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CAMARA DOS

DEPUTADOS

SESSÃO EM 15 DE OUTUBRO DE 1952

ORDEM DO DIA
Primeira discussão do Projeto n. 0 1. 057, de 1950,
que dispõe sôbre o plano geral para o aproveitamento
econômico do Vale do São Francisco; dependente de
parecer da Comissão da Bacia do São Francisco e d.a de
Finanças. (Do Poder Executivo -.. ,E_Jrk UTJJ}nc.i_a).

O SR. JOÃO AGRIPINO - Sr. Presi<;lente, peço a V. Ex.a, em
nome da Comissão de Finanças, o prazo de vinte sessões para
opinar sôbre o projeto que é de suma importância. Não é possível
fazer-se às pressas um estudo cuidadoso da matéria, sobretudo
nesta hora em que a Comissão de Finanças vai iniciar, em prazo
curto, o debate relativo à proposta orçamentária que volta do
Senado.
O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam o prazo
pedido, queiram ficar como se acham. (Pausa).
Aprovado.

SESSÃO EM 26 DE MAIO DE 1953

EXPEDIENTE
PARECER DA COMISSÃO DA BACIA DO SAO FRANCISCO
PARECER DO RELATOR
RELATÓRIO

O art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
obrigou o Govêrno Federal a traçar e executar, dentro do prazo
de 20 anos, um plano para o aproveitamento total das possibilidades econômicas do Vale do São Francisco, aplicando, anualmente,
nesse empreendimento, quantia não inferior a 1 % das rendas
tributárias da União.
1!:sse dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei
n.o 541, sancionada em 15 de dezembro de 1948, pela qual foi
criada a Comissão do Vale do São Francisco com a finalidade de
traçar o Plano Geral e executar os empreendimentos do mesmo,
dentro do prazo estabelecido pela Constituição.
Pelo artigo 7. 0 da referida lei, fica evidenciado que o Plano
Geral para o aproveitamento econômico do Vale do São Francisco deverá ser orientado no sentido de proporcionar soluções
convenientes aos problemas da regularização do regime fluvial,
da utilização do potencial hidrelétrico, do fomento à indústria e
à agricultura, da irrigação, da modernização dos sistemas regionais de transportes, do incremento à imigração e à colonização,
da saúde, e da exploração das riquezas minerais.
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O Regimento da Comissão do Vale do São Francisco, primeiramente aprovado pelo Decreto n.º 26 .476, de 17 de março de
1949, alterado posteriormente pelo Decreto n. 0 27 .301, de 12 de
outubro de 1949, e ultimamente atualizado pelo Decreto n. 0 29.807,
de 25 de julho de 1951, que revogou expressamente, os anteriores,
estabeleceu, no seu art. 3. 0 , em concordância com o art. 7.º da lei
já referida, que o plano geral do São Francisco teria por objetivo:
I - a regularização do regime fluvial;
II - o contrôle e utilização das águas;
III - o melhoramento das condições de navegabilidade do
Rio São Francisco, de sua barra e de seus afluentes;
IV - o aproveitamento do potencial hidrelétrico;
V - o desenvolvimento da irrigação e da açudagem;
VI - o aparelhamento dos portos fluviais;
VII - a ampliação do sistema regional de transportes;
VIII - a melhoria do tráfego fluvial;
IX - a ampliação da rêde de comunicações;
X - o saneamento dos núcleos urbanos e das zonas rurais;
XI - a proteção das localidades ribeirinhas e das margens
dos rios contra as inundações e erosões;
XII - a desobstrução dos cursos dágua e drenagem dos pântanos e lagoas;
XIII - a urbanização regional;
XIV - a exploração e conservação das riquezas minerais, da
fauna e da flora;
XV - o reflorestamento e aproveitamento racional das terras;
XVI - o fomento da produção;
XVII - o incremento da imigração e da colonização;
XVIII - a educação e o ensino profissional;
XIX - o amparo à saúde e assistência às populações;
XX - a defesa dos interêsses coletivos inclusive pela desapropriação das áreas necessárias.
Com êsse fundamento a Comissão do Vale do São Francisco,
durante os exercícios de 1949 e 1950, elaborou o Plano Geral do
São Francisco o qual foi encaminhado ao exame e aprovação do

