos cadastrais e que já são conhecidos muitos dados 
informativos sôbre as comunidades do Vale. 

Com uma verba de 1 milhão de cruzeiros pode ser atendida 
uma média de 10 cidades por ano, e assim, durante o período de 
execução do Plano Geral, serão pràticamente estudados todos os 
núcleos urbanos do Vale. 
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Para uma produção dêsse vulto, será necessar10 contratar 
uma equipe de urbanização, da qual façam parte urbanistas e 
arquitetos, cujas despesas, inicialmente, não ultrapassarão de 
Cr$ 360. 000,00 anuais. 

De um modo geral, a execução do plano compreenderá as de-
sapropriações, os arruamentos, as pavimentações, as obras para es-
coamento das águas pluviais, o ajardinamento e a arborização. 

As Prefeituras farão as devidas desapropriações sempre que 
dispuserem de meios para tanto, ou, simplesmente, impedirão no-
vas edificações em terrenos necessários à abertura de logradouros. 
O alargamento das ruas principais poderá ser feito progressiva-
mente, na medida de suas reconstruções. 

A fim de evitar que os proprietários das áreas necessárias à 
expansão das cidades sejam beneficiados com os loteamentos pre-
vistos nos planos de urbanismo, deverá ser incluída, na respectiva 
legislação, a exigência de que aquêles proprietários executem tôdas 
as obras de arruamentos necessários, caso êles pretendam conti-
nuar na posse dos lotes resultantes. 

Essas obras constarão, no mínimo, de movimento de terra 
para o estabelecimento dos grades projetados, colocação de meios-
fios e sarjetas, que poderão ser de alvenaria de pedra ou concreto, 
conforme as facilidades locais, e arborização . 

Em caso contrário, poderão os Governos Municipais desapro-
priar êsses terrenos, executar os arruamentos e então iniciar a 
venda dos lotes. i:sses serviços deverão ser autofinanciáveis. 

Está em estudos, na Comissão, um tipo de pavimentação eco-
nômica que permitirá às prefeituras o calçamento de suas vias pú-
blicas, considerando as facilidades locais . 

Devido ao excessivo custo da rêde subterrânea de esgotos plu-
viais, será estudado, para o caso geral, sempre que possível, um 
sistema de escoamento superficial das águas de chuvas, a fim de 
proteger contra a erosão a superfície de rolamento. 

Será intensificada, ao máximo, a execução dos projetos de ar-
borização dos logradouros e de ajardinamento das áreas verdes 
previstas nos planos das cidades . 

Para o qüinqüênio 19152-1956, esta Comissão necessita de uma 
dotação de Cr$ 5.000.000,00 - a ser distribuída, anualmente, em 
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parcelas iguais de Cr$ 1.000.000,00, para a realização dos trabalhos 
programados. 

Quando fôr ultimado êste programa inicial, a Comissão apre-
sentarâ, para os qüinqüênios subseqüentes, nas épocas próprias, ·os 
programas a serem executados, visando a integral realização dos 
planos de urbanização das demais cidades do Vale. 

Faz parte dos "Subsídios do Plano" o documento relativo à 
urbanização das cidades do São Francisco, estando localizados, 
no mapa anexo, os centros urbanos a serem, inicialmente, plani-
ficados. 

CAPÍTULO XIII 

SANEAMENTO URBANO 

O saneamento dos núcleos urbanos do Vale do São Francisco 
estâ previsto no inciso X do artigo 3.0 do Regimento aprovado pelo 
Decreto n.º 26.476, de 17 de março de 1949. 

Os estudos jâ realizados, nesse setor, baseados em inquéritos 
feitos pela Comissão e por diversas repartições que trabalham no 
Vale, demonstram que tôda a região sanfranciscana vive em precâ-
rias condições higiênicas, daí se explicando os elevados índices de 
mortalidade, principalmente na população infantil. 

Para se ter uma idéia dessa situação, vai transcrito, abaixo, o 
quadro fornecido pelo Instituto Estadual de Estatística de Ser-
gipe, relativo à cidade de Propriá, um dos principais centros urba-
nos do Baixo São Francisco . 

ÓBITOS 
ANOS N aaeimen toa 

registrados 
Em Geral M~nores de 1 ano 

1943............................ . 315 415 126  
1944...... . 272 533 122  
1945 ...................... . 250 470 150  
1946 ....... . 297 508 246  
1947....... . 292 363 183  

Estas estatísticas não são muito rigorosas, pois é sabido que, 
no interior, nem todos os nascimentos são registrados. Por outro 
lado, na coluna de nascimentos, estão incluídos todos os registros 
feitos naquele período, inclusive o de pessoas adultas, conforme 
informou a autoridade competente. 

23-27 477 
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As informações sôbre Propriá, núcleo dos mais importantes do 
Vale, com excelentes vias de comunicação, permitem avaliar o que 
seja o Médio São Francisco, tão mais longínquo e desprovido de 
recursos. 

Relativamente às possibilidades de sobrevivência dos menores 
de um ano, verifica-se, de acôrdo com as "taxas de sobrevivência", 
constantes do Anuário Estatístico do Brasil, que, enquanto nas ci-
dades do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador e Pôrto Ale-
gre, essas taxas variam entre 76,82% e 86,19% - no Vale do São 
Francisco, na cidade de Propriá, essa taxa não ultrapassa de 41 % , 
convindo ficar ressaltado ser a diarréia a causa principal da mor-
talidade, no primeiro ano de existência . 

As cidades e vilas do São Francisco estão, até o momento, des-
providas, em sua maior par.te, dos elementos essenciais ao sanea-
mento urbano, que são os sistemas de abastecimento dágua potá-
vel às populações e de esgotamento sanitário e pluvial. 

Além disso, tôdas as localidades ribeirinhas são invadidas 
anualmente, durante as cheias periódicas do rio, pelas águas, so-
frendo todos os efeitos desastrosos das inundações e da falta de 
higiene que, por fôrça de circunstâncias, ali se verificam. 

Pelos estudos realizados, verifica-se que necessitam de abaste-
cimento dágua e sistemas de remoção de dejetos tôdas as sedes 
municipais dos Estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Bahia, 
situadas no Vale do São Francisco. 

No Estado de Minas Gerais, cêrca de 50 sedes municipais, 
incluídas na área do Vale, não dispõem dêsses serviços, ou os pos-
suem em forma muito precária. 

De acôrdo com os inquéritos feitos e segundo o recenseamento 
de 1940, as populações urbanas e suburbanas dessas sedes munici-
pais totalizam o seguinte: 

a) Sergipe . ... . . . .. .. - 9 cidades ........ 29.461 habitantes 
b) Alagoas .......... - 10 cidades . ....... 31.105 habitantes 
e) Pernambuco - 28 cidades ........ 48.256 habitantes 
d) Bahia ............. - 30 cidades . ....... 56 .182 habitantes 
e) Minas Gerais ...... - 50 cidades . ....... 86.864 habitantes 

Total . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255.868 habitantes 

Adotando-se uma taxa de crescimento média de 8 % , encon-
tra-se, para a população atual das cidades em questão, o total de 



- 355 -

276. 337 habitantes, população essa para a qual deve a Comissão 
providenciar os sistemas necessários ao abastecimento dágua e à 
remoção de dejetos. 

Para o custo dêsses serviços, deve ser considerado que os abas-
tecimentos dágua das cidades do São Francisco deverão ter, de 
um modo geral, características especiais. 

Assim, o consumo diário per capita não deverá exceder de 
150 litros, em abastecimento contínuo, com a pressão mínima de 
15 metros na rêde de distribuição. 

Por sua vez, o tratamento da água deverá ser completo, com-
preendendo sedimentações com coagulação, filtração, esterilização 
e correção de alcalinidade. 

Salvo raras exceções, não se poderá contar no Vale com adu-
ções dágua por gravidade, obrigando, assim, a adoção de proces-
sos mecânicos elevatórios. 

Pela falta de energia, em muitos centros, terá de ser feita a 
aquisição de motores térmicos para o acionamento das bombas, de-
vendo ser previsto um duplo bombeamento. 

Devido às .grandes variações do nível dágua, no São Francisco, 
as tomadas dágua serão complexas e dispendiosas, obrigando o 
emprêgo de bombas de turbina, mais caras e de menor rendimento 
que as simples bombas de sucção . 

As rêdes de distribuição dágua deverão ser simples, compre-
endendo, apenas, a colocação dos troncos principais e ramais se-
cundários nas ruas de maior importância, devendo ser construídos, 
também, chafarizes públicos que possibilitem um abastecimento 
dágua potável aos moradores mais pobres. 

Quanto à remoção de dejetos, deverá ser empregado o siste,. 
ma separador, prevendo-se a construção das indispensáveis esta-
ções elevatórias. 

Tendo em vista as características fundamentais, acima enun-
ciadas, podem ser tomadas, como custos médios, per capita, as 
quantias de Cr$ 700,00 e Cr$ 500,00 respectivamente para os abas-
tecimentos dágua e para os sistemas de remoção de dejetos. 

Estas médias foram, de um modo geral, confirmadas por orça-
mentos da Seção de Engenharia Sanitária do Ministério da Educa-
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ção e Saúde para as cidades do Vale do São Francisco, e, ainda, 
por obras realizadas pelo SESP nos Vales do Amazonas e do Rio 
Doce. 

Em face do exposto, terá que ser despendida a importância 
total de Cr$ 330. 000. 000,00 para a execução dos serviços nos 127 
núcleos previstos, sendo Cr$ 193 . 000 . 000,00 para os trabalhos de 
abastecimento dágua e Cr$ 137. 000. 000,00 para as obras de re-
moção de dejetos. 

Considerando que os Governos Estaduais e ;M:unicipais têm 
uma grande parcela de responsabilidade na solução dêsses proble-
mas, a Comissão é de opinião que êstes serviços deverão ser exe-
cutados em cooperação, através de financiamento. 

A Comissão tratará de conseguir, junto às entidades oficiais 
de crédito, os empréstimos que os Estados ou Municípios venham 
a precisar para a execução dessas obras, cabendo à CVSF o finan-
ciamento dêsses serviços, na base de 50 % . 

Abastecer de água potável e contemplar com serviços de es-
gotos 127 cidades é o maior programa jamais empreendido no 
Brasil, nesse setor, bastando considerar, para tanto, que, segundo 
o inquérito de saneamento urbano realizado por iniciativa do De-
partamento Administrativo do Serviço Público, existiam no Brasil, 
em 1942, apenas 455 cidades com serviços de abastecimento dágua 
e 214 com rêdes de esgotos sanitários. 

Para dar início ao programa, seriam executados, em primeiro 
lugar, os serviços de abastecimento dágua das cidades de Juàzeiro, 
Petrolina, Penedo, Propriá e Pirapora, em vista de já terem sido 
destinadas verbas para êsses serviços nos orçamentos federais de 
1949, 1950 e 1951, num total de Cr$ 11.000 .000,00. 

No qüinqüênio 1952/1956, serão, ainda, contempladas com 
serviços de esgotos as cidades de Juàzeiro, Petrolina, Penedo, Pro-
priá e Pirapora, e com serviços de água e esgotos as seguintes, 
pelo sistema de cooperação: 

a) Januária, Corinto, Bocaiúva, Paracatu e Lagoa Santa, no 
Estado de Minas Gerais; 

b) Barra, Barreiras, Remanso, Lapa e Xique-Xique, no Es-
tado da Bahia; 

e) Aguas Belas, Sertânia e Afogados de Ingàzeiras, no Es-
tado de Pernambuco. 
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Para execução de todos êsses serviços, programados para o 
qüinqüênio 1952-1956, é necessária a aplicação de uma dotação 
total de cêrca de Cr$ 100. 000. 000,00. 

Tendo em vista os créditos anteriormente distribuídos, serâ 
necessário dotar a Comissão, no referido qüinqüênio, de uma verba 
na importância total de Cr$ 60. 000. 000,00 - em parcelas anuais 
e iguais de Cr$ 12. 000. 000,00 - cabendo aos Estados e Muni-
cípios o financiamento, através de instituições de crédito, da im-
portância total de Cr$ 30. 000. 000,00. 

Fazem parte integrante dos "Subsídios do Plano" os documen-
tos relativos aos estudos organizados pela Comissão para a exe-
cução dos serviços de abastecimento dágua e remoção de dejetos 
dos núcleos urbanos do São Francisco, nos quais são feitas as 
discriminações detalhadas de cada serviço, bem como do emprêgo 
das verbas, com informações minuciosas sôbre as cidades a serem 
beneficiadas, natureza das obras e períodos de trabalho. No mapa 
anexo, estão localizados os núcleos urbanos a serem beneficiados 
com a realização dêsses serviços nos diversos qüinqüênios. 

CAPÍTULO XIV 

SANEAMENTO RURAL E DRENAGEM 

O saneamento das zonas rurais está, também, previsto no 
inciso X do art. 3.o do Regimento aprovado pelo Decreto número 
26.476, de 17 de março de 1949. 

Os serviços de saneamento rural, no Vale do São Francisco, 
deverão ser processados, nas zonas a serem trabalhadas e desen-
volvidas, mediante a realizaçtl'o de drenagens e dessecamentos nas 
bacias principais e secundárias. 

No Médio São Francisco, é muito comum a formação de 
"ipueiras", lagoas que se formam nas depressões dos barrancos e 
das "vazantes'', conservando águas estagnadas durante longos 
períodos. 

Muitas vêzes, essas "ipueiras" se sucedem, formando verda-
deiros pântanos, onde os mosquitos proliferam, dando em resulta-
do a existência de focos permanentes, principalmente de anofeli-
nos, que tanto mal produzem ao habitante da região. 
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O dessecamento dos pântanos assim formados, com a drena-
gem das "ipueiras", é o problema fundamental do saneamento ru-
ral nas áreas a serem aproveitadas, no Médio São Francisco, na 
imensa faixa das "vazantes", que se estende, geralmente, por mui-
tos quilômetros de largura, margeando o curso do rio principal e 
de seus afluentes . 

Contudo, êsse problema, embora fundamental ao saneamento 
do Médio São Francisco, só poderá ser atacado, de forma ampla, 
depois que a Comissão tiver executado o programa inicial organi-
zado para a regularização do regime fluvial, pois somente depois 
de controlado o volume dágua previsto, é que poderão ser delimi-
tadas as áreas a serem realmente dessecadas e saneadas, mediante 
a execução de obras locais . 

~ste retardamento não dificultará a solução do problema, pois 
o serviço de profilaxia da malária, em tôdas as zonas urbanas e 
rurais do Vale do São Francisco, continuará a ser feito ainda por 
bastante tempo, de acôrdo com os têrmos do convênio assinado. 

O dessecamento dos pântanos, com a drenagem das "ipuei-
ras", para o combate à malária, é uma obra de erradicação e não 
de simples profilaxia, a qual só se justificará quando as zonas a 
serem beneficiadas possuírem um desenvolvimento econômico ca-
paz de amparar e conservar semelhante medida saneadora, de ele-
vado custo. 

Quanto ao Baixo São Francisco, o desenvolvimento da agri-
cultura já justifica, no momento, a realização de obras de sanea-
mento rural, convindo notar que, de Pão de Açúcar para jusante, 
existem extensas áreas marginais que se prestam muito bem ao 
plantio de arroz em larga escala. 

Principalmente de Propriá até a foz do São Francisco, já exis-
te adiantada lavoura dêsse cereal, que é feita nas várzeas e lagoas 
anualmente invadidas pelas enchentes. À medida que as águas do 
São Francisco baixam, deixando o terreno fertilizado e umedecido, 
os agricultores vão transplantando, para a faixa que vai sendo 
paulatinamente descoberta, as mudas de arroz previamente pro-
duzidas em sementeiras . 

Assim, obtêm um rendimento médio de cêrca de 2.000 quilos 
de arroz por hectare. Essas várzeas e lagoas recebem águas de 
duas procedências, isto é, do Rio São Francisco, nos meses de 
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novembro a março, e das precipitações locais, nos meses de maio 
a agôsto. Em conseqüência disso, quando o São Francisco já se 
retirou da várzea e está ela tôda plantada, costuma advir uma 
enchente dos rios e riachos contribuintes locais, e, novamente, a 
várzea é inundada, matando a plantação que ainda está tenra. 

Para a solução dêsse problema, a Comissão entrou em enten-
dimentos com o Departamento Nacional de Obras de Saneamento 
para a elaboração de um plano destinado ao aproveitamento racio-
nal dessas várzeas, mediante a execução de obras apropriadas, nos 
cursos principais e secundários das bacias afluentes. 

As obras já projetadas pelo Depar.tamento Nacional de Obras 
de Saneamento para as várzeas do Cedro, em Propriá, e Boacica, 
em Penedo, têm por principal finalidade impedir que as águas dos 
Rios Propriá e Boacica, que despejam nessas várzeas, as alaguem, 
e que uma enchente extemporânea do São Francisco venha preju-
dicar as culturas. 

Consistem essas obras em extensos canais que, partindo do 
São Francisco, vão até o ponto em que o rio local penetra na vár-
zea. :msses canais são encerrados em diques suficientemente altos, 
de modo que as águas coletadas pelo rio são conduzidas direta-
mente ao São Francisco, sem penetrarem na várzea. As águas 
caídas nas bacias formadas dentro da várzea passarão para o 
canal por compor.tas automáticas, ou serão bombeadas para êle. 

Assim, aproveitar-se-á a totalidade da área da várzea, elimi-
nando-se a causa dos prejuízos que se verificam atualmente. 

Os canais terão profundidade suficiente para permitir a nave-
gação de pequenas embarcações, estabelecendo assim ligação entre 
o São Francisco e localidades bem distantes, situadas nas margens 
das lagoas ou várzeas . 

Obras complementares, como retificações dos rios, desobstru-
ções e instalação de bombas, serão necessárias para o completo 
êxito do plano. 

De um modo geral, é êste o problema das grandes lagoas do 
Baixo São Francisco. 

As águas provenientes das enchentes dos rios e riachos locais 
poderão ser aproveitadas antes de atingirem o canal de desagua-
mento para o São Francisco. Para isso, deverão ser construídos 
açudes com as respectivas bacias de irrigação, ao longo do curso 
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dêsses rios e riachos. Os açudes terão também por finalidade con-
trolar as enchentes, o que possibilitará menor altura para o endi-
camento projetado ao longo do canal. 

Quanto às pequenas e numerosas várzeas e lagoas, anual-
mente alagadas pelo São Francisco, mas que não recebem grande 
contribuição das chuvas locais, o problema permite uma solução 
mais simples. Bastam diques providos de compor.tas, que contro-
lem a entrada e saída das águas do São Francisco. Bombas de 
capacidades adequadas apressarão o esgotamento final das áreas 
citadas e esgotarão as águas pluviais que caírem após o fechamen-
to das comportas, e que possam prejudicar as culturas. Estão neste 
caso várias baixadas marginais, cuja área atinge milhares de hec-
tares. 

Perto da foz do São Francisco, há terrenos que, além de fica-
rem submersos na ocasião das enchentes anuais dêsse rio, são 
inundados diàriamente pelas águas que as marés represam. Essas 
águas tornam-se um tanto salobras quando a maré se eleva e a 
salinidade vai diminuindo à medida que aumenta a distância da 
foz, chegando a um ponto em que podem ser aproveitadas para 
irrigação. Um sistema de diques providos de comportas contro-
lará fàcilmente as águas, .tornando aproveitável boa área. 

Há, ainda, grandes áreas de cota pouco superior à das enchen-
tes do São Francisco, as quais poderão ser irrigadas mediante o 
bombeamento das águas. 

O plano de aproveitamento das baixadas, várzeas e lagoas do 
Baixo São Francisco poderá ser atacado por partes. Assim, na 
primeira fase serão executadas as obras das várzeas abaixo dis-
criminadas: 

LAGOAS E VALES ÚMIDOS DO BAIXO SÃO FRANCISCO 

Área Orçamento estimadoVÁRZEA 
{ha) (Cr$) 

Cedro (SE) ................................................•. 2.000 2.600.000,00  
Boacica {AL) ................................................. . 2.300 8.000.000,00  
Itió.ba (AL) .......... ,.,, ..... , , ....... , ..................... . 1.300 3.000.000,00  
Cotinguiba (SE). . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 600 1. 500. 000,00  
Capivara (SE) ................................................ . 700 1.600. 000,00  
Betume (SE) ....•............................................. 6.000 14.400.000,00  
Marituba (AJ,) ............................................... . 7.000 17. 000. 000,00  
Diversos (AL e SEl .......................................... . 3.100 6. 900. 000,00  

TOTAL .......... . 24.000  .511. 000. ººº·ºº 
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Deve-se acrescentar mais Cr$ 5.000.000,00 para a aquisição 
de maquinaria destinada ao serviço, dando, assim, um total esti-
mado de Cr$ 60. 000. 000,00. 

Dar-se-á preferência às áreas onde já houver atividade agrí-
cola. Concluídas essas obras, serão atacados novos serviços em 
outras áreas marginais, os quais virão beneficiar mais de 25. 000 
hectares. 

Com a energia de Paulo Afonso, poder-se-á, no futuro, ampliar 
muitíssimo as áreas irrigáveis. 

O sistema de contrôle das águas nas lagoas e várzeas tem o 
inconveniente de prejudicar a criação de peixes, pelo que serão 
deixadas lagoas com área e volume dágua suficiente para servi-
rem de refúgio e favorecerem a sua multiplicação. 

Um fato importante a considerar é o caso da exploração das 
terras tornadas aproveitáveis, assim como as necessárias desapro-
priações. Os planos respectivos estão em estudos pela Comissão, 
e serão, oportunamente, submetidos à aprovação do poder com-
petente. 

Será estudada, ainda, a possibilidade da ligação do Baixo São 
Francisco com o Rio Japaratuba, por meio de um canal navegável, 
através das baixadas existentes entre êsses rios, nas proximidades 
do Atlântico. 

Em face do exposto, os serviços destinados ao saneamento 
rural, no Vale do São Francisco, serão iniciados, pela execução 
de obras apropriadas nas várzeas e lagoas do Baixo São Fran-
cisco, onde o desenvolvimento da agricultura já permite e reco-
menda a inversão de recursos para tal fim. 

Durante o qüinqüênio 1952/1956, serão executados os servi-
ços previstos para as bacias dos Rios Propriá e Betume, em Ser-
gipe, e Itiúba e Boacica, em Alagoas, os quais abrangem uma área 
de 12. 600 hectares e importam em cêrca de Cr$ 30. 000. 000,00 
aproximadamente. 

As restantes várzeas e lagoas previstas, além de outras cujo 
aproveitamento estudos posteriores venham recomendar, serão 
atacadas mais tarde, quando ultimados os .trabalhos das primeiras 
já enumeradas. 

Assim, necessitará a Comissão de uma dotação anual de 
Cr$ 6. 000. 000,00 - a partir de 1952, e até o exercício de 1956, 
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para dar execução ao programa acima delineado, independente-
mente dos créditos já distribuídos, inclusive para o exercício de 
1951. 

Faz parte dos "Subsídios do Plano" o documento relativo ao 
saneamento rural, o qual cuida, em detalhes, do saneamento das 
lagoas e vales úmidos do Baixo São Francisco. No mapa anexo, 
estão localizadas essas lagoas e várzeas, pelas quais a Comissão 
pretende iniciar os trabalhos de saneamento rural, no Vale do São 
Francisco. 

CAPÍTULO XV 

EDUCAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL 

Os serviços relativos à educação e ao ensino profissional estão 
previstos no inciso XVIII do art. 2.0 do Regimento aprovado pelo 
Decreto n.º 26.476, de 17 de março de 1949, ao passo que, no 
art. 39 do citado Regimento, estão discriminadas as atribuições da 
Comissão, nesse setor. 

O problema educacional no Vale do São Francisco é um dos 
que mais interessam à Comissão, pois, tanto nas cidades, como nas 
áreas rurais própriamente ditas, é reduzido o número de centros 
de ensino, a despeito do progresso geral obtido nos últimos anos, 
principalmente no que diz respeito ao ensino .técnico-profissional, 
cujo deficiência é ainda mais acentuada. 

As crianças e os adultos em todo o Vale do São Francisco, 
tornado em seu conjunto, não dispõem de .estabelecimentos de en-
sino em correspondência com suas reais necessidades, principal~ 

mente no tocante a uma aprendizagem que sirva às suas ativida-
des fundamentais de agricultores, criadores e pescadores. 

Diante do exposto, a Comissão, no interêsse de dar uma justa 
solução ao problema, proporcionando a recuperação econômica e 
social daquela vasta região, propõe que os serviços de educação e 
de ensino profissional sejam, inicialmente, orientados do seguinte 
modo: 

a) através de serviços gerais de educação a serem executados 
diretamente pela Comissão; 
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b) mediante convênios, para ensino profissional e educação 
extensiva, a serem celebrados com os Ministérios da Agricultura 
e Educação; 

e) e pela instituição de cursos de treinamento manual, a 
cargo da própria Comissão . 

Por trabalhos diretos entendem-se os que a Comissão fará 
através de seus órgãos específicos. Evidentemente, não é atribui-
ção direta desta Comissão entregar-'se a um programa exclusiva-
mente do ensino, em si, em seus diferentes níveis. Isto equivaleria 
a invadir a esfera própria de ação do Ministério da Educação e 
dos Governos Estaduais e Municipais. 

Em matéria de Educação e ensino, o que visa a Comissão é 
preparar o homem rural e sua família para as lides do campo. O 
ensino técnico-profissional agrário é a finalidade da Comissão 
nesse setor. Bôlsas de estudos para professôras selecionadas, for-
mação de capatazes rurais nas colônias a serem fundadas, centros 
de treinamento junto a nucleamentos de agricultores, bem como 
cursos de treinamento manual, eis os meios de que a Comissão 
pretende lançar mão para colimar aquêle objetivo geral. A esta 
parte ficariam afetos seminários a serem realizados nos centros 
demográficos mais desenvolvidos, tendo em mira habilitar melhor 
os professôres no desempenho de suas funções junto às famílias de 
onde vêm os alunos e às comunidades urbanas ou rurais onde são 
chamados a atuar. 

Os convênios a serem firmados com os Ministérios da Agri-
cultura e da Educação visam, especialmente, a instalação e o fun-
cionamento de uma grande fazenda-escola, em ponto apropriado 
do Vale, destinada a preparar, profissionalmente, filhos de agri-
cultores e de criadores de tôda a região, bem como o equipamento 
com pessoal habilitado e material de 3 missões educativas rurais, 
ambulantes, integradas por pessoal especializado, à semelhança da 
que já existe, operando com êxito, em Itaperuna, no Estado do Rio 
de Janeiro, com recursos conjuntos dos .Ministérios da Agricultura 
e da Educação. 

Os cursos de treinamento manual, destinados a alunos, obje-
tivando uma iniciação ao trabalho, tem por fim continuar o pró-
prio programa escolar de mera alfabetização. 
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2sses cursos, administrados por elementos locais, tendo rece-
bido, antes, especialização em estabelecimentos do SENA!, funcio-
narão junto às escolas atualmente existentes na região e minis-
trarão práticas educativas essenciais a atividades de cada meio, 
abrangendo ramos especiais de aplicação, tais como trabalhos com 
fibrs e tecelagem, e trabalhos em couro, cerâmica, madeira, ferro 
e artes regionais. 

Para a execução dêsse programa, durante o qüinqüênio 19'52/ 
1956, necessita a Comissão de uma dotação total de ........... .  
Cr$ 16.000.000,00 - assim distribuída: 

a) Cr$ 2.500.000,00 para os serviços gerais de educação, a 
serem diretamente executados pela Comissão; 

b) Cr$ 7 .500.000,00 para os convênios a serem firmados 
com os Ministérios da Agricultura e da Educação; 

e) Cr$ 6.000.000,00 para a organização de cursos de treina-
mento manual. 

Faz parte dos "Subsídios do Plano" o documento relativo aos 
serviços de educação e ensino profissional que a Comissão julga 
de interêsse fundamental para o Vale, tendo em vista o que repre-
senta, para o progresso de uma região, a cooperação de uma popu-
lação convenientemente instruída com os agentes do poder público. 

CAPÍTULO XVI 

SAúDE E ASSIST:&::NCIA 

Os trabalhos de saúde e assistência estão previstos na alínea a 
do art. 7.0 da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, e no inciso 
XIX do art. 3.º do Regimento aprovado pelo Decreto n.º 26. 476, 
de 17 de março de 1949. No art. 39 do referido Regimento, encon-
tram-se discriminadas as atribuições da Comissão, no que diz res-
peito ao amparo da saúde e assistência às populações . 

A saúde e a assistência constituem, pois, problemas de base 
da Comissão, e, quanto a êsse tema, poder-se-á dizer que, exce-
tuando o combate à malária, cujos êxitos se traduzem pela ausên-
cia quase completa, já agora, de casos dessa doença em todo o 
Vale, o problema sanitário do São Francisco se reveste, ainda, de 
características bem graves. 
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Sem mencionar a rêde de hospitais que presentemente vem a 
Comissão, por intermédio do Ministério da Educação e Saúde, 
construindo no Vale, à conta das dotações constitucionais distri-
buídas para execução do plano de emergência, encontram-se na 
região do São Francisco 5 postos de puericultura em funciona-
mento, 8 equipados e 19 em construção, num total de 32 unidades. 
Estão, também, funcionando no Vale nada menos de 57 institui-
ções hospitalares de vários tipos, das quais só na área mineira se 
localizam 49 . 

:S:sses números mostram de sobejo quão satisfatoriamente já 
foi resolvido o problema da construção de uma adequada rêde hos-
pitalar no Vale do São Francisco, para atender às necessidades 
atuais da sua população. 

O programa restante a ser pôsto em prática, nos próximos 
anos, pela Comissão, nas diversas regiões do Vale, para atender à 
saúde e dar assistência às populações ribeirinhas, é o seguinte: 

a) realização de serviços gerais de assistência, mediante a 
utilização de unidades móveis assistenciais; 

b) equipamento da rêde hospitalar do São Francisco, para 
permitir o seu regular funcionamento, de acôrdo com o convênio já 
firmado, para êsse fim, com o Serviço Especial de Saúde Pública; 

e) prosseguimento do serviço de profilaxia da malária, em 
tôdas as zonas urbanas e rurais do Vale, de acôrdo com o convênio 
assinado, para tanto, com o Serviço Nacional da Malária. 

As unidades móveis, que funcionarão, inicialmente, no Médio 
São Francisco, tentarão dar caráter não estático, mas dinâmico, 
aos trabalhos de saúde e assistência. Subindo e descendo o rio prin-
cipal e seus tributários, essas unidades móveis prestarão assistên-
cia integral às populações ribeirinhas, definindo-se as mesmas, 
primordialmente, por uma feição educativa em massa. 

Os estabelecimentos que compõem a "Rêde Hospitalar do São 
Francisco", cuja construção e respectiva instalação foi incluída no 
plano de emergência do Vale, são os seguintes: 

a) no Estado de Minas Gerais, os hospitais de Manga, Bo-
caiúva, Montes Claros, Pirapora, Januária, São Francisco, Pains e 
Paracatu; 
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dos ou em via de conclusão, e enquanto as necessidades da região 
não reclamarem um maior desenvolvimento dessa rêde. 

Quanto ao hospital de Paulo Afonso, vem o mesmo sendo cons-
truído com recursos especiais, juntamente com o hotel, podendo, 
de futuro, ser anexado à "Rêde Hospitalar do São Francisco". 

Até o exercício de 1946, o combate à malária, no Vale do São 
Francisco, limitou-se à aplicação de medidas antilarváricas, con-
sistindo, principalmente, na aplicação de larvicidas ou em traba-
lhos de pequena hidrografia, na região do Baixo São Francisco, 
além da assistência medicamentosa às populações ribeirinhas. 

A partir de janeiro de 1947, foi o serviço de profilaxia da ma-
lária, no Vale, incluído no plano de emergência, com dotações 
constitucionais que permitiriam a execução de um vasto programa 
de combate à malária, baseado nos seguintes princípios: 

a) realização de inquéritos epidemiológicos, para conheci-
mento da distribuição e do grau de prevalência da malária, e da 
distribuição das espécies de anofelinos vetores da doença; 

b) organização de uma extensa rêde de unidades distribui-
doras de antimaláricos, com o objetivo de fazer chegar aos doentes, 
dos mais longínquos rincões do Vale, o medicamento antimalárico, 
rápida e gratuitamente; 

e) aplicação intradomiciliar do DDT, para impedir a trans-
missão da malária ou reduzi-la a níveis mínimos. 

Os trabalhos executados nos anos de 1947 a 1950, em todo 
o Vale, pelo Serviço Nacional de Malária, reduziu, de modo im-
pressionante, a níveis mínimos, a .transmissão da malária, a tal 
ponto que a densidade anofélica domiciliar, existente antes da pri-
meira dedetização, pràticamente se anulou um ou dois anos após 
a sua realização, em várias regiões da bacia. Nas localidades baia., 
nas de Morpará, Jupaguá, Ibotirama, Pôrto Novo e Bom Jesus da 
Lapa, e nas localidades mineiras de São Romão, Manga, Guaicuí 
e São Francisco, em 1947, foram inspecionadas 705 habitações e 
capturados 1. 279 anofelinos, ao passo que, já em 1949, nessas mes-
mas localidades, foram revistados 721 prédios, nos quais não foi 
encontrado um só anofelino. 

Durante os exercícios de 1947 a 1949, o Serviço Nacional de 
Malária, procedeu, no Vale, a uma apreciável dedetização domi-
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ria no Vale do São Francisco, mediante o emprêgo de dotações 
constitucionais a serem distribuídas, anualmente, pela Comissão. 

Para o qüinqüênio 1952/1956, o Serviço Nacional de Malária, 
de acôrdo com o programa organizado, executará os seguintes tra-
balhos: 

a) novas dedetizações de todos os prédios até agora dedeti-
zados, em ciclo semestral; 

b) penetração em todos os recantos da área de trabalho com 
a inclusão de todos os novos prédios encontrados, até que não haja 
mais habitação, no Vale, fora do alcance do serviço de DDT; 

e) manutenção da rêde de unidades distribuidoras de medi-
camentos antimaláricos e sua ampliação progressiva, de modo que 
qualquer habitante do Vale possa dispor do medicamento especí-
fico, gratuitamente, com rapidez e facilidade; 

d) realização anual de inquéritos epidemiológicos destinados 
a avaliar os resultados dos trabalhos profiláticos e medir a redu-
ção observada na incidência da malária. 

Em seguida à execução dêsse novo programa, a Comissão, .ten-
do em vista os resultados que forem obtidos, proporá a distribuição 
de novos recursos para o prosseguimento dêsses serviços profilá-
ticos e cuidará, para certas regiões onde o desenvolvimento econô-
mico se acentuar, da execução de outros trabalhos destinados à 
erradicação, em caráter definitivo, da malária. 

Para a execução do programa delineado, a Comissão necessita, 
para o qüinqüênio 1952/1956, de uma dotação global de ....... .  
Cr$ 105. 000. 000,00 - assim distribuída: 

a) Cr$ 5. 000. 000,00 para aquisição e funcionamento de uni-
dade móvel assistencial; 

b) Cr$ 50. 000. 000,00 para o equipamento e o funcionamen~ 
to da rêde hospitalar do São Francisco; 

e) Cr$ 50. 000. 000,00 para o prosseguimento dos serviços de 
profilaxia da malária. 

Faz parte dos "Subsídios do Plano" o documento relativo aos 
serviços de saúde e assistência a serem levados a efeito no Vale do 
São Francisco, pela Comissão, o que representará, para o desen-
volvimento econômico da região, a formação de uma população 
sadia, que auxiliará, com o seu próprio esfôrço, a ação governa-
mental. 

24-27 477 
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CAPÍTULO XVII 

FOMENTO DA PRODUÇÃO AGRfCOLA 

O aproveitamento total das possibilidades econômicas do Vale 
do São Francisco, determinado no artigo 29 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, ou seja, o desenvolvimento econômico 
da região, assenta, justamente, no fomento de sua produção, até 
agora conduzida por processos primitivos. 

A Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, na alínea a do seu 
artigo 7.º, e o Regimento aprovado pelo Decreto n.º 26.476, de 17 
de março de 1949, nos incisos XIII e XVI de seu artigo 3.0 , incluí-
ram, entre os problemas a serem considerados no plano geral do 
São Francisco, o fomento da indústria e da agricultura, e a explo-
ração e conservação das riquezas minerais, da fauna e da flora, 
existentes no Vale. 

O fomento direto ou indireto à produção agropecuária consti-
tui um dos objetivos primordiais do plano, desde quando na agri-
cultura e na pecuária repousa a estrutura da economia rural do 
Vale, sendo conveniente assinalar que, pelas pesquisas realizadas 
pela Comissão, essa produção global orça, apenas, atualmente, por 
cêrca de 2 bilhões e meio de cruzeiros. 

O aumento, de um lado, e a melhoria de qualidade dessa pro-
dução, de outro lado, consubstanciam o programa básico da Co-
missão, nesse setor de suas atividades, sem esquecer medidas que 
aproveitem a matéria-prima local em forma de produtos indus-
triais ou o transporte e colocação dos produtos em melhores con-
dições de preços e mercados . 

A Comissão estudou e esboçou nada menos de 24 projetos, 
para a colimação dêsse objetivo, isto é, para o fomento da produ-
ção agropecuária, e para cuja realização, no qüinqüênio 1952/1956, 
está previsto o emprêgo da importância necessária. 

Nas linhas abaixo, serão examinados, em resumo, os projetos 
já aludidos acima e as providências que a Comissão considera 
indispensáveis para a solução prática dos diferentes problemas li-
gados ao fomento dessa produção. 

É necessário que a Comissão fique aparelhada para assistir à 
lavoura e à criação naquilo que constitui sua atribuição específica. 
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Necessita, assim, ter à sua disposição sementes selecionadas, adu-
bos, máquinas de fomento e de defesa agrícola, inseticidas e fun-
gicidas, tanto para uso próprio, quanto para trabalho e demonstra-
ção externas, de feição educativa. Incumbe-lhe, ainda, manter con-
tacto direto com lavradores e criadores através de técnicos experi-
mentados, realizando campanhas de combate à erosão e instituin-
do "semanas de fazendeiros". 

:&:sse trabalho poderá ser feito diretamente pela Comissão, ou 
indiretamente, mediante acôrdo com os órgãos competentes do Mi-
nistério da Agricultura. 

A política de produção e assistência da Comissão será reali-
zada por intermédio dos seus Distritos, já instalados em pontos 
adequados do Vale. Ê:sses órgãos regionais terão, para tanto, que 
ser equipados com materiais e instrumentos agrícolas e meios de 
transporte apropriados, de maneira que possam desempenhar seus 
objetivos regimentais. 

Os campos de produção agrícola, estudados e previstos pela 
Comissão, destinam-se à multiplicação de sementes e mudas das 
principais culturas, bem assim à manutenção de reprodutores de 
maior interêsse na região. Os cereais, leguminosos, cana, algodão, 
mamona, mandioca - para só mencionar os principais produtos 
do São Francisco - são multiplicados, atualmente, segundo mé-
todos empíricos, não havendo sequer escolha nas variedades que 
se plantam. 

Nesses casos serão, também, executados trabalhos de demons-
tração de drenagem, irrigação, conservação do solo e práticas cul-
turais mais apropriadas ao meio. Sementes e mudas produzidas 
por êsses campos - cada um com área não inferior a 400 hectares 
- serão distribuídas aos lavradores, mediante pagamento ou de-
volução, futura, da quantidade inicialmente recebida. 

Um dêsses campos destinar-se-á, exclusivamente, ao melhora-
mento de sementes de arroz. E, como no Baixo São Francisco, em 
19491 havia 10. 675 hectares de terras ricas, cobertas com arroz de , 

inferior qualidade, porquanto é rotineira a cultura, como ainda as 
sementes deixam muito a desejar, sendo o arroz ali produzido 
quase todo vermelho, alcançando, pois, preços inferiores no mer-
cado rizícola - lá e não em outro local do Vale se justifica a ins-
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talação de um dêsses campos. Uma das ilhas aluvionais existentes 
em frente a Piassabussu, em terras de Alagoas, junto à foz do São 
Francisco, já foi estudada para êsse fim . 

Já foi assinalada a rotina com que os agricultores e criadores 
exercem seus misteres no Vale do São Francisco. Isto explica o 
esgotamento do solo e dos recursos naturais, a fraca produção por 
área, a agricultura quase só para consumo doméstico e a má apre-
sentação qualitativa dos produtos rurais originários do Vale. 

Daí a idéia da instalação de uma fazenda-escola em ponto 
apropriado do Vale, com fins técnico-agrícolas e que reúna crian-
ças e rapazes dos municípios da região, submetendo-os a um pre-
paro intensivo, e em forma metódica e objetiva, de modo a melhor 
prepará-los para o desempenho de funções ligadas à lavoura e ao 
pastoreio. Nessa escola, será ministrado o ensino prático agrícola, 
havendo cursos para tratoristas, aradores, sondadores e artífices. 

A área dessa fazenda não deverá ser inferior a 1.000 hectares, 
dos quais 300 hectares serão utilizados na lavoura e como reserva 
florestal, e os restantes 700 hectares, na criação de um plantel de 
200 cabeças de animais de grande porte, o qual servirá para forne-
cer reprodutores e matrizes para os municípios criadores do Vale. 

Na mecanização da lavoura, onde as condições a indicam, re-
pousa, em parte, o aumento da produção e a melhoria do nível de 
vida material dos lavradores. Nesse particular, não é boa a situa-
ção do Brasil, pois, enquanto a América Latina possuía, em 1948, 
nada menos de 65 mil tratores, figura o nosso País apenas com 
6. 472 unidades. 

A região do São Francisco, ao demais, está quase que desas-
sistida de conjuntos motomecanizados, não obstante o interêsse 
dos lavradores por êles e a existência de vastas áreas que podem 
ser trabalhadas com êsses modernos instrumentos de produção. 

A Comissão, de acôrdo com os estudos feitos, chegou à con-
clusão que o programa de motomecanização para o Vale deverá 
obedecer a duas fases, a primeira determinada pela utilização de 
alguns conjuntos mecanizados no Alto e Baixo São Francisco, onde 
inquéritos feitos mostraram a possibilidade de adoção do sistema 
em proporções apreciáveis, e a segunda determinada pela educa-
ção do homem, mediante demonstrações, para novos processos de 
exploração do solo, na região do Médio São Francisco, onde poucos 
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são os agricultores que conhecem o uso do arado. Vale destacar 
que os conjuntos de patrulhas mecanizadas não onerarão o orça-
mento da Comissão, visto que seu trabalho - preparo do solo, 
plantação, cultivo e colheita - será devidamente indenizado em 
qualquer das mencionadas operações culturais. A Comissão, nos 
inquéritos que realizou, chegou à conclusão que, nas referidas re-
giões, há mercado para a paga dêsses serviços . 

Os trabalhos de organização de campos, em cooperação com 
os agricultores, serão realizados pelos Distritos da Comissão, com o 
fim principal de melhor difundir os processos racionais da produ-
ção agrícola. 

~sses trabalhos serão feitos mediante acôrdos firmados entre 
os agricultores e a CVSF, para a execução de tôdas as operações 
agrícolas necessárias às culturas que forem levadas a efeito, mi-
nistrando-se aos trabalhadores rurais conhecimentos sôbre o ma-
nejo das máquinas agrícolas e as práticas modernas que, em cada 
caso, deverão ser aplicadas . 

A mandioca, o arroz e o algodão constituem três dos mais di-
fundidos e importantes produtos da economia rural do Vale do São 
Francisco. 

O aproveitamento, porém dêsses produtos e o seu beneficia-
mento, para efeitos de consumo por parte das populações que os 
utilizam, vêm sendo feitos segundo processos inteiramente ultra-
passados. 

Pequenas fábricas, rudimentares e arcaicas, existem por tôda 
parte, produzindo, todavia, pouco e em más condições, no que se 
refere ao aproveitamento máximo da matéria-prima e à qualidade 
dos produtos. 

De outro lado, no que se refere ao açúcar, dêsse produto pouco 
se utilizam percentagens apreciáveis da população ribeirinha, de-
vido ao preço excessivo dêsse gênero, que alcança índices inacessí-
veis à bôlsa da maioria da população. 

Em face do exposto, a Comissão é de opinião que sejam insta-
ladas, no Vale, duas usinas para produção de açúcar, com capaci-
dade de produção média de 30 mil sacos por ano, além de álcool; 
devendo as mesmas ser localizadas na região do Médio São Fran-
cisco, nas zonas onde a cultura da cana é tradicional . 
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Além dessas usinas de açúcar, a Comissão programou, igual-
mente, a instalação de 10 conjuntos para a industrialização da 
mandioca, 20 para o beneficiamento do arroz e 5 usinas para o 
beneficiamento do algodão, a fim de fomentar a industrialização 
dêsses produtos, dando um aproveitamento adequado à matéria-
-prima e proporcionando uma melhor qualidade a êsses produtos. 

Por outro lado, a criação econômica dos animais domésticos é 
um dos mais importantes objetivos da Comissão, notadamente em 
virtude do caráter, em grande parte pecuário, da economia do Vale. 

Além da introdução de sangue novo nos rebanhos existentes, 
impõe-se, simultâneamente, um trabalho planificado no sentido de 
melhorar a alimentação dos animais. 

1!:ste trabalho, abrange, de um modo geral: 
a) a identificação, estudo bromatológico e conservação das 

plantas forrageiras regionais; 
b) o fomento e a cultura de forrageiras autóctonas e exó-

ticas, com a conseqüente ampliação das áreas de pastagens arti-
ficiais; 

e) a ensilagem e a fenação, como base de abastecimento ali-
mentar na época da estiagem. 

O plantio da cana e outras forrageiras à base de irrigação, o 
fomento à palma, fenação e ensilagem nas regiões sêcas do Vale, 
além da formação de pastagens onde o índice pluviométrico per-
mitir, constituem os itens fundamentais dêsse programa que a Co-
missão julga como do maior interêsse para o fomento da produção 
animal no São Francisco. 

Ainda, com o propósito de melhorar os rebanhos, atualmente 
existentes, a Comissão indica a execução de uma dupla tarefa, 
assim esquematizada: 

a) seleção pura e sim pies do chamado gado pé-duro ou 
crioulo; 

b) cruzamento contínuo, pelo emprêgo de bons reprodutores. 
Uma vez adquiridos os reprodutores pela Comissão, seriam 

êsses animais transferidos aos criadores, ora por empréstimo, devi-
damente controlado, ora por venda ou mesmo mediante troca. 

A Comissão, nos inquéritos realizados, constatou, também, 
que o desconhecimento do emprêgo de vacinas preventivas tem 
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sido a causa principal do mau estado sanitário que apresentam, 
atualmente, os rebanhos do Vale do São Francisco. 

Em conseqüência dêsse desconhecimento, vultosos prejuízos 
têm sido verificados, levando o desânimo aos criadores que, aliás, 
vivem baldos de recursos, sem assistência técnica para os proteger 
e orientar nas lides pecuárias. 

Confirma essa asserção o caso, bastante grave, verificado, re-
centemente, no Município de Coripós, em Pernambuco, situado no 
Vale, onde 80 % dos rebanhos bovinos e asininos foram dizimados 
por moléstia de origem desconhecida, sem que fôssem tomadas 
providências para reparar o mal . 

Outras zoonozes, de etiologia conhecida, incidem sôbre os re-
banhos, cobrando-lhes pesado tributo, empobrecendo os efetivos 
pecuários que são indiscutivelmente das maiores fontes de rendi-
mento econômico. 

Verifica-se, no São Francisco, a presença da pneumo-enterite 
dos bezerros, adenite-equina, carbúnculo-hemático, carbúnculo-
~sintomático, raiva desmodina, febre aftosa, encefalomielite, pas-
teureloses, salmoneloses, ectos e endo-parasitoses. 

Impõe-se, assim, um programa de trabalho, objetivando a de-
fesa sanitária dos animais, no Vale, com base em vacinações pre-
ventivas contra as moléstias infecciosas. 

Para tanto, a Comissão é de opinião que deverá ser instalado, 
no próprio Vale, um laboratório destinado à fabricação de vacinas, 
convindo notar que a venda dos produtos dará para cobrir, intei-
teureloses, salmoneloses, ectos e endoparasitoses. 

A preservação dos rebanhos do Alto São Francisco e da re-
gião mineira do Médio São Francisco poderá ser melhor obtida 
mediante um programa sistemático, relativo à defesa sanitária-
animal. O Ministério da Agricultura possui uma Inspetoria Re-
gional de Defesa Animal, sediada em Belo Horizonte, a qual, se 
provida de maior soma de recursos, poderá atender à área do Vale, 
nos limites de ,Minas, onde tem alçada e competência. 

O Vale do São Francisco é uma das regiões do país mais den-
samente povoadas de suínos, nela vivendo um rebanho estimado 
em 1 milhão e meio de animais, possibilitando o abastecimento de 
carne e gordura às populações. 
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A industrialização de produtos suínos, no Vale, no entanto, 
está ainda em sua fase doméstica de preparo de banha, toucinho 
e carne salgada, convindo notar que sómente o Município de Cote-
gipe, na Bahia, situado no Vale, produziu, em 1948, 100 mil quilos 
de banha, em forma rudimentar. 

Objetivando a evolução nos métodos criatórios e a industriali-
zação animal, a Comissão propõe a instalação de dois matadouros 
para beneficiamento de banha, carne e subprodutos, destinados, 
portanto, à elaboração de produtos suínos. 

O peixe, no Rio São Francisco, em seus afluentes e lagoas, 
constitui alimento generalizado e fonte de renda das populações 
ribeirinhas. A pesca, porém, vem sendo feita de modo irregular e 
antinatural. Tapagens, rêdes de malhas estreitas, bombas, enve-
nenamento das águas, tudo é praticado livremente, num descon-
trôle prejudicial e fatal à ictiofauna. O resultado é o escasseamento 
do produto, principalmente no Baixo São Francisco. 

A Comissão propõe, inicialmente, um programa que vise à 
defesa do peixe, proporcionando assistência ao pescador, fomen-
tando a pesca e industrializando o pescado, instalando e mantendo 
para tanto, diretamente ou em acôrdo com o Ministério da Agri-
cultura, três postos de pesca, a serem localizados em pontos do 
rio mais convenientes às necessidades técnicas do serviço. 

As missões de estudos realizadas pela Comissão e que se es-
tenderam por tôdas as regiões do Vale, evidenciaram as dificulda-
des que os criadores e lavradores têm na compra de instrumentos 
de trabalho e utilidades para uso doméstico. Revelaram, ainda, os 
inquéritos realizados o preço extorsivo por que, em certas zonas do 
Vale, êsse material é vendido pelo comércio regular. 

A Comissão, considerando a importância que o assunto repre-
senta no plano do fomento à produção, propõe a criação de uma 
carteira de revenda, por intermédio da qual seriam fornecidos aos 
interessados, a preço de custo, os materiais de que necessitarem 
para a realização de seus afazeres de lavradores e criadores. 

A Comissão verificou, também, nos inquéritos e observações 
realizados, que, em certas zonas do Vale, na época da produção, os 
produtos ficam encalhados por falta de transporte suficiente. 

Acrescente-se, a êsse fato, a reduzida duração de alguns pro-
dutos e a intercorrência de pragas e doenças, e ter-se-á a realidade 
sôbre o problema a resolver. 
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Cêrca de um têrço da produção de milho e feijão do Vale do 
São Francisco fica sem escoamento assegurado na época da co-
lheita, razão pela qual o armazenamento dêsses cereais poderâ ser 
feito, com proveito, para a economia regional. 

A Comissão propõe, nesse particular, a aquisição, inicialmente, 
de 2 . 000 silos de 10 toneladas e a construção de cinco armazéns 
metálicos, para atender às necessidades mais prementes de arma-
zenamento e conservação de produtos no Vale do São Francisco. 

É sabido que a divisão das terras por meio de cêrcas cria e es-
tabelece os limites, separa, divide e individualiza as propriedades. 
A Comissão é de opinião que não se deve pensar em evolução agrí-
cola, no Vale do São Francisco, sem providenciar a construção de 
cêrcas, as quais possibilitariam, de um lado, o indispensável con-
trôle sôbre uma pecuária anônima que vive, atualmente, em regi-
me ultra-extensivo, e de outro lado, permitiria a formação de pas-
tagens e das culturas subsidiârias do próprio gado, como sejam as 
do milho, algodão, mandioca e cana. 

A Comissão propõe, assim, que seja incentivado o levanta-
mento de cêrcas, dos tipos mais adequados, sejam os de arame far-
pado, sejam as chamadas "cêrcas vivas", com avelós, para o que 
seriam concedidos auxílios individuais máximos de Cr$ 10. 000,00 
para os pequenos produtores, mediante instruções a serem baixa-
das oportunamente. 

O crédito rural para os agricultores e criadores do Vale do 
São Francisco se impõe como uma de suas mais altas finalidades. 
As missões técnicas da Comissão, empreendidas em tôdas as re-
giões do Vale, constataram que a ausência de um autêntico crédito 
agrârio, oferecido a tempo e a hora, e em razoáveis condições de 
juros e prazos, constitui um dos entraves mais fortes à recuperação 
econômica e humana de tôda a região sanfranciscana. 

A venda de produtos "na fôlha", por exemplo, é hoje, por tôda 
parte, menos uma exceção, do que um sistema quase normal de ati-
vidades e de negócios. 

Para fazer face a êsse problema, a Comissão julga de absoluta 
necessidade a aplicação imediata de um autêntico financiamento 
rural para todo o Vale, para o que serão reservadas dotações 
anuais. A Comissão estabelecerá, para êsse fim, oportunamente, 
acôrdos com o Banco do Brasil e o Ministério da Agricultura, atra-
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vés de suas carteiras especializadas e caixas de crédito cooperativo, 
destinando a cada uma dessas instituições de crédito metade das 
dotações anuais, cabendo às mesmas adicionar quantias iguais 
para realização do problema de financiamento agrário, em espe· 
ciais condições de prazos, juros e garantias. 

Com a finalidade de atrair o interêsse e os recursos de deter-
minados organismos internacionais para o plano de recuperação 
econômica do São Francisco, a Comissão, depois de contactos pre-
liminares favoráveis, propõe a assinatura de convênios com as se-
guintes organizações internacionais: 

a) Food and Agriculture Organization; 
b) American International Association; 
e) Institute of International Affairs. 
Tais organismos já vêm operando, com resultados positivos, 

no Brasil, no campo da educação agrícola extensiva e no setor da 
assistência às populações rurais, havendo, assim, necessidade de 
serem reservadas dotações anuais para atender aos convênios que 
venham a ser firmados com êsses organismos internacionais . 

O programa da Comissão, no campo da produção, é de fomen-
tar essa produção, e não pràpriamente de produzir, pois, se seme-
lhante prática viesse a ser adotada, esta entidade, além de desvir-
tuar sua finalidade, passaria a operar como concorrente desleal, no 
campo da produção regional. Para evitar, inteiramente, êsse desvir-
tuamento de propósito, a Comissão é de opinião que, usando das 
faculdades que a lei lhe proporciona, sejam organizadas, sob sua 
orientação e fiscalização, cooperativas, sociedades de economia 
mista e emprêsas destinadas a explorar, industrial e comercial-
mente, as fábricas, usinas, armazéns, silos, matadouros e outras 
instalações que venham a ser construídas no Vale, com o fim de 
fomentar a produção agrícola. 

Em face do programa apresentado, a Comissão necessita, para 
o fomento da produção agrícola, durante o qüinqüênio 1952-1956, 
da importância total de Cr$ 274. 750. 000,00 - assim distribuída: 

a) Cr$ 50. 000. 000,00 para o aparelhamento indispensável à 
assistência da agricultura e da pecuária; 

b) Cr$ 6.000.000,00 para o equipamento, com material 
agrícola, dos Distritos da Comissão; 
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e) Cr$ 6. 000. 000,00 para a construção de campos de pro-
dução agrícola; 

d) Cr$ 2. 300. 000,00 para a construção de um campo de se-
mentes de arroz, no Baixo São Francisco; 

e) Cr$ 15 .000. 000,00 para a instalação de uma fazenda-es-
cola no Vale, incluindo a aquisição da área, construção dos imó-
veis necessários, compra de equipamentos e de animais, bem como 
custeio do pessoal; 

/) Cr$ 18. 000. 000,00 para a aquisição de máquinas, peças, 
acessórios, combustíveis e lubrificantes destinados à mecanização 
da lavoura, inclusive o custeio do pessoal; 

g) Cr$ 10. 000. 000,00 para a construção de campos de co-
operação com os agricultores; 

h) Cr$ 1. 200. 000,00 para experimentação, nos campos da 
bromatologia e da agrostologia; 

i) Cr$ 5.000.000,00 para a compra de reprodutores bovinos; 
j) Cr$ 25. 000. 000,00 para a compra, pela carteira de reven-

da, de materiais e. instrumentos destinados à agricultura e à pe-
cuária; 

k) Cr$ 23. 500. 000,00 para a instalação de fábricas e usinas 
para o preparo de farinha de mandioca, beneficiamento de arroz e 
algodão, e para produção de açúcar de cana e álcool; 

1) Cr$ 2. 200. 000,00 para a instalação de um laboratório de 
vacinas de uso veterinário; 

m) Cr$ 20. 000. 000,00 para a aquisição de 2. 000 silos de 10 
toneladas e construção de 5 armazéns metálicos, destinados ao 
beneficiamento e armazenamento de produtos; 

n) Cr$ 6.250.000,00 para auxílios aos pequenos lavradores 
e criadores para a formação de cêrcas; 

o) Cr$ 1. 300. 000,00 para a construção de 2 matadouros des-
tinados à elaboração de produtos suínos; 

p) Cr$ 25.000.000,00 para atender a convênios a serem fir-
mados com organizações internacionais especializadas, no campo 
da educação agrícola extensiva e no setor de assistência às popu-
lações rurais; 

q) Cr$ 5. 000. 000,00 para a instalação de 3 postos de fiscali-
zação do peixe; 
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r) Cr$ 3.000.000,00 para atender à defesa sanitária animal 
nos municípios mineiros do Vale, por intermédio do Ministério da 
Agricultura. 

s) Cr$ 50. 000. 000,00 para o estabelecimento de convênios 
com instituições oficiais de crédito, destinados ao amparo do cré-
dito rural. 

A distribuição anual de cada uma das dotações globais, acima 
referidas, consta dos documentos anexos, integrantes dos "Subsí-
dios do Plano" e relativos ao fomento da produção agrícola, - e 
está convenientemente disposta nos anexos que acompanham o 
projeto de lei. 

CAPÍTULO XVIII 

FOMENTO DA PRODUÇÃO MINERAL 

A exploração e conservação das riquezas minerais do Vale do 
São Francisco estão previstas na alínea a do artigo 7.o da Lei 
n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, e no inciso XIII do artigo 3.º 
do Regimento aprovado pelo Decreto n.º 26. 476, de 17 de março 
de 1949. 

O desconhecimento quase total do volume das ocorrências mi-
nerais do Vale do São Francisco tem impedido, até agora, a estru-
tura de um plano de industrialização, para o Vale, à base da ma-
téria-prima de origem mineral. 

A coleta, procedida pela Comissão, de todos os elementos re-
sultantes de observações e pesquisas até aqui feitas, no sentido 
de avaliar-se, aproximadamente, êsse potencial econômico, mostra 
que, à exceção de alguns depósitos de origem sedimentária, loca-
lizados principalmente no Alto São Francisco, tais como o ferro e 
o manganês, não é possível chegar-se ao conhecimento do cubo 
dos depósitos de interêsse para a industrialização. 

Com efeito, diversamente da região do Alto São Francisco, 
onde se conhecem importantes jazidas de ferro, manganês, pirita, 
quartzo, agalmatolito, ouro, bauxita e zinco, pouco se sabe das 
ocorrências minerais das regiões do Médio e Baixo São Francisco, 
reduzindo-se a simples considerações genéticas tudo que se tem es-
crito neste sentido. 
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Na falta de investigações fundamentais sôbre as possibilidades 
gerais do potencial mineral do Vale, as quais somente pesquisas 
de campo e de laboratório, acuradas, poderiam proporcionar, a Co-
missão, considerando o assunto, assinou um convênio com o Con-
selho Nacional de Geografia, abrangendo um amplo programa de 
estudos, do qual fazem parte trabalhos de geografia, de geologia 
econômica, de geomorfologia, de metalogênese e de indústria mi-
neral. 

Essa organização estatal, dando cumprimento ao encargo as,. 
sumido, entrou em entendimentos com entidades especializadas 
para a execução dos serviços convencionados, cujo programa, em 
resumo, é o seguinte: 

a) geologia da Bacia do São Francisco, incluindo o histórico 
das investigações geológicas, o estado atual dos conhecimentos sô-
bre a geologia estratigráfica, as investigações recentes, os perfis 
geológicos característicos das diversas regiões do Vale, o resumo 
da geologia histórica e a carta geológica; 

b) geotectónica, compreendendo a geologia estrutural das 
diferentes regiões da bacia hidrográfica do São Francisco, bem 
como a discriminação e a caracterização dos diastrofismos gera-
dores das grandes estruturas; 

c) recursos minerais, incluindo a metalogênese, a distribui-
ção geográfica dos depósitos minerais, os minérios ferrosos, os mi-
nérios para ligas, os minérios não metálicos, os minérios para in-
dústria química e os minérios metálicos diversos; 

d) considerações geoeconômicas, compreendendo os proces-
sos geoquímicos dominantes através da história geológica da bacia 
do São Francisco e sua influência sôbre o meio físico, bem como 
conclusões do ponto de vista biogeográfico; 

e) possibilidades industriais, compreendendo as indústrias 
extrativas, de transformação, químicas e indústrias outras depen-
dentes dos recursos minerais, bem como as indústrias dependentes 
da energia a baixo preço; 

f) aproveitamento dos recursos minerais, incluindo as jazi-
das que oferecem maiores possibilidades de aproveitamento, os 
trabalhos necessários à determinação das reservas minerais, aná-
lises, ensaios e pareceres técnicos especializados, as indústrias 
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prováveis com base nesses recursos, as pesquisas de novos recursos 
apontados pelos estudos geológicos, as reservas estratégicas e os 
fatôres técnicos de produção . 

De acôrdo com os relatórios já apresentados, verifica-se que os 
estudos estão em fase de conclusão, no que diz respeito à geologia, 
à paleogeografia e aos recursos minerais do Vale. 

Do que se conhece geralmente sôbre a geologia econômica do 
São Francisco, é possível obter-se, desde já, uma série de conclu-
sões de relevância para o planejamento. 

Assim, a interpretação geoeconômica dos fenômenos geoló-
gicos que tiveram por sede ampla faixa oriental do País, permite 
determinar o papel decisivo da geotectónica sôbre a metalogênese 
e verificar que o estudo arqueoproterozóico braslieiro se apresenta 
estabilizado, com uma geotectónica em fase de decadência, que 
teve início após a revolução caledoniana. 

:G!sse diastrofismo marca, pois, o comêço do desgaste progres-
sivo do potencial energético acumulado, a partir do qual a glipto-
gênese passou a agir sôbre as áreas orientais do escudo brasílico. 
A possante sedimentação acumulada, até então, na orla do ante-
país, cujos vestígios se encontram hoje na área ocupada pelas for-
mações algonquianas, em Minas Gerais, atesta formalmente que, 
até o paleozóico, os processos construtivos ultrapassaram em larga 
escala os destrutivos. A partir dêsse período, inaugurou-se amplo 
processo de destruição dos sedimentos acumulados, o qual se de-
senvolve ainda presentemente. 

Exemplo típico do fenômeno apontado encontra-se na inexis-
tência de depósitos carboníferos de alcance econômico no Brasil. 
Os depósitos existentes no sul são de material de qualidade infe-
rior, resultante de turfeiras de região glacial, ao contrário do que 
ocorre no hemisfério norte, que constitui restos de autênticas flo-
restas do período carbonífero. 

No Brasil, o avanço e o recuo da frente glacial determinaram 
intercorrência de sedimentação e formação de turfeiras, originan-
do-se as camadas alternadas de xistos carbonosos e carvão de fra-
ca espessura, graças a uma flora de pequeno porte e a interfe-
rência de sedimentação mineral . 

Por outro lado, os ciclos de sedimentação marinha não tive-
ram em nosso país a amplitude com que se processaram no hemis-
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féria norte, razão por que as condições mesológicas vigorantes não 
lograram permitir o desenvolvimento de uma fauna e uma flora de 
vulto. 

Em última análise, é possível admitir-se que: 
a) a fase construtiva que teve por sede o escudo arqueopro-

terozóico encerrou-se com o diastrofismo caledoniano, seguindo-se 
um longo processo de destruição dos elementos minerais acumu-
lados nos sedimentos, em virtude da atividade magmática; 

b) a estabilização do escudo sob o ponto de vista geotectô-
nico conduz à conclusão de que já se encerraram para a bacia do 
São Francisco os processos metalogenéticos. 

Observa-se, pois, que as condições vigentes na bacia do São 
Francisco, acusam deficiências no que respeita à acumulação de 
possantes massas minerais, sofrendo os sedimentos, ao contrário, 
longo e intenso processo de desgaste. 

Assim, à luz da geotectônica e da metalogênese, pode afir-
mar-se que são sobremaneira restritas e de pequena significação, 
em geral, as reservas metalíferas conhecidas no Vale do São Fran-
cisco. 

Aliás, da permanente atividade destrutiva do processo assina-
lado é atestado nítido a longa história da geografia mineral do 
Vale, em que a extensa enumeração de recursos minerais aí exis-
tentes perde o interêsse diante da pequena importância que os 
mesmos, com raras exceções, possuem sob o ponto de vista das pos-
sibilidades que oferecem. 

Quanto aos recursos ponderáveis, apenas algumas reservas 
são conhecidas suficientemente em tôda a bacia, sob o ponto de 
vista da cubagem, apresentando-se desde logo, o ferro, que se dis-
tribui por ampla faixa do Alto São Francisco, cubando cêrca de 
5 bilhões de toneladas de minério de elevado teor, abrangendo a 
área de ocorrência principal os Municípios de Belo Horizonte, Sa-
bará, Betim, Bonfim, Brumadinho, Caeté, Lafaiete, Congonhas e 
Ouro Prêto. 

Ao longo do Vale, outras jazidas foram assinaladas, principal-
mente nos Estados da Bahia e Pernambuco, mas delas pouco se 
conhece. 

As principais jazidas de manganês do centro do Brasil encon-
tram-se exatamente no Alto São Francisco, distribuindo-se pelos 
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municípios de Belo Horizonte, Itabirito, Betim; Brumadinho, La-
faiete, Congonhas, João Ribeiro e Ouro Prêto, cujas cubagens, 
aproximadas, permitem admitir-se uma tonelagem de 6 bilhões de 
minério de bom teor. 

Na Bahia, encontra-se o distrito manganezífero de Jacobina. 
Trata-se de minério de baixo teor, entretanto, que exigiria concen-
tração, para fins de exportação. Estudos conduzidos, no entanto, 
pelo DNPM, não foram animadores sôbre essa possibilidade futura. 

O maior depósito de pirita de tôda a América Latina se encon-
tra no Alto São Francisco, em Ouro Prêto, sendo que as reservas 
até agora cubadas atingem a 10 milhões de toneladas de minério 
com teor médio de 46 % de enxôfre. 

Amplas reservas de ouro se encontram no São Francisco, tanto 
em Minas Gerais como na Bahia. O teor, porém, raramente atinge 
a 8 gramas em jazidas primárias de grande cubo. Isto leva a crer 
que, além dos depósitos atualmente em lavra, como em Morro Ve-
lho e Passagem de Mariana, dificilmente será possível ampliar a 
indústria do ouro no sentido horizontal. 

Numerosas outras jazidas, inclusive de calcáreos, bauxita, co-
bre, antimónio, zinco, chumbo, mercúrio, cromo, platina, quartzo 
e grafite, se encontram na bacia do São Francisco, principalmente 
na região do Alto São Francisco. Somente pesquisas acuradas, en-
tretanto, poderão permitir a última palavra sôbre as possibilidades 
que êsses depósitos oferecem, com exceção de calcáreos para ci-
mento, com extensas reservas. 

No tocante às possibilidades de industrialização à base mine-
ral, somente após a conclusão dos estudos, ora em curso, será pos-
sível traçar o plano definitivo de industrialização do Vale, no setor 
da indústria mineral. 

Do ponto de vista, porém, dêsse planejamento e considerando 
a divisão geográfica da bacia, os pontos fundamentais do planeja-
mento das indústrias de origem mineral no Vale do São Francisco 
seriam: 

a) aproveitamento da energia elétrica, de baixo custo, a ser 
produzida no Alto São Francisco, para a instalação de indústrias 
de fabricação de ferramentas, produtos químicos e adubos necessá-
rios às atividades agropecuárias; 
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b) prosseguimento de estudos, pesquisas e observações na re-
gião do Médio São Francisco, cuja zona exige um penoso trabalho 
de propiciamento das condições do meio físico, especialmente no 
que toca ao clima e aos solos para facilitar as atividades normais 
do homem; 

e) incentivo à industrialização na região do Baixo São Fran-
cisco e em ampla área nordestina, com aplicação da energia a ser 
produzida em Paulo Afonso, de baixo custo, inclusive no que diz 
respeito à industrialização de sais, celulose, óleos vegetais e fibras. 

Assim, dos estudos e investigações que ora se processam será 
deduzido o esquema de reabilitação do Vale do São Francisco, cuja 
realização a Comissão considera fundamental para o desenvolvi-
mento econômico do país. 

Já está suficientemente demonstrado, pelos estudos geológicos 
e geoquímicos até agora feitos, a incapacidade relativa do meio 
físico, resultante de longo processo de desgaste, promovido pelo 
trabalho das fôrças naturais desencadeadas . 

A diretriz a ser adotada na escolha dos métodos e processos 
técnicos aconselháveis resultará, em última análise, de estudos 
mais amplos e mais acurados, que a Comissão, diretamente ou por 
intermédio de outras entidades especializadas, vem realizando pau-
latinamente e metàdicamente. Só, então, é que poderá apresentar 
o plano definitivo de industrialização do Vale, no setor dos recursos 
minerais, em bases racionais e justas. 

Durante o qüinqüênio 1952-1956, a Comissão julga preferível 
dar prosseguimento, apenas, aos estudos, pesquisas e observações 
destinados a um conhecimento mais perfeito dos recursos mine-
rais de todo o Vale, ficando para os qüinqüênios futuros a apresen-
tação e execução do programa de industrialização à base dêsses 
recursos. 

Assim, necessita a Comissão, para a execução dos estudos das 
jazidas minerais e dos serviços de sondagens, uma dotação anual 
de Cr$ 2. 000. 000,00 - ou seja a importância total de ........ . 
Cr$ 10. 000. 000,00 para o qüinqüênio 1952-19156. 

Contudo, para que a Comissão possa estabelecer, de futuro, o 
plano de industrialização do Vale, à base da matéria-prima de ori-
gem mineral, torna-se necessário que nenhuma nova concessão 
para exploração de jazidas, na região, seja outorgada, pelo Govêr-

25-2:1477 
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no Federal, sem a prévia anuência da Comissão, exigencia esta, 
aliás, que já foi inicialmente prevista no inciso XI do artigo 2.0 do 
Regimento aprovado pelo Decreto n.º 26 .476, de 17 de março de 
1949. 

Fazem parte integrante dos "Subsídios do Plano" os documen-
tos relativos ao fomento da produção mineral, no Vale do São 
Francisco, e, nos mapas anexos, além da carta geológica da bacia, 
encontram-se discriminadas e localizadas as ocorrências e jazidas 
minerais. 

CAPÍTULO XIX 

RESERVAS FLORESTAIS E REFLORESTAMENTO 

A letra a do art. 7.º da Lei n.0 541, de 15 de dezembro de 
1948, e os incisos XIII e XIV do art. 2.0 do Regimento aprovado 
pelo Decreto n.º 26.476, de 17 de março de 1949, cuidam da defesa 
da flora e da fauna, e do reflorestamento das terras do Vale do 
São Francisco. 

O desaparecimento gradual da flora e da fauna, no Vale, cons-
titui um dos problemas que mais urgentemente requerem a aten-
ção do poder público. A Comissão julga de necessidade, em face 
dos estudos que realizou, a criação, quanto antes, de um parque, 
com área mínima de 20 .000 hectares, a ser localizado em uma das 
bacias mineiras afluentes do Médio São Francisco, do lado oeste, e 
destinado a resguardar o patrimônio florístico e da fauna, servin-
do, também, para estudos de biologia. 

·O problema florestal reveste-se, presentemente, de acentuada 
gravidade, pois as derrubadas e queimadas destinadas à formação 
de roças, o uso da lenha para fins domésticos, bem como o seu 
emprêgo nas ferrovias, companhias de navegação e na indústria 
metalúrgica, ,têm contribuído para desmatar áreas imensas de tôda 
a bacia~ 

É, entretanto, sabido que as florestas exercem influência uti-
líssima sôbre o estabelecimento de um equilibrio para o regime de 
águas, por um lado diminuindo as enxurradas e pelo outro favore-
cendo a infiltração e, pois, o reabastecimento das águas subter-
râneas e dos mananc~aisi que fornece:m água aos. rios na época da 
sêca. · · , · · · ·· ·· 
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É, igualmente, notório que as florestas prestam grandes ser-
viços na defesa contra a erosão, oferecendo, quando bem estabe-
lecidas, um contrôle permanente cada vez mais efetivo e autoper-
petuante. 

É, finalmente, conhecida a proteção eficaz que as florestas, 
reduzindo a sedimentação dos rios, oferecem contra as inundações, 
mesmo quando as chuvas, fortes e prolongadas, provocam enchen-
tes. 

Em vista dêsse benéfico papel da cobertura vegetal, a Comis-
são considera necessário que se execute um programa extensivo de 
manutenção, restauração e criação de florestas no Vale do São 
Francisco para os já referidos fins de: 

a) aumento das vazões de estiagem do rio, com a conseqüen-
te melhoria da sua navegabilidade; 

b) contrôle da erosão, com a conseqüente conservação da 
fertilidade dos solos agrícolas; 

e) proteção contra as avalanches, estragos das inundações 
e sedimentação dos rios. 

A execução dêsse programa será precedida dos ÚJ.dispensáveis 
estudos relativos à distribuição atual das terras com a indicação 
das áreas adequadas e necessárias para a agricultura, bem assim: 
das áreas de derrubadas recentes com a verificação da conveniên-
cia de serem reflorestadas, e ainda das terras não florestais, sem 
uso para agricultura, com a verificação das possibilidades e con-
veniências de nelas criar florestas, para fins de proteção ou de 
fornecimento de produtos. 

A defesa do patrimônio florestal será incentivada mediante a 
melhor fiscalização dos dispositivos do Código Florestal, ou em 
vista da criação do parque florestal, já referido. 

O desenvolvimento de novas florestas será levado a efeito, 
diretamente, pela Comissão, e através de convênios a serem firma-
dos com as entidades públicas interessadas, ou mesmo com parti-
culares. 

Para a execução dêsse programa, a Comissão necessita da 
dotação global de Cr$ 16.100.000,00 - durante o qüinqüênio de 
1952-1!~56. 
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CAPÍTULO XX 

INCREMENTO A IMIGRAÇÃO E A COLONIZAÇÃO 

O incremento à imigração e à colonização está previsto na 
alínea a do art. 7.º da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, e 
no inciso XVII do art. 3.0 , do Regimento aprovado pelo Decreto 
n.0 26. 476, de 17 de março de 1949. 

A colonização das áreas potencialmente aproveitáveis do São 
Francisco, especialmente na região média de seu curso, fracamente 
povoado, é um dos mais importantes objetivos da Comissão. 

Nesse programa de colonização, seriam aproveitadas famílias 
de agricultores locais, ou famílias oriundas de outras zonas do pró-
prio Vale ou do País, e mesmo do estrangeiro. 

A Comissão planejou, inicialmente, o estabelecimento de três 
colônias agropecuárias a serem localizadas, respectivamente, nos 
vales do Paracatu, Corrente e Grande, tôdas em função de irriga~ 
ção de áreas apropriadas. 

O esquema dos trabalhos de imigração e colonização obede-
ceria, pois, às seguintes fases: 

a) transformação da fazenda Paracatu em colônia agrope-
cuária; 

b) colonização do Vale do Corrente, em bases agrícolas com 
possibilidade de irrigação; 

e) colonização do Vale do Rio Grande, em idênticas con-
dições; 

d) perfuração de poços tubulares em trechos da zona semi-
árida do Vale e construção de pequena açudagem; 

e) transporte e localização de colonos nas regiões assimilá-
veis do Vale do São Francisco. 

O estabelecimento da colônia de Paracatu seria baseado no 
aproveitamento de vasta área - antigo acervo da Brazil iand 
anã Cattle - incorporada ao Patrimônio Nacional, com uma su-
perfície de 470. 448 hectares. 

Fragmentando-se a área aproveitável dessa fazenda em lotes 
de 500 hectares, em média, poder-se-ia localizar cêrca de 700 famí-
lias de colonos. Incluindo-se a terra, gados, arame farpado, terra-
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plenagem, loteamento e instalações essenciais, ficaria o lote com-
pleto ao colono por cêrca de Cr$ 47. 500,00 - a ser pago em prazo 
de vinte anos e em prestações anuais de Cr$ 2.375,00. li:stes lotes 
seriam, respectivamente, aparelhados e ocupados, durante o qüin-
qüênio 19152-1956, em número de 100 para o primeiro exercício e 
de 150 para os quatro últimos anos. 

A Comissão inverteria, para tanto, no referido qüinqüênio, a 
importância de Cr$ 15. 250. 000,00 - capital êste que seria total-
mente recuperado em 17 anos, pois os lotes seriam cedidos por 
venda aos colonos interessados e escolhidos pela Comissão. 

A colonização do Vale do Corrente far-se-ia, inicialmente, sô-
bre a região banhada por seu tributário, o Rio Formoso. O poten-
cial hidrelétrico de suas quedas, incluído, para aproveitamento, 
no plano geral, ajudaria a utilizar as terras colonizáveis. Da área 
global de 500 quilômetros quadrados, abrangendo reservas flores-
tais, ribeirões contínuos e elevações escarpadas, de clima apro-
priado, com médias de 24ºC, intervalos de estiagem de 140 dias, 
seriam destacados os terrenos para a instalação da colônia agro-
pecuária já referida. 

São elementos favoráveis a uma colonização nesta zona do 
Formoso, as condições climáticas, os solos, as possibilidades de 
lavouras irrigadas, a existência de área extensa e contínua e cone-
xão com o aproveitamento das quedas dêsse tributário. 

A zona já estudada, para êsse fim, tem 18. 900 hectares, dos 
quais 20% seriam destinados à reserva florestal, ficando os 15 .120 
hectares restantes para serem distribuídos em 300 lotes de 50 hec-
tares cada um, além de 120 hectares a serem destinados para a 
sede da colônia . 

A Comissão estima que será necessário empregar a importân-
cia de Cr$ 8.995.200,00 no qüinqüênio 1952-1956 para a orga-
nização dessa colônia, quantia essa que será totalmente recupe-
rada em 16 anos. 

Outra região, já devidamente estudada, é a do Rio Grande, 
tributário esquerdo do Médio São Francisco, a qual presta-se, de 
um modo geral, para a colonização, na base de irrigação. 

O projeto a ser executado, para êsse fim, obedeceria a fases 
distintas, iniciando-se pelo aproveitamento das águas do Rio Gran-
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de e seus afluentes, em forma racional e econômica, o que serviria 
como demonstração prática e lição educativa aos produtores regio-
nais. 

A experiência daí resultante seria pela Comissão utilizada em 
perspectiva mais larga em todo o Vale do Rio Grande, nas etapas 
subseqüentes. 

A Comissão julga que, onde possível e aconselhável, as áreas 
a serem colonizadas deverão ser previamente desapropriadas, de 
modo que a colonização se faça .tendo em vista o interêsse público. 

A aquisição de perfuratrizes e os conseqüentes trabalhos de 
perfuração de poços, a instalação de moinhos, bombas e caixas 
dágua, a pequena açudagem, foram assuntos devidamente estuda-
dos pela Comissão, que julga de real interêsse para o desenvolvi-
mento do Vale a introdução dêsses melhoramentos na região. 

Cabendo à Comissão promover o aproveitamento, para colo-
nização, das áreas de propriedade da União, dos Estados e dos 
Municípios, no Vale, que não estejam sendo utilizadas, conforme 
dispõe o inciso IV do art. 37 do Regimento aprovado pelo Decreto 
n.º 26. 476, de 17 de março de 1949, êsses trabalhos serão orienta-
dos no sentido de serem: 

a) estudadas e levantadas tôdas as áreas disponíveis, de pro-
priedade dos referidos governos, existentes no Vale, para o seu 
progressivo aproveitamento, em moldes racionais; 

b) promovidos os entendimentos necessários, junto aos podê-
res competentes, para a cessão ou desapropriação das áreas que 
forem julgadas convenientes aos trabalhos de colonização. 

A Comissão cuidará, também, de auxiliar os agricultores e 
criadores na regularização da posse das terras que os mesmos já 
vêm ocupando e utilizando convenientemente, tendo em vista o 
disposto no inciso VIII do art. 37 do Regimento já citado. 

Por outro lado, a Comissão, cumprindo disposições regimen-
tais, cuidará, sempre que necessário, de amparar e encaminhar as 
correntes migratórias que se formarem dentro do Vale, promoven-
do sua localização. 

Para a execução, durante o qüinqüênio 1952-1956, dos servi-
ços destinados a incrementar a imigração e a colonização, necessi-
ta a Comissão de uma dotação global de Cr$ 61 . 250. 000,00 
assim distribuída: 
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a) Cr$ 15. 250. 000,00 para a organização da colônia agro-
pecuária do Vale do Paracatu; 

b) Cr$ 9 . 000. 000,00 para a organização da colônia agrope-
cuária do Vale do Corrente; 

e) Cr$ 25. 000. 000,00 para a organização da colônia agrope-
cuária do Vale do Rio Grande e conseqüentes trabalhos de irri-
gação; 

d) Cr$ 10. 000. 000,00 para aquisição de perfuratrizes e per-
furação de poços tubulares, instalação de moinhos, bombas e. cai-
xas dágua em cooperação com os agricultores, e construção de 
pequenos açudes pelo regime de cooperação; 

e) Cr$ 2. 000. 000,00 para o selecionamento, transporte e 
encaminhamento de colonos, com suas famílias, das zonas de ori-
gem, para os locais de destino, no Vale. 

Fazem parte dos "Subsídios do Plano" os documentos relati-
vos aos serviços destinados a incrementar a imigração e a coloni-
zação do Vale do São Francisco, além dos projetos das colônias 
agropecuárias propostas, cuja localização consta do mapa anexo. 

CAPÍTULO XXI 

CUSTEIO E EXECUÇÃO DO PLANO 

A execução do plano de emergência do São Francisco abrange 
o período inicial das realizações governamentais no Vale, ou seja 
o qüinqüênio 1947-1951, em cujos exercícios foram distribuídas 
dotações constitucionais para êsse fim. 

O Plano Geral, ora apresentado, e que substituirá, para todos 
os efeitos, o plano de emergência, terá, assim, iniciada sua exe-
cução no exercício de 19i52, após a aprovação do mesmo pelo Con-
gresso Nacional, como determina o art. 29 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

Dispõe, assim, o Poder Legislativo, de todo o exercício de 1951 
para discutir e aprovar o plano geral ora apresentado e destinado 
ao aproveitamento e desenvolvimento econômico do Vale do São 
Francisco, elaborado, de acôrdo com a lei, pela CVSF. Tratando-se 
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de um plano geral, tal como foi determinado no Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, a Comissão julgou preferível e 
conveniente que a distribuição dos créditos, para a execução dos 
diversos melhoramentos, a serem introduzidos na região, fôsse res-
trita ao qüinqüênio que vai de 1952 a 1956, ficando para serem 
examinados, oportuna e posteriormente, as distribuições relativas 
aos qüinqüênios subseqüentes. 

1l:ste procedimento melhor se adapta à execução do plano ge-
ral, justificando-se, de um lado, pela necessidade de serem prosse-
guidos os estudos sôbre diversos problemas e, de outro lado, pela 
própria flutuação da renda tributária e do custo dos materiais e 
da mão-de-obra. 

Assim sendo, o numerário anual, relativo às despesas com a 
execução do plano geral, será distribuído, apenas, para os exercí-
cios de 1952 a 1956, período êsse em que serão executados os me-
lhoramentos previstos, de acôrdo com os programas anuais de tra-
balhos que forem aprovados, para tanto, pelo Presidente da Repú-
blica, tendo em vista o determinado na Lei n.º 541, de 15 de dezem-
bro de 1948, e no Regimento aprovado pelo Decreto n.º 26.476, de 
17 de março de 1949. 

O plano do São Francisco, iniciado pela introdução de ele-
mentos básicos, necessários ao progresso da região, deverá ter ga-
rantida, para todos os efeitos, a continuidade de sua execução, 
indispensável ao desenvolvimento do Vale. 

De acôrdo com os programas apresentados, a execução anual 
das obras e melhoramentos previstos para o qüinqüênio 1952-1956, 
importará em Cr$ 1. 743 .100 . 000,00 - assim distribuídos: 

a) Cr$ 314.050.000,00 para o exercício de 1952; 
b) Cr$ 335 .150. 000,00 para o exercício de 19>53; 
e) Cr$ 344. 625. 000,00 para o exercício de 1954; 
d) Cr$ 366. 400. 000,00 para o exercício de 1955; 
e) Cr$ 382. 875. 000,00 para o exercício de 1956. 

As importâncias anuais, acima enumeradas, correrão à conta 
das dotações constitucionais previstas no art. 29 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias e das dotações estabelecidas 
no art. 198 da Constituição Federal, de vez que a área do Vale do 
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São Francisco incluída no polígono da sêcas, estabelecido pelo 
Decreto n.0 9.857, de 13 de setembro de 1946, representa 36% da 
área total daquele polígono. 

O art. 29 do ADCT determina, taxativamente, que a União 
aplicará, anualmente, no Vale do São Francisco, quantia não infe-
rior a 1% da renda tributária da União, durante vinte anos. 

O plano elaborado exige, para sua execução, durante o pri-
meiro qüinqüênio (1952-1956), cêrca de 1,6% da renda tributá-
ria, razão pela qual, se tiver de ser fixada, no mínimo, a dotação 
constitucional estabelecida no art. 29 do ADCT, a parte restante 
deverá correr à conta do art. 198 da Constituição, de vez que 
quase a metade da Bacia do São Francisco está incluída na área 
do Polígono das Sêcas . 

Foi, baseado nesse princípio, que o saudoso Senador Henri-
que de Novais propôs a fusão dos serviços do Vale do São Fran-
cisco com os das Obras Contra as Sêcas, através a criação de um 
comissariado para êsse fim . 

A fusão, contudo, dos serviços, não é necessária, nem conve-
niente, de vez que os dispositivos constitucionais, acima referidos, 
não exigem a aplicação das dotações constitucionais por determi-
nados órgãos da administração pública, ficando ao critério do Po-
der Executivo a distribuição dessas dotações pelos órgãos especia-
lizados da administração federal . 

A fim de orientar a execução do plano geral, a Comissão orga-
nizou, para apreciação do Poder Legislativo, uma minuta de pro-
jeto de lei, que vai anexa, com as respectivas tabelas de distribui-
ção anual de verbas, relativas ao qüinqüênio 1952-1956. 

O referido projeto de lei enumera, de modo sucinto, os dispo-
sitivos legais de que necessita a Comissão para poder fazer face 
à execução integral do plano, tendo em vista os dispositivos ante-
riores, constantes da Lei n.0 541, sancionada em 15 de dezembro 
de 1948. 

Os dispositivos acima referidos permitirão à Comissão solucio-
nar os diversos problemas de acôrdo com as conclusões estabele-
cidas no plano ·geral, dando harmonia ao conjunto de resoluções 
tendentes a aproveitar e desenvolver, económicamente, o Vale do 
São Francisco. 
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CONCLUSÃO. 

o Plano Geral ora apresentado representa o esfôrço conju-
gado de uma equipe de técnicos, das mais variadas especialida-
des, que, durante cêrca de dois anos, procurou estudar, levantar, 
observar, inquirir e pesquisar os elementos básicos indispensáveis 
ao aproveitamento e desenvolvimento econômico do vale drenado 
pelo "mais brasileiro dos rios" . 

Na elaboração do plano, foram atendidos os objetivos nacio-
nais, sociais e econômicos de que se reveste o empreendimento, o 
qual visa, em última análise, pela solução, em conjunto, dos pro-
blemas encarados, o melhoramento das condições de vida do ho-
mem, naquele vale. 

Tratando-se de uma região de grande superfície, ainda em 
estado de desenvolvimento primitivo, o plano previu, inicialmente, 
a execução de um grande número de melhoramentos básicos, indis-
pensáveis ao desenvolvimento de suas diferentes zonas, sem a rea-
lização dos quais impossível seria libertar a região das precárias 
condições de vida, em que presentemente se encontra, e torná-la 
apta, em futuro próximo, a receber e utilizar os grandes recursos 
que a técnica especializada virá proporcionar-lhe, através a reali-
zação de grandes obras, fundamentais para o seu desenvolvimento 
e progresso. 

O plano do São Francisco teve, assim uma fase preliminar, 
orientada pela introdução, nas diferentes regiões do Vale, dêsses 
melhoramentos básicos, os quais, a partir de 1947, vêm sendo rea-
lizados, obedecendo ao programa de emergência, cujo período de 
execução corresponde, pràticamente, ao primeiro qüinqüênio do 
prazo previsto no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

Sem a existência dêsses melhoramentos básicos, impossível 
seria à Comissão iniciar a execução das obras destinadas, mais 
particularmente, ao aproveitamento e desenvolvimento das possibi-
lidades econômicas da região, as quais exigem, além de outros 
recursos, o decidido concurso de uma população sadia e conve-
nientemente instruída. 



QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS PARA O Q'ÜINQ'ÜÉNIO 1952/1956 

N.• ESPACIFICAÇÃO 
TRABALHOS 

DOS 

1952 

IMPORTÂNCIAS 

1953 

POR EXERCÍCIOS, 

1954 

EM CRUZEIROS 

1955 1956 

Importâncias 
totais 

-------
. l Custeio da Comissão .................. 22. 500. 000,00 22.500.000,00 22. 500. 000,00 22. 500. 000,00 22. 500.000,00 112.500.000,00 

2 Estudos, levantamentos e observações. 15.000.000,00 15.000.000,00 15. 000. 000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 75. 000. 000,000 
3 Regularização do regime fluvial. ....... 40. 000. 000,00 50. 000. 000,00 60. 000. 000,00 70.000.000,00 80. 000. 000,00 300. 000. 000,00 
4 Navegação fluvial.. . . . . . . . . . . ........ 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10. 000. 000,00 50. 000. 000,00 
5 Eletrificação........................... 35.000.000,00 35. 000. ººº·ºº 40.000.000,0u 45.v00.000,00 50.000.000,00 205. 000. 000,00 
6 Irrigação .............. .............. 24.000. 000,00 44.000.000,00 44.ooo.c,o,oo 54.000.000,00 54.000.000,00 220. 000,000. 00 
7 Sistema fluvial. ....................... 10.000.000,00 hJ.000.0U0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10. 000. u00,00 50.000.000,00 
8 Sistema rodoviário ..................... 20.000,000.00 20.000.000,00 20. 000. 000,00 20.000.000,00 20. 000. 000,00 100.000.000,00 e:» c:o 
9 Transportes aéreos .................... 10.000.000,00 10. 000.000,00 10. 000. 000,00 10.000.000,00 10. 000. 000,00 50.000,000.00 

<:.11 

10 · Sistema de comunicações .............. 500.000,00 500.000,00 500. 000,00 500.000,00 500.000,00 2.500.000,00 
11 Urbanização regional. ............•.... 1.000.000,00 1. 000. 000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1. 000. 000,00 5.000.000,00 
I2 Saneamento urbano ................... 12.000.000,00 12. 000. 000,00 12.000:000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 60. 000. 000,00 
13 Saneamento rural e drenagem . ........ 6.000.000,00 6. 000. ººº·ºº 6. 000. 000,00 6.000.000,00 6 .000.000,00 30.000.000,00 
14 Educação e ensino profissional ......... 2.600.000,00 2. 900.000,00 3. 200. 000,00 3. 500. ººº·ºº 3. 800. 000,00 16.000.000,00 
15 Saúde e assistência . ................... 23.000.000,00 20.500.000.00 20. 500. 000,00 20.500.000,00 20. 500. 000,00 105.000.000,00. 

16 Fomento da produção agr!cola ......... 65. 550. 000,00 58.000.00.,00 51.750.000,00 49. 725.000,00 49. 725. 000,00 274. 750.000,00 
17 Fomento da produção mineral. ......... 2.000. ººº·ºº 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2. 000. OOu,00 10.000.00....00 
18 Reservas florestais e reflorestamento .... 3.300. 000,00 3. 200. 000,00 3. 200. OOu,00 3.200.000,00 3. 200. ººº·ºº 16.100.000,00 
]!) Imigração e colonização . ............... 11.600.000,00 12. 550.000,00 12.975.000,00 '1.475.000,00 12. 650. 000,00 61. 250. 000,00 

TOTAIS......................... 314.050. 000,00 335.150.000,00 344. 625. 000,UO 366.400.000,00 382.875.000,00 1. 743.100.000,00 
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Difere, assim, o plano do São Francisco de outros planos que 
vêm sendo executados em alguns países, inclusive na América do 
Norte, para fins especiais, tais como os de eletrificação, mais se 
assemelhando aos planos de recuperação que estão sendo levados 
a efeito em alguns territórios coloniais, onde prevalecem condi-
ções mais ou menos semelhantes às do Vale do São Francisco, 
características de regiões de desenvolvimento retardado. 

Não se tratou, portanto, de estabelecer, para o Vale do São 
Francisco, um programa de eletrificação, em larga escala, pois o 
seu desenvolvimento atual não poderia justificar a criação de gran-
des e numerosas fontes de energia, uma vez que a região ainda 
não se encontra preparada, econômicamente, para utilizá-las. 
Cuidou-se, assim, de possibilitar, em primeiro lugar, o desenvolvi-
mento racional das fontes de produção da região, para que, de 
futuro, venham ser solicitados os melhoramentos indispensáveis à 
industrialização, em grande escala, de seus próprios recursos. 

Outro proceder não seria recqmendável, no planejamento do 
São Francisco, mesmo porque, pant executar um plano com orien-
tação diversa da estabelecida, nãq seriam suficientes os recursos 
fixados nas dotações constitucionais próprias, tornando-se indis-
pensável a utilização de novos recursos, o que viria sacrificar, de 
algum modo, as demais regiões do País, ferindo, assim, o espírito 
que norteou o dispositivo constitucional estabelecido no art. 29 do 
ADCT. 

A Comissão elaborou, assim, um plano para o aproveitamento 
e desenvolvimento da região, em bases racionais, sem o sacrifício 
das demais regiões pátrias, proct,Lrando evitar, dêste modo, que 
continui ao abandono aquela grande região que também possui o 
direito de se desenvolver e progredir, em benefício da própria uni-
dade do pais, tendo em vista a sua privilegiada situação geográ-
fica. 

O plano elaborado para o São Francisco não interfere, por-
tanto, com o crescente e justo progresso das regiões mais desen-
volvidas, nem tampouco com os plf;lnos destinados a outras regiões 
semelhantes, permitindo, assim, o encaminhamento do problema, 
nas diretrizes estabelecidas, a inteira viabilidade de sua execução, 
dentro de um programa sensato, evitando o emprêgo de recursos 
em obras que não possuam fundamento econômico. 
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O Vale do São Francisco, dada a sua superfície, é um verda-
deiro território, maior do que muitos dos países da Europa, com-
posto de um grande número de bacias afluentes, perenes e não 
perenes, onde os problemas de cada área diferem em muito dos 
das áreas vizinhas. 

O planejamento do Vale do São Francisco foi, por esta razão, 
encarado, pela Comissão, como o planejamento de um verdadeiro 
território, de desenvolvimento retardado, onde é indispensável es-
tabelecer, primeiramente, as condições essenciais à vida produtiva 
de seus habitantes. 

Paulo Peltier de Queiroz. 

Lucas Lopes. 

Oscar Espínola Guedes. 

Em 28-12-1950 o projeto foi despachado às Comissões do Vale 
do São Francisco e de Finanças. 



SESSÃO EM 22 DE JUNHO DE 1951 

...................................'............................ ...  
• • • 1 ......................................................... .  

ORDEM DO DIA 

o SR. PRESIDENTE - Há sôbre a mesa e vou submeter a 
votos o seguinte 

Requerimento. 

· Comissão Bacia do São Francisco. 
Ofício n.º 4. 
Em reunião de ontem, dia 20 do corrente, deliberou esta Co-

missão que, para opinar sôbre o projeto do Plano do Vale do São 
Francisco, fôsse solicitado à Mesa, de acôrdo com o art. 41 do 
Regimento Interno, o prazo de 60 dias . 

A Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e dis-
tinta consideração. 

Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1951. - Vieira de Mello, 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam queiram ficar 
como estão. (Pausa) 

Está aprovado . 

• 1. 1 •••••• 1 ••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••• 

• • • 1 ••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••• ' ••••••••••••••• ' ••• 



SESSÃO EM 14 DE NOVEMBRO DE 1951 

EXPEDIENTE 

Da Secretaria da Presidência da República, de 9 do corrente, 
enviando a seguinte 

Mensagem N.0 377-A - 51 

l)o Poder Executivo, encaminhando programa de estudos e obras 
destinados a orientar, no qüinqüênio 1951-1955, os trabalhos 
relativos à recuperação econômica do Vale do São Francisco 

Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Tenho o prazer de enviar a Vossas Excelências o anexo pro-
grama de estudo e obras, destinado a orientar no qüinqüênio 
1951-1955, os trabalhos relativos à recuperação econômica do Vale 
do São Francisco. 

1!:sse programa, organizado pela Comissão do Vale do São 
Francisco, por minha determinação, deverá substituir, para todos 
os efeitos, aquêle que acompanhou, juntamente com o Plano Ge-
ral do São Francisco, a Mensagem n.0 548, de 15 de dezembro de 
1950, e o respectivo projeto de Lei n.o 1.057-50, ora em estudo na 
Comissão Especial do Plano de Aproveitamento da Bacia do São 
Francisco, da Câmara dos Deputados. 

O documento que ora encaminho a Vossas Excelências e que 
.mereceu a minha aprovação, tem por finalidade ajustar os tra-



- 400 -

balhos a serem levados a efeito, no período de 1951 a 1955, no Vale 
do São Francisco, aos recursos da cota constitucional estabelecida 
no artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
bem como estabelecer a necessária ordem de prioridade na exe-
cução dos serviços, tendo em vista as tarefas anteriormente reali-
zadas e aquelas ainda indispensáveis ao desenvolvimento econô-
mico da região. 

A execução do novo programa permitirá que no fim do qüin-
qüênio de 1951-1955 sejam concluídas obras fundamentais para o 
aproveitamento econômico da região, dentro do plano geral do 
São Francisco. 

O desenvolvimento do Vale do São Francisco sempre foi das 
minhas preocupações mais constantes. Na minha gestão anterior, 
foi iniciado um programa de trabalhos, tendo a navegação da 
grande artéria fluvial merecido tratamento especial, principal-
mente durante o período da segunda grande guerra mundial, épo-
ca em que ficaram muito prejudicados os transportes marítimos 
na costa brasileira, e ainda não estavam em tráfego as ligações de 
ferro e rodoviárias entre o norte e o sul do país. 

Além das dotações orçamentárias anuais, foi aberto, pelo De-
creto-lei n. o 6. 643, de 29 de junho de 1944, o crédito especial de 
Cr$ 48.500.000,00 para atender à execução das obras inicialmente 
projetadas, destinadas ao melhoramento das condições de navega-
bilidade ao aumento da capacidade de transporte, carga, descarga 
e armazenamento no Rio São Francisco e seus afluentes, enquan-
to eram procedidos os levantamentos gerais da bacia e os estudos 
indispensáveis à realização de novos conjuntos de serviços e ins-
talações para o desenvolvimento daquela região. 

1:sse programa inicial, destinado a incrementar a navegação 
do São Francisco, estêve a cargo da Comissão de Estudos e Obras 
da Rêde Hidrográfica da Bahia, do Departamento Nacional de Por-
tos, Rios e Canais, posteriormente transformada no 10.º Distrito 
do referido Departamento, e constava, em suas linhas gerais, da 
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execução de obras de proteção, acostagem e armazenamento nos 
portos fluviais, da construção do estaleiro fluvial da Ilha do Fogo 
e da barragem-eclusada do Braço do Sobradinho, bem como da 
limpeza e desobstrução das seções navegáveis do rio principal e de 
seus tributários . 

A conclusão daqueles trabalhos foi retardada pela perturba-
dora associação, no chamado Plano de Emergência, de numerosos 
outros empreendimentos dispersos. 

Com a promulgação da Lei n.º 541, sancionada em 15 de de-
zembro de 1948, destinada a regulamentar o artigo 29 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, foi criada a Comissão do 
Vale do São Francisco, à qual foram atribuídos, o planejamento 
e a execução posterior das obras relativas à recuperação econômi-
ca daquela bacia hidrográfica, tendo passado para essa nova enti-
dade os encargos até então afetos aos demais órgãos do serviço 
público, que operavam na região. 

Cabe-me, agora, no atual período governamental, iniciar as 
obras definitivas para o aproveitamento econômico do Vale do São 
Francisco previstas no Plano Geral já em poder do Congresso Na-
cional. 

Tendo em vista o andamento dos trabalhos, a Comissão do 
Vale do São Francisco considerou o presente exercício como o ano 
de transição entre o plano de emergência e o plano definitivo, 
destacando urna parcela das dotações constantes da Lei n.º 1.249, 
de 1.º de dezembro de 1950, para a conclusão dos .trabalhos corres-
pondentes ao primeiro plano, e a parcela restante para atender ao 
início dos serviços de que se compõe o segundo. 

O anexo programa, que diz respeito à série de obras e melho-
ramentos a ser executada no primeiro qüinqüênio destinado à rea-
lização do plano geral do São Francisco, será sucedido por outros 
que serão organizados, oportunamente, por qüinqüênios. 

É sabido que sómente com a regularização do regime fluvial 
do São Francisco será possível a solução dos problemas funda-
mentais do desenvolvimento racional daquela bacia hidrográfica, 
relativas à navegação, hidreletricidade e irrigação - problemas 
que dependem, aliás, diretamente, do mesmo elemento vital - a 
água. 

26-27477 
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No programa em referência, êsses problemas foram devida-
mente equacionados, em estreita ligação com outros, sendo objeti-
vadas soluções práticas para a colonização da região, estabeleci-
mento de um sistema regional de transporte, execução de obras 
de saneamento urbano e rural, manutenção de serviços de saúde 
pública e instrução profissional, além do fomento da produção 
regional. 

É, ainda, meu propósito levar a efeito a articulação do plano 
do São Francisco com as atividades da Companhia Hidrelétrica 
do São Francisco e do Departamento Nacional de Obras Contra 
as Sêcas, aliás de pleno acôrdo com o disposto no § 1.º do art. 11 
da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, quanto à primeira, e no 
art. 57 do Regimento aprovado pelo Decreto n.0 29. 807, de 25 de 
julho de 1951, quanto ao segundo, visando, assim, uma estreita liga-
ção das finalidades destas entidades, em benefício da própria zona. 

Não se pode, ainda, considerar o planejamento da valorização 
do Vale do São Francisco isoladamente dos programas de desen• 
volvimento da economia nacional, de que é um reflexo e um fator. 
Neste sentido, o Govêrno determinou estudos que indicarão as re-
tificações aconselháveis no Plano. 

É sabido que os planos decretados para períodos de alguns 
anos são apenas aprovados nas suas linhas gerais, mas adaptados 
cada ano, e em alguns casos, em períodos semestrais e até trimes-
trais, à mudança das circunstâncias que os condicionam, e às in-
dicações de sua própria execução. É norma que se generaliza nos 
estudos democráticos a aprovação pelo Parlamento dos limites e 
condições dos Planos, com a autorização ao Executivo para ajustar 
sua execução às condições cambiantes . 

· No que se relaciona com o São Francisco, a aceleração, que o 
Govêmo deseja, das obras básicas, que permitirão a regularização 
do rio e um avultado aproveitamento de energia elétrica, depen-
derá consideràvelmente do desenvolvimento industrial que asse-
gure pronta demanda para a energia gerada no Vale, sobre.tudo no 
alto São Francisco e na área de Paulo Afonso, pois que, com êsse 
consumo assegurado, mais justificado e fácil será o financiamen-
to das gigantescas obras de represamento, cujo estudo determinei 
fôssem acelerados. 
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O Govêrno está tomando medidas tendentes a animar os pro-
jetos industriais nessas áreas, precisamente para poder atingir, 
com segurança econômica, o objetivo nacional da regularização 
do São Francisco e da redenção de tôda a sua área de influência.. 

Dêsse modo, ao encaminhar a Vossas Excelências a presente 
Mensagem, desejo deixar ressaltado que a sua regular tramitação 
pelas duas Casas do Congresso Nacional proporcionará ao Poder 
Executivo, em tempo útil, os elementos indispensáveis à integral 
execução de um conjunto de obras e serviços, do qual dependem 
fundamentalmente o soerguimento e a valorização de uma das 
mais necessitadas regiões do Brasil. - Rio de Janeiro, 29 de outu-
bro de 1951. - Getúlio Vargas. 



QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS A SEREM REALIZADAS NO QttINQtttl:NIO DE 1951-1955 

DESPESAS ANUAISDespesa total  
DISCRIMINAÇÃO DOS TRABALHOS No qOinqUênio  

1951 1952 1953 1954 1955  
(CrS) (Cr$) (Cr$) (Cr$) (Cr$) (CrS) -

1 - Estudos g<;rais, levantamentos, observações, 
pesquisas e inquéritos destinados a. orga-
nização dos programas detalhados dos 
serviços previstos no plano geral do São 
Francisco............................ 66.000 . 000 ,00 12. 240.000,00 14.260.000,00 13.600.000,00 13.100.000,00 12.800.000,00 

2 - Estudos, projetos e início de construções de 
obras destinadSFi a regularização do regi-
me fluvial, incluindo o conjunto de bar-
ragens do rio das Velhas e as barragens 
das Três Marias, do Boqueiriio do rio 
Grande e do Cajusu.................. 33.000.000,00 11.500.000,00 13. 000. 000,00 4.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

3 - Estudo, projeto e construção de obras desti- ""' ~ 
nadas ao melhoramento das condições de  
navegabilidade do rio São Francisco, de  
sua barra e de seus afluentes, bem como a  
ampliação da rêde navegável, a proteção  
e acostagem dos portos fluviais e ao au-
mento da capacidade de carga, descarga  
e armazenamento ...•........•........ 76. 000. 000,00 18.800.000,00 19. 400. 000,00 20. 200. 000,00 8.400.000,00 8.200.000,00  

4 - Ampliação, modernização e padronização do  
sistema fluvisl de transporte com a organi-
zaçllo de uma sociedade de economia mis-
ta para a exploração do tráfego flmial 50. 000. 000,00 - 5.000.000,00 15.000.000,00 15. 000. 000,00 15.000.000,00  

õ - Estudo, projeto e construção de sistemas  
elétricos incluindo as centrais do Cacho-
eirllo do Jequita!, Pandeiros e Abaeté, os  
aistemasd o Formoso, IJ<:>rrente e do Alto  
Rio Grande, bem como as linhas de trans-
missão de Paulo Afonso para as regiões  
circunv.izínhas inr.luldaa na área da bacia 182.000.000,00 14.000.000,00 37.500.000,00 48. soo. 000,00 61.000.000,00 21. 000. ºº"·ºº 



DISCRIMINAÇÃO DOS TRABALHOS 
Despesa total 
No qüinqüênio 

1951 1952 

DESPESAS ANUAIS 

1953 1954 1955 
(CrS) (Cri) (CrS) (CrS) (CrS) (Cr$) 

6 - Es\udo, projeto e execução de sistemas de 
irrigação destinados a coloni!ação dos 
vales dos rios Paracatu, Urucuia, Corrente 
e Grande bem como a construção desiste-
mas de pequena irrigação, na base de co-
operação na seção inferior da bacia do Mé-
dio São Francisco................... . 83.500,00 15.000,000.00 20.500.000,00 20. 500. 000,00 23.000.000,00 

7 - Estudo, projeto e construção de rodovias 
de acesso e ligação nos trechos Pirapora-
Leal-Patos, Silo Francisco Brasilia. Cora-
ção de Jesus Januária, Montes Claros, 
Bocaiúva., Ilhéus, Brumado, Lapa, Cor-
rentina Ipirá, Morro do Chapéu, Xique-
-Xique, Jacobina Remanso, São Raimun- ~ do Nona.to, Petrolina, Cassa Nova, Re-
manso Petrolàndia, Jatinã, Coripó~. San-
tana do Ipanema, Pão de Açúcar e Pôr-
to da Fôlha, Gararu, Tamanduá .•..•.• 189.100.000,00 20.500.000,00 Z1. 000. 000,00 31.000. 000,00 53.500.000,00 57.000.000,00 

8 - Estudo, projeto e construção dos serviços e 
insta.lações doa aeroportos e campos de 
pouso de Pirapora, Januária, Manga, 
Carinhanha Santa Maria da Vitória, La-
pa, Paratinga, Barra, Xique-Xique, Re-
manso, Petrolina, Paulo Afonso e Penedo 57.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 17.000.000,00 

9 - Elaboração dos planos de urbanização das 
cidades de Pirapora, Juàzeiro, Petrolina, 
Propriá Penedo, Montes Claro9,São Fran-
cisco, Januária, Corinto, Lapa, Barra, 
Barreiras, Xique-Xique, Remanso, San-
ta Maria da Vitória, Petrolândia, A,,.. 
coverde, Piassabuçu, Pão de Aç\'ioar e 
Ne6po!is ..•. , ....................... . 2.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 



DESPESAS ANUAISDespesa total  
DISCRIMINAÇÃO DOS TRABALHOS No qüinqüênio  

1951 1952 1953 1954 1!155  
(CrS) (CrS) (CrS) (Cr$) (CrS) (CrS)  

10 - Estudo, projeto e construção de sistemas 
de saneamento urbano incluindo os aer--
viços de abastecimentos de água de Pi-
rapore., Juázeiro, Petrolina, Propriá e 
Penedo................. ············· 36. 500. ººº·ºº 5.000.000,00 5. 000. ººº·ºº 5.000.000,00 10. 000. 000,00 11.500.000,00 

11 - Estudo, projeto e construção de sistema de 
saneamcto rural e drenagem incluindo 
à desobistrução e regularizarão dos rios 
Iti6.ba Boacica, Betume e Propriá, aflu- 
entes do Baixo São Francisco .........• 30. 000. ººº·ºº 3.000.000,00 4.000.000,00 7.000.000,00 8. 000. 000,00 8.000.000,00  

12 - Serviços de educação e ensino profissional 
incluindo o estudo, projeto, construção, 
instalação e manutenção de uma Fazenda- 
-escola, a organização e custaio de duas  
missões rurais ambulantes e o estabele- li»cimento de nove cursos de treina.IDE.nto o 
manual............................. . 8. 700.000,00 7.500.000,00 7 .600.000,00 8.500.000,00 O) 27. 200. ººº·ºº 

13 - Serviços de sn6.de e assiste.ncia, incluindo a 
construção, equipamento e custeio de 
uma unidade móvel assistencial, de tipo  
fluvihl, o equipamento e custeio das .uni- 
dades d" rêde hispotalar, e os trabalhos de 
profilax;ia da malária.................. 1 128.000.000,00 1 16.500.000,00 1 27.500.0!J0,00 1 28.000.000,00 1 28.000,000.00 1 28.000.000,00 

14 - Execução de serviços destinados ao fomento 
da produção, incluindo a organização de 
patrulhas mecanizadas, a construção ·de 
armazéns e silos metálicos, a manutenção 
de uma carteira de revenda, o estabeleci- 
mento de um matadouro para aufnos, a  
construção .de um laboratório para fabri-
cação de ''acinas antiaftosas e os tl'!'ha-
lhos de defesa sanitária animal. ....... , 30.400.000,00 1 1.000.000,00 1 1.500.000,00 1 7.800.000,00 1 10.300.00lJ,00 1 9.800.000,00 

15 - Custeio da Comissão, inclusive pessoal,  
material e despessa, diversas.......... 90.000.000,00 18.000.000,00 1 18.000 ..000,00 1 l!l.000.000,00 1 18.000.000,00 1 18.000.000,00  

TOTAL.................................. 1 1.080.800.000,00 1 130.040.000,00 1 179.860.000,00 1 231.100.000,00 1 259.400.000,00 1 280.400.000,00  

http:28.000,000.00


OFíCIO DA COMISSÃO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO  
SOLICITANDO A ANEXAÇÃO DA MENSAGEM N.0 377-A-51,  

DO PODER EXECUTIVO, AO PROJETO N.0 1.057/50  

OF1CIO DA COMISSÃO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO 

Rio, 14 de dezembro de 1951. 

Ofício n.º 14-51. 

Senhor Presidente: 

Atendendo a que transitam nesta Comissão dois processos, que 
tratam do mesmo assunto, constituindo o Projeto n.º 1.057-50, 
que aprova o plano de aproveitamento das possibilidades econô-
micas do Rio São Francisco, elaborado em obediência ao art. 29 
das Disposições Constitucionais Transitórias, e proveniente da 
Mensagem n.0 548-50, do Poder Executivo, outro, sob Mensagem 
n.º 377-A-51, do Poder Executivo, encaminhando programa de 
estudos e obras destinado a orientar, no qüinqüênio 19'51-1955, os 
trabalhos relativos à recuperação econômica do Vale do São Fran-
cisco, requeiro a Vossa Excelência que se digne de mandar pro-
ceder à anexação dos mesmos. 

Renovo a Vossa Excelência meus protestos de alta considera-
ção e aprêço. - Medeiros Neto, Vice-Presidente da Comissão da 
Bacia do São Francisco. (Deferido em 15-12-1951) . 



SESSÃO EM 28 DE MAIO DE 1952 

EXPEDIENTE 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Francisco Ma-
cedo, primeiro orador inscrito no expediente. 

O SR. FRANCISCO MACEDO - Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, ao iniciar minha palestra de hoje, quero congratular-me 
com a Imprensa pela grande vitória obtida, voltando ao recinto 
desta Casa, através dos seus legítimos representantes. 

Não pode haver imprensa sem liberdade, nem liberdade sem 
imprensa. Assim falou, certa feita, o grande General Canrobert, 
quando Ministro da Guerra. 

Sr. Presidente, depois de longa ausência desta Câmara, à qual 
tenho a honra de pertencer, aqui estou a fim de prestar contas ao 
País da minha atuação na defesa integral do seu sagrado patri-
mônio, através dos diversos setores da administração federal, espe-
cialmente a célebre Comissão do Vale do São Francisco, onde fo-
ram e vêm sendo realizadas transações as mais escusas e que con-
tribuem para arruinar ainda mais as finanças da nação, já tão 
comprometidas. 

Precisamente no mês de agôsto do ano passado, denunciei, 
desta tribuna, e em memorial que .tive a honra de entregar pes-
soalmente ao Sr. Presidente da República, fatos profundamente 
comprometedores, porque lesivos ao patrimônio da nação. 

O Exmo. Sr. Presidente da República, dando curso à minha 
denúncia, passou imediatamente o processo às mãos do Diretor do 
DASP para que examinasse, cuidadosamente, a matéria e se pro-
nunciasse a respeito. 
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O Diretor do DASP, Dr. Arísio Viana, depois de exame meti-
culoso, opinou pela nomeação de uma Comissão de Inquérito, a 
fim de apurar os fatos ali denunciados. A êsse tempo, recebi, de 
quase todos os Estados da Federação, cartas e telegramas de pa-
trícios nossos, congratulando-se com minha atitude, enviando-me 
parabéns e abraços . 

Acontece, porém, que dois meses se passaram e não mais se 
falou na comissão de inquérito. Aqui mesmo, na Câmara, inúme-
ros colegas e amigos me procuravam para perguntar pela referida 
comissão. Já impaciente e não me conformando com o silêncio do 
Diretor do DASP, procurei S. s.a para pedir informações a respeito 
do inquérito que já devia ter sido instaurado, de acôrdo com as 
ordens expedidas pelo Chefe da Nação. Respondeu-me, então, o 
Dr. Arísio Viana que o processado, concernente à minha denúncia, 
apesar de conter o despacho exarado pelo Sr. Presidente da Repú-
blica, continuava ainda no Palácio do Catete. Não me conforman-
do com a informação do Diretor do DASP, voltei ao Palácio do Ca-
tete para transmitir a notícia ao Exmo. Sr. Presidente da Repú-
blica. S. Ex.ª, surpreendido, autorizou-me a voltar imediatamente 
ao DASP para me inteirar da veracidade da informação que me 
fôra prestada pelo Diretor daquele Departamento. Cumprindo as 
ordens do Sr. Presidente da República, que para mim valem como 
um evangelho, procurei, imediatamente, o Diretor do DASP e êste 
respondeu-me já haver encontrado, ali, no seu Departamento, o 
processo que, segundo lhe disseram seus auxiliares, estava sob ou-
tros papéis. 

Assim, Sr. Presidente, sabendo que o Diretor do DASP, natu-
ralmente, diante de suas múltiplas ocupações, iria passar outros 
dois meses para indicar a Comissão de Inquérito, apressei-me em 
levar uma relação com os nomes de quatro técnicos de reconhe-
cida idoneidade moral e de capacidade de trabalho. 

O Sr. Presidente da República imediatamente passou a relação 
dos nomes ao Diretor do DASP, pois tive oportunidade de vê-la em 
mãos de S. s.a. Nesse caso, e porque já havia, inclusive, indicado 
até os nomes das pessoas que deveriam compor a Comissão de In-
quérito, combinei com o Diretor do DASP que, de viagem para 
minha terra, lá esperava a Comissão de Inquérito, que de certo não 
.tardaria, e então nos conduziríamos para as zonas do São Francisco 
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onde deviamos afinal, aportar em todos os setores atingidos pela 
minha denúncia. No dia 30 de setembro do ano passado, despedi-
me do Sr. Diretor do DASP, seguindo para Sergipe, onde oito ou 
dez dias depois, esperava a Comissão de Inquérito. Lá passei os 
meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro, sem ter, absolu-
tamente, notícia da Comissão. E, se mais houvesse demorado, creio 
que até o mandato tinha perdido. Pois bem, Sr. Presidente, a esta 
altura, quando já preparava minha pasta para regressar à Capital 
da República, eis que, no dia de viajar, precisamente no dia 24 de 
março, ao passar na Praça Fausto Cardoso, deparei com um dos 
membros da Comissão de Inquérito, que estava hospedado no Ho-
tel Sul-Americano. Foi uma surprêsa para mim. Imediatamente 
me encaminhei para a agência da Panair do Brasil e cancelei mi-
nha passagem. Entrei, então, em entendimentos com a Comissão. 
O seu presidente me fêz ciente de que precisava ir a Propriá exa-
minar aquêle setor e que voltaria para Aracaju, onde naturalmen-
te deveria instalar o seu quartel general porque em Aracaju havia 
assunto para a Comissão se demorar talvez mais de um mês. Se-
guindo para Propriá, a Comissão de Inquérito teve oportunidade 
de verificar ali uma transação escusa que se estava realizando. Era 
uma casa no valor de 100 mil cruzeiros, que a Comissão do Vale do 
São Francisco estava acabando de adquirir por 600 mil cruzeiros. 
Mas eu havia passado telegrama ao Sr. Presidente da República, 
pedindo a S. Ex.ª sustar o pagamento daquela transação ilícita, 
não só por que lesiva aos cofres públicos, como também por ser 
afronta à própria Nação, pois nomeada comissão de inquérito, pa-
ra apurar irregularidades praticadas pela Comissão do Vale do São 
Francisco, esta continuava a realizar negócios escusos. 

Pois bem, Sr. Presidente: no dia seguinte regressou de Propriá 
a comissão de inquérito e seu presidente, engenheiro Muniz Cami-
nhas, cidadão probo, honesto, .teve oportunidade de me declarar 
que, efetivamente, constatara a veracidade dos fatos, isto é, a ope-
ração de compra daquela casa tão pequenina por seiscentos mil 
cruzeiros. Ao mesmo tempo, o presidente da Comissão de Inquérito 
verificou que tinham chegado a Propriá, destinados ao hospital 
construído pela Comissão do Vale do São Francisco, cêrca de vinte 
caixões de material hospitalar, inclusive louça, de alguns dos quais 
abertos, havia sido roubado o conteúdo. Então, o presidente da co-
missão perguntou a um funcionário presente como se justificava 



- 411-

a presença ali, atoa, dos caixões abertos, o material sendo roubado. 
E o funcionário apenas respondeu que, efetivamente haviam come-
çado a furtar o material. 

Como se evidencia, Sr. Presidente, tudo está assim abando-
nado na Comissão do Vale do São Francisco. 

Voltou, então, a comissão de inquérito a Aracaju, como disse, 
e mal iniciou os trabalhos, três dias depois, seu presidente me pro-
curou para me comunicar que precisava vir com urgência ao Rio 
de Janeiro, a fim de realizar diligências de caráter sigiloso. Des-
conheço a natureza dessas diligências. Sei apenas que o presidente 
e tôda a comissão viajaram. 

Enquanto isso, ficaram em Aracaju, em Propriá, na Bahia 
não só na Capital, como no interior, dezenas de pessoas arroladas 
para deporem na comissão de inquérito. 

O Sr. Nestor Duarte - V. Ex.ª poderia dar ao seu discurso o 
seguinte título: "Atribulações de quem denuncia neste País". 

O SR. FRANQISCO MACEDO - Muito obrigado pelo aparte 
de V. Ex.ª. 

Essas pessoas arroladas como testemunhas me procuraram 
para obter notícias sôbre a comissão de inquérito. 

Assim, dada a responsabilidade que me pesa sôbre os ombros 
e já com a passagem no bôlso, viajei para o Rio de Janeiro e, aqui 
chegando no dia 4 do .corrente, outra não foi minha preocupação 
senão procurar, no dia imediato, o presidente da comissão de in• 
quérito e indagar de S. s.a o motivo da demora. A comissão de 
inquérito aqui estava e não havia voltado a Aracaju ou a Bahia. 
Então, o presidente da comissão de inquérito me informou que 
não havia voltado para a Bahia ou para Sergipe porque lhe falta-
ram recursos para viajar. Parece incrível, Senhor Presidente e Se-
nhores Deputados, mas, infelizmente, é verdade. Disse-me ainda 
S. S.ª que até pediu lhe adiantassem um mês de vencimentos e 
nem isto conseguiu, embora seja um direito que assiste a todo fun-
cionário da União. 

Em face do exposto e tendo recebido diàriamente telegramas 
de-inúmeras testemunhas da Bahia, de Sergipe, de tôda a parte, 
pus à disposição do presidente da comissão de inquérito os meus 
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próprios recursos, inclusive os meus subsídios. Respondeu-me que 
não era possível aceitar importância alguma, a não ser procedente 
dos cofres da Nação, diretamente. 

Nestas condições, dirigi-me ao Excelentíssimo Sr. Presidente 
da República e transmiti a S. Ex.ª tudo quanto se passava com 
relação à comissão de inquérito. O Chefe do Govêrno, numa de-
monstração de seu acentuado amor pelo Brasil e sempre disposto 
a defender seu patrimônio onde quer que seja atacado ou ameaça-
do, autorizou-me procurar, em seu nome, o Diretor do DASP e 
dizer a S. s.a que promovesse todos os meios de amparar a refe-
rida comissão de inquérito, fornecendo, ao presidente da mesma, 
importância necessária, ainda que a título de adiantamento para 
posterior prestação de contas. No mesmo momento procurei o Di-
retor do DASP, Sr. Arísio Viana, e transmiti-lhe a palavra do 
Exmo. Sr. Presidente da República. 

A esta hora, creio que a comissão de inquérito já se está pre-
parando para novamente viajar rumo à zona do São Francisco, 
onde irá continuar a apuração dos fatos que denunciei. Devo de-
clarar, entretanto, à Casa que a comissão de inquérito, depois de 
ter ouvido, aqui, o meu depoimento, como ponto de partida, reali-
zou viagem de observação através de alguns setores da zona san-
franciscana, e também em Minas Gerais ouviu o depoimento de 
um ou dois engenheiros. Dali se transportou para Pirapora, apor-
tando a Januária. 

Por coincidência, quando a lancha ia chegar ao pôrto, ruiu o 
cais, célebre cais que apelidaram de "o cai-cai", porque tantas 
vêzes se faça quantas êle cai; é construído de areia com cinza e 
casca de banana ... Nessa ocasião o cais caiu, e não sei como não 
caiu por cima do barco. 

O presidente da comissão de inquérito, examinando o mate-
rial da construção do cais, constatou: é areia e cal; é um cais 
construído para cair tantas vêzes quantas o rio encha, tantas vêzes 
quantas os construtores queiram. É uma questão, afinal, de tempo 
Já determinado. 

Assim, sucessivamente, a Comissão de Inquérito teve oportu-
nidade de verificar, apenas nessa viagem de inspeção - podemos 
dizer, nessa ligeira viagem de observação - inúmeros fatos denun-
ciados não só por mim, aqui desta tribuna, como, também, através 



- 413 -

de órgãos da imprensa inclusive "O Radical", e outros jornais do 
Rio. Seis meses antes da minha denúncia, os jornais vinham divul-
gando fatos ocorridos na Comissão do Vale do São Francisco. E não 
é só o caso da Comissão do Vale do São Francisco: são inúmeros 
outros, porque a minha denúncia atingiu a 16 ou 18 repartições 
públicas federais. 

Como prova do que falei a respeito de outros setores federais, 
há bem poucos dias o Sr. Deputado Tenório Cavalcanti teve ensejo 
de divulgar desta tribuna fatos aliás já por mim denunciados no 
ano passado, ocorridos através do Departamento Nacional de Es-
tradas de Rodagem. Não só, porém, com relação a êsse órgão, mas, 
também, no tocante a outros, como o Departamento Nacional de 
Estradas de Ferro, o Departamento Nacional de Por.tos, Rios e Ca-
nais, acontecem irregularidades graves consoante se evidencia por 
documentos não apenas os que se encontram no bojo do inquérito, 
mas, ainda, os que estão em meu poder e com o Sr. Presidente da 
República. 

Como sabe a Câmara, para se nomear a comissão de inquérito, 
foram precisos seis meses consecutivos de lutas. Agora, vamos ima-
ginar o que não será para o Govêrno da República, com cinco, 
seis, oito comissões de inquérito, para apurar tantos fatos que es-
tão sendo denunciados por todo o território nacional!!! 

O Sr. Nelson Carneiro - Ninguém acredita que seja apurado 
qualquer dêsses fatos. As comissões são nomeadas por ouvir dizer, 
e ninguém acredita nos resultados . 

O SR. FRANCISCO MACEDO - Recebo o aparte de V. Ex.ª, 
que muito me honra, para respondê-lo depois. Estou observando o 
relógio, e os ponteiros parece que se movem por eletricidade ... 

O Sr. Alberto Deodato - Êsse presidente e os membros da co-
missão de inquérito são os que V. Ex.ª sugeriu ao Sr. Presidente 
da República? 

O SR. FRANCISCO MACEDO - Não, Sr. Deputado. Sugeri, 
entre outras pessoas urna que só conheço por informação, um en-
genheiro da Viação Mineira, cujo prenome é João que me foi indi-
cado por ser homem honesto. Mas o diretor do DASP quis assumir 
a responsabilidade, e nomeou o engenheiro de sua inteira confian-
ça. Também assumi total responsabilidade por êsse engenheiro, 
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pois suas qualidades morais me autorizaram a fazer a indicação. 
Todavia, não é só no DASP, Departamento que vive assoberbado 
de trabalho, que se encontram essas dificuldades. Inúmeros são os 
inquéritos e as denúncias provindas dos Ministérios, muitas das 
quais já arquivadas. 

Mas num país como o nosso, onde ainda existem 70 ou 80 por 
cento de analfabetos, é natural que tais fatos se sucedam. 

Não é possível que o Chefe da Nação, para defender o patri-
mônio nacional, dependa de um Departamento ou de um Minis-
tério. Urge se adotem outras medidas. 

Certa feita, lendo uma revista norte-americana, deparei uma 
página que falava sôbre o Departamento de Reclamações e Defesa 
do Patrimônio Nacional. Compreendi, então, que, no cumprimento 
do meu dever, no desempenho do meu mandato, devia elaborar 
projeto no sentido da preservação do Patrimônio Nacional, visando 
evitar o caos que se avizinha, ou - quem sabe? - a guerra civil, 
como aconteceu na China. Vou submeter à apreciação do Parla-
mento o projeto de minha autoria, pedindo aos nobres colegas, 
especialmente aos luminares do Direito que honram êste Parla-
mento que me ouçam, para, afinal, manifestarem sua opinião a 
respeito . 

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

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



SESSAO EM 29 DE MAIO DE 1952  

EXPEDIENTE 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Francisco Macedo 
primeiro orador inscrito no expediente. 

O SR. FRANCISCO ,MACEDO - Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, disponho apenas de 30 minutos para falar, terei de aprovei-
tá-los convenientemente, justificando a razão de ser do projeto 
de minha autoria, que tive a honra de apresentar à Mesa na ses-
são anterior hoje já publicado na sua íntegra no "Diário do Con-
gresso". 

Antes, porém, e para ilustração do meu modesto trabalho, per-
mitido me seja ler, desta tribuna, pequeno trecho do magistral 
parecer do eminente e íntegro Presidente do Tribunal de Contas, 
de referência à prestação de contas da comissão do Vale do São 
Francisco: 

"Irregulares as contas da Comissão do Vale do São Francisco 
As contas apresentadas pela Comissão do Vale do 

São Francisco, relativas ao exercício de 1951, não estão 
regularmente prestadas - é o parecer do ministro Cunha 
Melo ao plenário do Tribunal de Contas. E acentuou o 
relator que "nem mesmo sob o aspecto simplesmente 
aritmético e contábil, podem merecer a aprovação do Tri-
bunal". Em regra - salienta ainda, - as contas que che-
gam àquele Tribunal são boas, de estrito ponto de vista 
dos contabilistas. 
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O ministro-relator declara que se encontram "gran-
des e graves faltas" nos próprios elementos da escritura-
ção da Comissão do Vale do São Francisco. E indica o 
seguinte: a) A importância de Cr$ 3.200.000,00, dada 
como despendida, consta, entretanto, do vol. 5 dos anexos, 
como não despendida; b) uma outra importância de 
Cr$ 97. 650,00 é dada como recolhida ao Banco do Brasil, 
mas o recolhimento não está comprovado; c) as despesas 
feitas à conta duma carta de crédito de Cr$ 148. 000,00, 
para aquisição de material no exterior, não estão prova-
das; d) não foram apresentados os comprovantes de todos 
os suprimentos feitos pela autarquia. 

Depois de declarar que ainda outras irregularidades 
podem ser apontadas, o ministro Cunha Melo opinou por 
que se convertesse o processo em diligência para obtenção 
de melhores esclarecimentos". 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, como se evidencia do exposto, 
não obstante se encontrar a Comissão de Inquérito dentro da pró-
pria repartição onde trabalha a Comissão do Vale do São Francisco 
sob a direção do engenheiro Paulo Peltier de Queiroz, êsse funcio-
nário relapso não respeita ao menos a Comissão de Inquérito; 
zomba inclusive das autoridades constituídas do país, do próprio 
Parlamento e de sua magnanimidade; zomba vamos dizer, desta 
democracia falida que não está sendo mais seguida. Por fim, o 
Sr. Paulo Peltier de Queiroz zomba de tudo e de todos, por tôda 
forma que se queira encarar o seu modo de achincalhar as auto-
ridades. 

O Sr. Paulo Peltier de Queiroz não zombará, .talvez, das nossas 
fôrças armadas quando elas se convencerem de que o país marcha 
gigantescamente para o abismo, para o caos, definitivo e irreme-
diável. A essa altura, talvez empunhando armas para acorrer aos 
gritos da Pátria aflita, quando naturalmente contra a vontade de 
muitos, se criar no país tribunais para julgamento sumário e exe-
cução de defraudadores do patrimônio da União, o Sr. Paulo Pel-
tier de Queiroz não mais zombará das autoridades. Em tôda parte 
onde se encontre o patrimônio da União dilapidado, em vez de de-
fender-se e cerrar fileiras junto às autoridades constituídas, pelo 
r.ontrário na maioria dos casos, quem está com o direito são aquê-
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Ies que praticam o crime. Senão, vejamos, quem quiser inteirar-se 
desta afirmativa, desta realidade, passe um dia na Comissão do 
Vale do São Francisco para verificar quantos parlamentares ali 
chegam, conhecidos defensores daquela Comissão. Uns vão atrás 
de favores; outros de empregos para seus protegidos e assim suces-
sivamente. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é nesta situação que 
nos encontramos. Quando o patrimônio nacional abandonado, 
quando um país chega a êsse estado, é prenúncio do caos, da ban-
carrota definitiva e irremediável que se aproxima. 

As denúncias são inúmeras, chegando ao conhecimento do 
Poder Executivo à medida que passam os dias. 

Ainda há poucos minutos, tive oportunidade de perlustrar um 
documento a mim confiado pelo Sr. Deputado Tenório Cavalcanti, 
onde S. Ex.ª afirma que nunca se viu furtar tanto no Brasil como 
no Govêrno passado, no Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem. 

O Sr. Tenório Cavalcanti - Como acontece agora. Quero dizer 
a V. Ex.ª que atualmente também se furta como jamais se furtou. 

O SR. FRANCISCO MACEDO - V. Ex.a não havia ainda che-
gado a êste ponto. Não duvido de V. Ex.ª. Tanto isso é verdade, 
que estou aqui denunciando fatos, inclusive praticados na atual 
gestão. Podemos dizer, entretanto, que o culpado é êste próprio 
Parlamento, com honrosas exceções de alguns membros que, de 
fato, representam o povo, porque o Parlamento, em vez de cerrar 
fileiras junto ao Govêrno, a fim de defender o patrimônio nacional, 
procuram, certos e conhecidos políticos ao contrário, pessoas como 
o Engenheiro Paulo Peltier, para ajudá-las a defraudar a coisa pú-
blica. Esta é a verdade, Sr. Deputado. 

O Sr. Tenório Cavalcanti - Queria ressaltar que, de fato ofe-
reci uma denúncia contra ladroeiras do D.N.E.R. - a expressão 
é antiparlamentar, mas é a que define bem o ato - ocorridas exa-
tamente no período em que era Presidente da República o General 
Eurico Gaspar Dutra. Devo salientar, porém, que, nessa ocasião, 
quando o fato veio à tona, o Sr. Presidente da República mandou 
abrir inquérito, presidido até por um General do Exército, afastan-
do dos seus cargos muitos diretores. Quando foi concluído o inqué-

:17-27477 
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rito, já ocupava o poder o Sr. Getúlio Vargas, que recebeu os rela-
tórios e, certamente, sabe quem são os culpados. Pediria, pois, a 
V. Ex.ª que apelasse para o Sr. Getúlio Vargas, já que o nobre 
Deputado é partidário e amigo de S. Ex.ª, no sentido de que mande 
para o cárcere pelo menos aquêles que furtaram, que essa era a 
intenção do General Eurico Gaspar Dutra. 

O SR. FRANCISCO MACEDO - V. Ex.a há de convir que o 
Exmo. Sr. Presidente Getúlio Vargas nunca arquivou qualquer in-
quérito, nem seria capaz de fazê-lo. Quando, há pouco, se falou 
nesta tribuna a respeito do inquérito do Banco do Brasil, conde-
nando-se o Chefe da Nação, não tive tempo de dizer, pois cheguei 
na última hora, que, certa feita, estávamos - creio - no mês de 
fevereiro, no Palácio Rio Negro, quando ali chegou um parlamen-
tar, que não era do nosso partido, mas da oposição, acompanhado 
de um cidadão, grande comerciante em São Paulo, também envol-
vido nesse processo. Ia o comerciante pedir clemência ao Sr. Pre-
sidente da República, declarando a S. Ex.ª que estava sendo calu-
niado. Como homem de responsabilidade, apelava para os altos 
sentimentos de S. Ex.a o Chefe da Nação. O Sr. Presidente da Re-
pública, porque êsse comerciante, a quem não conhecia pessoal-
mente, fôra à sua presença acompanhado de um parlamentar, 
examinou, então, profunda e meticulosamente o inquérito, a fim 
de não expor um grande comerciante, que talvez estivesse sendo 
caluniado, como êle próprio alegou. 

Não se pergunta, ao menos, diante dêste fato, qual seria êsse 
parlamentar, que não é do nosso partido, mas da oposição, defen-
sor do grande comerciante em São Paulo junto ao Sr. Presidente 
da República. S. Ex.ª se prontificou a examinar o processo, para 
não permitir que fôsse publicado, a fim de não sacrificar êsse e ou-
tros comerciantes. 

O homem ficou tão satisfeito que, ao entregar o documento, 
perguntou ao Sr. Presidente da República: "É V. Ex.ª mesmo, Se-
nhor Presidente, quem recebe o documento"? E o Presidente disse: 
"É o Govêrno quem recebe o documento". Respondeu o comercian-
te: "Pois, Sr. Presidente, agradeço profundamente ao Chefe da 
Nação: já sei que não vou ser desmoralizado". 

Daí a razão por que o Sr. Presidente da República precisava, 
antes de tudo, examinar êsses processos: não desejava fôssem sa-
crificadas firmas, que, como declarou aquêle cidadão. muitas vêzes 
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O Sr. Paulo Peltier de Queiroz, além de dilapidar e defraudar o 
patrimônio da União, ainda mantém um russo, matando brasilei-
ros, pobres, infelizes e indefesos que se revoltam contra a sua in-
dignidade. 

Precisamos salientar também que o Sr. Paulo Peltier de Quei-
roz não é brasileiro nato; é descendente de franceses. 

Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, necessário se torna 
que êste Parlamento leve em consideração tudo quanto por aí se 
está passando, prejudicando grandemente as finanças do País, já 
tão comprometidas. 

Eis a razão por que, diante de tantas denúncias, é natural que 
o Chefe da Nação, para atendê-las, possa contar com todos os seus 
auxiliares imediatos. 

Mas, como se evidencia da exposição que tive oportunidade 
de fazer ontem da tribuna, para nomear uma, sàmente uma co-
missão de inquérito, S. Ex. a o Sr. Presidente da República foi le-
vado a esperar seis meses, a fim de que o DASP se desocupasse de 
seus múltiplos afazeres, para, então, cumprir essa determinação, 
quando, dentro de 60 dias, a comissão de inquérito já devia estar 
organizada e prestando contas da apuração dos fatos denunciados. 
Eis a razão por que julguei de bom alvitre apresentar aquêle pro-
jeto, cuja justificação me permito ler para conhecimento dos Se-
nhores Deputados: 

"O presente projeto de lei se funda em preceito cons-
titucional. Está por êle autorizado a conter normas sôbre 
o "seqüestro e perdimento dos bens, no caso de enriqueci-
mento ilícito, por influência ou com abuso do cargo ou 
função pública, ou de emprêgo em entidade autárquica", 
segundo o contido na parte final do § 31 do art. 141 da 
Constituição Federal em vigor. Autorizam, também, as re-
gras jurídicas consagradas no projeto, os §§ 37 e 38 do 
mesmo artigo que asseguram a qualquer cidadão não só 
representar contra abusos de autoridade e promover a 
responsabilidade desta como pleitear a anulação ou a de-
claração de nulidade de atos lesivos do patrimônio da 
União, dos Estados, dos municípios, das entidades autár-
quicas e das sociedades de economia mista. 
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Necessário se .torna vitalizar essas disposições consti-
tucionais; instalar nelas energia e movimento; transferi-
las do sarcófago do código para, sob o influxo da vida, 
dispô-las como fôrça atuante no organismo social e polí-
tico do Brasil. Enquanto se mantiverem inertes, os apro-
veitadores de todos os governos, os que vivem a sugar 
continuamente o sangue da Nação através de negociatas 
polpudas, zombam dos podêres constituídos e se riem das 
ilusões e fraquezas do regime democrático, cujas fórmulas 
lhes dão margem às operações criminosas. 

Os óbices que se apresentam à apuração de qualquer 
denúncia fundamentada são quase intransponíveis. Basta 
citar, como precedente, a referente às inúmeras reparti-
ções públicas federais, notadamente à Comissão do Vale 
do São Francisco, cuja atuação tem grandemente sacri-
ficado a Nação com a dilapidação de seus bens por parte 
de muitos de seus dirigentes. 

Precisamente em agôsto de 1951 determinou o Se-
nhor Presidente da República ao DASP, conforme publi-
cação no "Diário Oficial'', a indicação de nomes de pes-
soas habilitadas a apurarem a veracidade da denúncia. 
Entretanto, só seis meses depois, ou seja em fevereiro do 
corrente ano deu aquêle Departamento cumprimento à 
determinação do honrado Sr. Presidente da República, e 
apenas para providência preliminar de rotina. 

Se para indicação de nomes, consomem-se 6 meses, 
quando bastaria alguns minutos, por certo, pelo compli-
cado mecanismo burocrático, até sobrevir a apuração de-
finitiva de responsabilidade, teriam de passar gerações. 

Realmente, e por isso mesmo, não há notícia tenha 
sido molestado algum magnata da República por se ter 
enriquecido à custa do país. 

Éramos um país pobre, povoado por gente pobre, da-
da a alta percentagem de analfabetos. Hoje, somos um 
pais de fami.ntos, em que poucos se enriqueceram à custa 
de muitos, e pelos salões luxuosos espadanam a sua em-
páfia, gargalhando zombeteiramente à cara dos honestos, 
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que preferem a pobreza honrada com a paz de consciência 
à fortuna filauciosa e impudente com o coração pejado de 
remorsos. 

Mas os honestos estão se cansando da honestidade 
que os humilha diante dos ladravazes que os afrontam. E 
daí estarmos assistindo a êsse vertiginoso crescimento em 
que quase tôda gente cuida de se enriquecer seja como 
fôr, e o mais depressa possível como se estivesse tortura-
da pela impressão de que o mundo vai acabar. Parece es-
tarmos realmente, em fim de mundo. Andam por aí em 
correria louca atrás do dinheiro, perdida sua característi-
ca principal de meios de promover a riqueza dos povos . 

Em nossos dias, em vista da mentalidade em forma-
ção, cumpre-nos por patriotismo e por decência a elabo-
ração de lei suficientemente equipada, montando guar-
da à porta do tesouro. 

A lei fria, sem os meios coativos, prontos e eficazes 
à sua fiel execução, assemelha-se a êsses vigias noturnos 
que alguns comerciantes, particularmente, os quais cabe-
ceiam de sono alta madrugada, enquanto por êles sempre 
passam tranqüilos em seu destino os homens de bem, e 
enquanto também tranqüilos, os meliantes muitas vêzes 
"aliviam", o patrimônio sob sua guarda ... " 

O Sr. Düermando Cruz - Permita. Fui informado - não me 
encontrava no recinto - de que V. Ex.ª dissera que um Deputado 
da oposição levara ao Sr. Presidente da República um alto comer-
ciante a fim de S. Ex.ª passar a pena sôbre uma denúncia apre-
sentada. Foi exato? 

O SR. FRANCISCO MACEDO - Estava no Palácio Rio Negro, 
quando ali chegou o parlamentar. 

O Sr. Dilermando Cruz - Da oposição? 

O SR. FRANCISCO MACEDO - Sim. Oportunamente, com a 
devida permissão, poderei declinar-lhe o nome, porque não quero 
ser um espião no Palácio. Sou correligionário político e amigo par-
ticular do Sr. Presidente da República. 

O Sr. Dilermando Cruz - E amigo sincero. 
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O SR. FRANCISCO MACEDO - Muito obrigado. Isso é uma 
verdade. Quando chegou o parlamentar e apresentou o comercian-
te de São Paulo, homem rico, conforme informaram, êsse homem 
quase chorava, dizendo: Sr. Presidente, sou vítima de calúnia; tive 
oportunidade de falar com um alto funcionário do Ministério da 
Fazenda, o qual me declarou que não estaria eu envolvido. Acon-
tece, porém que sei que fui envolvido no caso, mas estou inocente. 
Por isso apelo para a magnanimidade de V. Ex.ª no sentido de exa-
minar a questão com prudência, a fim de que eu não venha a ser 
sacrificado, pois sou, repito, inocente. 

O Presidente da República se prontificou a examinar o caso. 
O comerciante perguntou: A quem entrego os meus documentos, 
Sr. Presidente? Respondeu-lhe o Sr. Getúlio Vargas: Ao Govêrno. 
E êle, cheio de alegria, retrucou - A V. Ex.ª mesmo, Sr. Presi-
dente? Então, comovido, deu o documento ao próprio Presidente 
da República . 

Pois bem, êsse cidadão, segundo fui informado, é um dos 
que se acham envolvidos no processo do Banco do Brasil. 

Daí a razão de precisar ser feito, primeiro, meticuloso exame 
do processo a fim de que, através de injunções políticas, não se vâ 
sacrificar um comerciante honesto. 

O Sr. Dilermando Cruz - O Deputado da oposição teria pedi-
do, apenas, que o Senhor Getúlio Vargas analisasse com justiça a 
acusação feita àquele comerciante. 

O SR. FRANCISCO MACEDO - Exatamente o que o Sr. Pre-
sidente da República mandou fazer. V. Ex.ª há de convir que êsse 
comerciante está envolvido desde o Govêrno passado. 

O Sr. Dilermando Cruz - Não houve, então, qualquer, inter-
ferência do Deputado da oposição, solicitando ao Sr. Getúlio Var-
gas que olhasse com clemência o caso do comerciante? Devo acen-
tuar que não sou o Deputado da oposição. 

O SR. FRANCISCO MACEDO - Não. Quero apenas declarar a 
V. Ex.ª que, quando me referi ao Deputado da oposição, não o fiz 
para reprovar sua atitude, mas sim porque estava incriminando 
o Chefe da Nação por não ter publicado imediatamente aquêle in-
quérito. V. Ex.ª há de convir que o Chefe da Nação tem responsa-

;'"' bilidades. O Chefe da Nação não é chefe de partido nem de grupo, 
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é o Chefe do Executivo, o govêrno de todos os brasileiros; a consi-
deração que lhe mereço, como seu amigo, V. Ex.ª também o me-
rece, sendo seu adversário. A justiça que o Presidente da Repú-
blica pode distribuir comigo é a mesma para com V. Ex.ª. 

O Sr. Dilermando Cruz - Nós também fazemos justiça a Sua 
Excelência. Não há perigo. 

O SR. FRANCISCO MACEDO - Muito grato a V. Ex.ª. E o 
que disse. 

Não censuro o Deputado da oposição. Acho mesmo que devia 
procurar o Chefe da Nação e naturalmente apresentar o amigo a 
S. Ex.ª e o Sr. Getúlio Vargas devia generosamente distribuir jus-
tiça com eqüidade, como efetivamente o fêz, recebendo afinal 
aquelas informações e tomando-as em consideração. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! V. Ex.ª dispõe apenas de 
cinco minutos. 

O SR. FRANCISCO MACEDO - Muito obrigado, Sr. Presi-
dente, vou terminar. 

Continuando: 

Assim pode dizer-se estar o Brasil desprovido de lei, 
se bem consigne o Código Penal, nos artigos 312 a 327, pe-
nalidades para os crimes contra a administração pública 
em geral cometidos por seus agentes, ou por particulares, 
e defina o que tais crimes constitui. E tão minuciosa se 
apresenta a legislação penal para parecer incrível desfru-
tem muitos ricaços de honrarias como hóspedes de luxuo-
sos hotéis quando deveriam resignar-se às de hóspedes de 
Estado nas celas das penitenciárias. E não há lei porque, 
se formalmente existe, falta a muitos de seus preceitos 
regulamentação adequada, com fórmulas jurídicas e re-
gras adjetivas, em disposição de atuarem com dinamismo 

· correspondente à rapidez das cavilosas ações contra a for-
tuna pública, e de possibilitarem defesa pronta do erário 
ou ressarcimento .tempestivo dos prejuízos e danos ocor-
rentes. 

Hoje em dia, ter exercido altos postos políticos ou ad-
ministrativos, e encontrar-se pobre, ou desempenhar ele-
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vadas funções públicas e eximir-se de enriquecer a qual-
quer preço, é inscrever-se no rol dos tolos para se afogar 
no ridículo, e nesse caminhar em breve nos dicionários 
da língua portuguêsa, não mais se inscreverá o vocábulo 
"honestidade'', e os que porventura venham a registrá-la 
certamente o farão, apondo-lhe cuidadosamente a nota-
ção explicativa: arcaísmo, uma das virtudes outrora cul-
tivadas pelo homem. 

Impõe-se reagir contra êsse dilúvio de miséria moral 
em desenvolvimento como meio de economia. Esta comba-
teremos com leis econômicas e sociais convenientes, e 
prudente ou sábia aplicação das finanças públicas, e 
aquela com projetos como êste, transformados em diplo-
ma legal, e paralelamente com adoção de métodos edu-
cacionais de amplitude, que transfiram o cidadão brasi-
leiro, tanto quanto possível, e nos justos limites de sua 
condição humana da brutalidade dos instintos para as 
belezas infinitas da espiritualidade. 

A impunidade dos peculatários e de seus acumplicia-
dos constitui incentivo crescente à dilapidação dos dinhei-
ros públicos, e por maior interêsse que tenha o Govêrno 
na punição dos culpados, encontram êstes na flexibili-
dade da tessitura processual e na prodigalidade dos pra'-
zos, diligências e recursos, meio de desdenhar da justiça 
quando não chegam a vestir a túnica de perseguidos e 
mártires perante a Nação ludibriada. 

O projeto visa a pôr têrmo a êsse estado alarmante 
de certo modo comprometedor de nosso crédito e de nossa 
moralidade político-administrativa com reflexo em todos 
os homens públicos pela generalidade dos comentários 
maliciosos em parte procedentes. 

Nos artigos l.º e 2.0 e respectivos parágrafos, cogita-
se da criação do Conselho, com as garantias de impar-
cialmente decidir no prazo trienal de investidura e exer-
cício de seus membros com a permissibilidade de recon. 
dução sempre por igual prazo, a exemplo do que ocorre na 
justiça eleitoral, embora por menor tempo, previsto o ca-
so de vacância e o de férias anuais. Nos artigos 3.º a 6.0 , 

28- 27 477 
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consigna-se o rito processual do funcionamento do Canse· 
lho, assegurada ampla defesa, nos têrmos constitucionais, 
dos acusados. No art. 7.º, atribui-se ao Tribunal de Con· 
tas como órgão institucional de "julgar as contas dos res-
ponsáveis por dinheiros e outros bens públicos, e as dos 
administradores das entidades autárquicas" (art. 77, in-
ciso II· da Constituição da República) a competência para 
julgamento. 

Permite-se, no art. 8.º ao Conselho, a criação de co-
missões de inquérito com a atribuição de coadjuvá-lo na 
apuração da verdade através dos funcionários por êle 
designados para as diligências necessárias, e no art. 9.º 
dispõe-se de modo a evitar discussões estéreis, o que já 
consagra nossa legislação penal e administrativa, atenta 
a circunstância de ser a lei oriunda dêste projeto, de pro-
cessualística propriamente dita. 

1 

Impunha-se por ser constituído o Conselho apenas de 
três membros, a previsão de falta, impedimento e vaga 
de qualquer dêles o que poderia acarretar empate na vo-
tação, e a providência COifSeqüente da substituição, e isso 
consubstancia o art. 10 . 

O art. 11 provê o pequeníssimo quadro do pessoal que 
vai arcar com os encargos pesadíssimos de auxiliares do 
Conselho, pequeníssimo em atenção, apenas, aos recursos 
financeiros do país, que não são no momento de desafôgo 
ou promissores, vindo afir+al, o art. 12 deixando ao Govêr-
no a regulamentação da lei, cujas linhas mestras venho 
de pôr em relêvo e autorizando a abertura do crédito com 
vigência no corrente exercício financeiro . 

~ste projeto de lei objetiva e põe em têrmos de san-
ção o que tive ocasião de dizer, em certa oportunidade: 

"E quando, pelos meios suasórios e educacionais, não 
se consegue chamar à razão os maus compatrícios em 
assuntos pertinentes ao bom ou mau emprêgo dos recur-
sos do erário nacional, então os processos drásticos se im-
põem e o.s governos ou os aplicam em nome da dignidade 
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administrativa que lhes cabe preservar, ou com êles se 
acumpliciam mesmo pela passividade e inação, decaindo, 
sem dúvida, da confiança de todos". 

Não pode ser drástico, como devera, o processo insti-
tuído no projeto, em atenção à nossa lei suprema, cujo 
cumprimento rigoroso dignifica os homens, mo:i;allza o 
regime e exalta a Nação". 
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EXPEDIENTE 

Tem a palavra o Sr. José Guimarães.  
O SR. JOSÉ GUIMARAES - Senhor Presidente, o "Diário do  

Congresso Nacional" de 29 de maio último consigna, a págs. 4.461, 
em discurso proferido nesta Casa por um Senhor Deputado, o se-
guinte trecho: 

"Entrei, então, em entendimentos com a Comissão. 
O seu presidente me fêz ciente de que precisava ir a Prcr 
priá examinar aquêle setor e que voltaria para Aracaju, 
onde naturalmente deveria instalar o seu quartel general 
porque em Aracaju havia assunto para a Comissão de se 
demorar talvez mais de um mês. Seguindo para Propriá, 
a Comissão de Inquérito teve oportunidade de verificar 
ali uma transação escusa que se estava realizando. Era 
uma casa no valor de 100 mil cruzeiros, que a Comissão 
do Vale do São Francisco estava acabando de adquirir 
por 600 mil cruzeiros. Mas eu já havia passado telegrama 
ao Sr. Presidente da República pedindo a S. Ex.ª sustar 
·o pagamento daquela transação ilícita, não só por que le-
siva aos cofres públicos, como, também por ser afronta 
à própria Nação, pois nomeada comissão de inquérito, 
para apurar irregularidades praticadas pela Comissão do 
Vale do São Francisco, esta continuava a realizar negó-
cios escusos" . 
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Em conseqüência dêsse telegrama, Sr. Presidente, que dese-
java comentar há muito tempo, mas não tive a ventura de poder 
ocupar a tribuna, por imposição regimental, foi enviado ao Senhor 
Presidente da República, pelo Superintendente da Comissão do São 
Francisco, ofício que tomou o número 0436, em que êsse meu con-
terrâneo e prezado amigo submete ao Sr. Getúlio Vargas o teor do 
telegrama e pede o seu pronunciamento: 

É o seguinte o ofício: 

"Cópia Autêntica - Secretaria da Presidência da 
República. - N.º 28723-52. 

Armas da República.  
Presidência da República.  
Comissão do Vale do São Francisco.  
Rio de Janeiro, DF.  
7 de abril de 1952.  
N.º 0436.  
Arquive-se.  
(a) - Getúlio Vargas. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Cumpro dever comunicar Vossa Excelência mais uma 

denúncia contra esta Comissão, cujo despacho telegráfico, 
de 28-3-52, é do seguinte teor: 

"Tenho honra cumprimentar V. Ex.a muito respeito-
samente. Cumpro dever comunicar Vossa Excelência que 
Superintendente Comissão Vale São Francisco, Enge-
nheiro Paulo Peltier de Queiroz, autorizou compra de uma 
casa na cidade de Propriá, neste Estado, importância 
seiscentos mil cruzeiros a firma Virgílio Figueiredo, quan-
do em verdade valor máximo do imóvel não excede cem 
mil cruzeiros, sendo a Nação lesada em quinhentos mil 
cruzeiros. Peço V. Ex.ª determinar seja sustado respectivo 
pagamento ainda em tempo evitar mais uma sangria nos 
cofres nacionalidade . 

Respeitosas saudações. - Francisco Macedo." 
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2. Sôbre o assunto, objeto da referida denúncia, ca-
be-me esclarecer a Vossa Excelência que: 

a - o Diretor Superintendente da Comissão do Vale 
do São Francisco não autorizou a compra do imóvel em 
questão por lhe escapar atribuição legal para tanto, cujo 
ato é da competência exclusiva do Presidente da Repúbli-
ca, mediante expedição de decreto administrativo; 

b - O Diretor Superintendente da Comissão do Vale 
do São Francisco ante a necessidade de ser adquirido um 
imóvel para a instalação definitiva do 5.º Distrito dêste 
órgão, sediado em Propriá, no Estado de Sergipe, designou 
uma comissão de técnicos para proceder a escolha do 
imóvel e sua avaliação, da qual fêz parte um represen-
tante da Prefeitura de Propriá, por solicitação desta Su-
perintendência ao Senhor Prefeito Municipal; 

c - o processado relativo à escolha do imóvel e sua 
avaliação foi encaminhado a Vossa Excelência pela E. M. 
n.o 1. 398, de 14-11-51, desta Superintendência, o qual foi 
remetido, posteriormente, ao Departamento Administra-
tivo do Serviço Público por despacho de Vossa Excelência 
exarado na referida exposição. 

d - o Departamento Administrativo do Serviço Pú-
blico, depois do exame do processado pela sua Divisão de 
Edifícios Públicos, a qual solicitou, para seu parecer, no-
vos informes e detalhes a esta Superintendência, restituiu 
o processo a Vossa Excelência, acompanhado da Esposição 
de Motivos n.º 1.897, de 17 de dezembro do ano passado, 
opinando, por não ocorrer "qualquer impedimento de or-
dem legal ou administrativa" que desaconselhasse a apro-
vação da medida solicitada por esta Superintendência, 
pela assinatura do indispensável decreto, cuja minuta 
anexou ao processo frisando aquêle Departamento, na re-
ferida exposição de motivos, "que o valor de Cr$ 600.000,00 
atribuído ao imóvel é perfeitamente razoável", conforme 
poderá ser examinado na cópia anexa do citado documento; 

e - Vossa Excelência, somente depois de convenien-
temente estudado pelo DASP todo o processado, oriundo 
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desta Comissão, foi que baixou o Decreto n.º 30.283 de 19 
de dezembro de 19fü, publicado no Diário Oficial de 20 do 
mesmo mês e ano, considerando de utilidade pública o 
referido imóvel e autorizando esta Comissão a promcver 
sua aquisição, conforme também poderá ser verificado 
da inclusa cópia do citado decreto. 

3. Em face do exposto, fica inteiramente esclarecida, 
perante Vossa Excelência, a improcedência da denúncia. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce-
lência os protestos do meu mais profundo respeito. 

Paulo Peltier de Queiroz, Diretor Superintendente 

~sse ofício tem o seguinte despacho: "Arquive-se, Getúlio 
Vargas". 

O Sr. Presidente da República mandou arquivar o ofício em 
que o próprio Superintendente da Comissão do São Francisco tra-
tava do fato. E S. S.ª, o Superintendente da Comissão, juntou a 
êsse ofício cópia da exposição de motivos feita pelo Sr. Arisio Via-
na, Diretor-Geral do Departamento de Serviço Público, a respeito 
da compra do prédio, cujo oficio tem os seguintes têrmos: 

"Cópia Autêntica.  
Departamento Administrativo do Serviço Público.  
N.0 1.897 - Em 17 de dezembro de 1951. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Submeteu Vossa Excelência à consideração dêste De-

partamento o anexo processo, em que a Comissão do Vale 
do São Francisco solicita a expedição de decreto executi-
vo considerando de utilidade pública, para efeito de desa-
propriação, o imóvel de propriedade do Senhor Virgílio 
Figueiredo, situado à Praça Fausto Cardoso, n.0 9, em 
Propriá, Estado de Sergipe, onde aquela r,omissão pre-
tende instalar os serviços do seu 5.0 Distrito. 

2. Esclarece aquela Comissão que faz parte de seu 
programa de trabalhos para o corrente exercício, devida-
mente aprovado por Vossa Excelência em 22 de fevereiro 
último, a instalação, em caráter definitivo das sedes dos 
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seus órgãos regionais, para o que aplicará as dotações 
constantes da lei de meios em vigor. - Adianta, outros-
sim, que, pelos Decretos n.º 29. 910, de 20 de agôsto, e 
n.0 30. 021, de 30 de setembro do ano em curso Vossa Ex-
celência houve por bem considerar de utilidade pública e 
autorizar a aquisição dos imóveis necessários à instalação 
dos seus Distritos sediados em Lapa e Juàzeiro, no Estado 
da Bahia, estando no momento, segundo informa, em fase 
de ultimação os processos correspondentes, para cujas 
despesas já foram empenhadas as dotações necessárias. 

3. Justificando o pedido, apresentou a Comissão um 
laudo de avaliação do imóvel que pretende desapropriar 
no qual, sem citar os elementos em que se baseou, os ava-
liadores que subscreveram o referido laudo estimaram em 
Cr$ 600. 000,00 o valor do prédio em aprêço. 

4. Em conseqüência da imprecisão daquele documen-
to, a Divisão de Edifícios Públicos dêste Departamento 
viu-se, de início, inibida de opinar sôbre o valor arbitrado, 
o que só agora pôde fazer baseada em esclarecimentos que 
foram prestados pela referida Comissão em Ofício núme-
ro 1.549, de 11 do corrente mês, devidamente anexado ao 
processo. 

5. De acôrdo com o parecer daquela Divisão, julga 
êste Departamento que o valor de Cr$ 600. 000,00 atribuí-
do ao imóvel é perfeitamente razoável e porque não ocor-
ra qualquer impedimento de ordem legal ou administrati-
va que desaconselhe a aprovação da medida solicitada 
tenho a honra de sugerir a Vossa Excelência a assinatura 
do decreto de desapropriação que acompanha a presente 
exposição. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce-
lência os protestos de meu mais profundo respeito. -
Arísio de Viana, Diretor-Geral". 

Foi também anexada a cópia do Decreto executivo, assinado 
pelo Senhor Presidente da República e referendado pelo Sr. Fran-
cisco Negrão de Lima, autorizando a Comissão a promover a desa-
propriação, em caráter de urgência, do referido prédio, bem como 
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a aquiSição, ocorrendo a despesa, com o pagamento da desapro-
priação, à conta de dotação própria, conforme se vê: 

"Decreto n.º 30. 283, de 19 de dezembro de 1951. 
Declara de utilidade pública, para efeito de desapro-

priação, o imóvel necessário à instalação do 5.0 Distrito 
da Comissão do Vale do São Francisco, situado na cidade 
de Propriá, no Estado de Sergipe. 

Usando da atribuição que lhe confere o art. 87, n.0 1, 
da Constituição Federal, nos têrmos do Decreto-lei núme-
ro 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pelos Decre-
tos-leis n.º 4.152, de 6 de março de 1942 e 9.811, de 9 de 
setembro de 1946, 

Decreta: 
Art. 1.º É declarado de utilidade pública, para efeito 

de desapropriação, o imóvel situado na Praça Fausto Car-
doso n.º 9, em Propriá, no Estado de Sergipe, de proprie-
dade de Virgílio Figueiredo. 

Parágrafo único. O imóvel ora desapropriado desti-
na-se à instalação do 5.º Distrito da Comissão do Vale do 
São Francisco, sediado em Propriá, no Estado de Sergipe. 

Art. 2.° Fica a Comissão do Vale do São Francisco 
autorizada a promover a referida desapropriação em ca-
ráter de urgência, de acôrdo com o disposto no art. 15 do 
Decreto-lei n.0 3.365, de 21 de junho de 1941. 

Art. 3.0 A despesa com o pagamento dessa desapro-
priação, correrá à conta da dotação constante da Verba 4 
- Consignação VIII - Subconsignação 19 - 4 - 1, do 
Anexo n.0 9 da Lei n.0 1. 249, de l.º de dezembro de 1950, 
que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o 
exercício de 1951 . 

Art. 4.0 Êste decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, em 19 de dezembro de 1951, 136.0 da 
Independência e 69.0 da República. - Getúlio Vargas. -
Francisco Negrão de Lima". 
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Ora, Sr. Presidente, na última visita que o Sr. Presidente da 
República fêz ao São Francisco, hospedou-se Sua Excelência nesse 
prédio; podendo assim, de visu, aquilatar o valor pelo qual o mes-
mo foi adquirido. Em conseqüência disto, para que conste dos 
Anais da Casa esta documentação, à guisa de defesa que faço, com 
muita honra, do Sr. Paulo Peltier de Queiroz, filho de um dos mu-
nicípios onde tenho interêsses econômicos, podendo, por isso, asse-
verar ainda pelas acusações que se tem feito nesta Casa, que Sua 
Excelência é, não só brasileiro nato, como baiano, apesar de ser 
Peltier. E mais: posso afirmar que, quando ingressou para aquela 
companhia, jâ tinha assegurada a sua independência financeira, 
filho que é de um cidadão probo e independente. 

O Sr. Arruda Câmara - Pelo conhecimento que tenho, e na 
qualidade de Deputado antigo, posso dar testemunho da probidade 
e do zêlo com que o Dr. Paulo Peltier de Queiroz desempenha as 
suas funções. Aliás, o país inteiro sabe disso . 

O SR. JOSÉ GUI;MARAES - Muito obrigado. Apraz-me gran-
demente a intervenção de V. Ex.ª, pois assegura a probidade do 
Dr. Paulo PeltieF de Queiroz, dita que é pelos lâbios de um honrado 
sacerdote. 

Sr. Presidente, passo às mãos de V. Ex.ª, devidamente auten-
ticados, os documentos para que se confrontem com as acusações 
feitas e se possa, assim, provar que a transação não foi ilícita, por 
isso que autorizada devidamente pelo Sr. Presidente da República 
e realizada após a exposição de motivos do Sr. Diretor-Geral do 
Departamento do Serviço Público. (Muito bem; muito bem) . 

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

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

O SR. PRESIDENTE - Há sôbre a mesa e vou submeter a 
votos o seguinte 

Requerimento 

Requeremos urgência para o Projeto n.0 1.057/50, ao qual foi 
anexada a Mensagem n.0 377-A, de 1951, que aprova o Plano de 
Aproveitamento do Vale do São Francisco, para o qüinqüênio 
1951/1955. 

Sala das Sessões, outubro de 1952. - Gustavo Capanema. -
Manoel Novais. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam queiram 
ficar como estão. (Pausa) . 

Aprovado. 
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