'
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Congresso Nacional, em face do disposto na letra A do art. 7.o
da Lei n.0 541, pela Mensagem n. 0 348, em 15 de dezembro de
1950, juntamente com o anteprojeto de lei posteriomente convertido no Projeto n. 0 1.057-50.
Em face do estabelecido no art. 29 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, na Lei n. 0 541, e no Regimento aprovado pelo Decreto n. o 29 . 807, o Plano Geral do São Francisco
ficou naturalmente limitado no que se refere à área a ser tratada,
ao caráter fundamentalmente econômico do empreendimento, ao
prazo de sua execução e ao custo das obras e serviços a serem
realizados .
Pela memória descritiva e justificativa dêsse plano e de seus
documentários que acompanharam a Mensagem n.º 548, verifica-se que a Comissão do Vale do São Francisco elaborou o Plano
Geral destinado ao aproveitamento econômico daquela região de
pleno acôrdo com os dispositivos constitucionais e legais vigentes
obedecendo, em tudo, às disposições que lhe foram impostas por
êsses mesmos dispositivos .
A Comissão do Vale do São Francisco atendeu ainda na elaboração do Plano Geral os melhoramentos anteriormente executados na região, por conta dos recursos oriundos da cota constitucional do São Francisco, os quais vêm sendo executados, a partir
de 1947, com a sanção da Lei n.º 23, de 17 de fevereiro dêsse ano,
pelos órgãos administrativos federais, compreendendo um conjunto de realizações que fôra denominado de "plano de emergência'',
cujas dotações anuais, a partir de 1948, foram incorporadas ao
Orçamento da União.
O Plano Geral, de acôrdo com a respectiva memória descritiva
e justificativa, foi consubstanciado em 21 capítulos, os quais se
referem, respectivamente, aos estudos gerais, à regularização do
regime fluvial, à navegação fluvial, à eletrificação, à irrigação,
aos sistemas regionais de transportes, ao tráfego fluvial, ao sistema rodoviário, ao sistema ferroviário, aos transportes aéreos, ao
sistema de comunicações, à urbanização regional, ao saneamento
urbano, ao saneamento rural e drenagem, à educação e ensino
profissional, à saúde e assistência, ao fomento da produção agrícola, ao fomento da produção mineral, às reservas florestais e
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reflorestamento, ao incremento da imigração e da colonização, e
ao custeio e execução dos serviços.
Para cada um dos problemas ventilados no plano, a Comissão
do Vale do São Francisco, depois de estudar, exaustivamente, os
düerentes aspectos, propõe soluções práticas para os mesmos,
tendo em vista os recursos disponíveis.
Entre êsses problemas sobressai, como fundamental, o da
regularização do regime fluvial, tendo a Comissão formado a opinião de que a solução dêsse problema deverá ser orientada:
a - inicialmente, pela construção de reservatórios de acumulação na Bacia do São Francisco Superior, da Cachoeira de Pirapora para montante, e nas bacias dos principais afluentes;
b - e, posteriormente, quando completamente esgotadas as
possibilidades de retenção nessas bacias, e, se ainda houver
necessidade de ampliar a retenção, pela construção de barragens
de acumulação no próprio leito principal do São Francisco, em
seu trecho médio.
Inicialmente, o plano prevê a construção de uma série de
barragens na região do Alto São Francisco, entre as quais se destacam três barragens no Rio das Velhas, a barragem do Fecho do
Funil, a do Cajuru, a do Florestal, e a grande barragem da Cachoeira das Três Marias, as quais permitirão armazenar um volume dágua superior a 7. 000. 000. 000. 000 de metros cúbicos dágua.
Somente a barragem das Três Marias, entre as barras dos
rios Indaiá e Abaeté, afluentes do São Francisco Superior, irá
armazenar nada menos de 6 . 000. 000. 000 de metros cúbicos, nada
menos, portanto, de que seis vêzes o volume dágua contido na
Baía de Guanabara.
Quanto à navegação e ao tráfego fluvial, a Comissão propõe
a solução dêsses problemas, através:
a - do melhoramento das condições de navegabilidade do
rio principal, de sua barra e de seus afluentes;
b - e da ampliação, modernização e padronização do sistema fluvial de transporte.
O melhoramento das condições de navegabilidade será conseguido, de acôrdo com o plano, pela execução de uma série de
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serviços, de natureza hidráulica, entre os quais poderão ser salientados os seguintes:
a - execução de obras fixas - longitudinais e transversais
- nas passagens difíceis situadas nos trechos de fundo móvel,
destinadas a manter, por autodragagem, a profundidade limite
estabelecida;
b - realização de dragagem de emergência, nesses mesmos
trechos, com idêntica finalidade;
c - execução de derrocamentos nas passagens difíceis situadas nos trechos de fundo resistente, para a abertura e regularização dos canais de navegação;
d - instalação de balizamento apropriado à navegação, cego
ou luminoso, conforme as necessidades, nos portos e passagens
difíceis;
e - execução, em prosseguimento, dos serviços de limpeza
de margens e desobstrução do leito do rio, nos trechos navegáveis;
f - conclusão das obras indispensáveis à barragem-eclusada
do Braço do Sobradinho e execução dos trabalhos complementares nos trechos de montante e jusante do referido braço.
Para tanto, a Comissão considera indispensável a conclusão
dos estudos e elaboração dos projetos necessários ao melhoramento das condições de navegabilidade das passagens difíceis existentes nos trechos navegáveis do São Francisco e de seus afluentes.
O plano ainda prevê a ampliação da rêde navegável, principalmente pela incorporação, a essa rêde, do Rio das Velhas, cujo
estudo recomenda, juntamente com aquêles indispensáveis ao
melhoramento das condições de navegabilidade da barra e do trecho de jusante do Médio São Francisco, entre Juàzeiro e Petrolândia.
Pelos estudos procedidos pela Comissão, ficou evidenciado
que dos 1 . 323 quilômetros navegáveis, entre Pirapora e Juàzeiro,
apenas em 22 quilômetros de extensão o canal se apresenta com
profundidade inferior a 1 metro, no rigor da estiagem, sendo que
em 1. 037 quilômetros a profundidade mínima é superior a 2 m.
O plano estabeleceu, ainda, que o melhoramento das condições de navegabilidade do rio, na primeira fase dos trabalhos, deveria limitar-se ao estabelecimento de um canal contínuo de na-
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vegação, em todo o trecho navegável, com a profundidade mínima
de 1,50 metros, no rigor da estiagem.
A ampliação, modernização e padronização do sistema fluvial
de transporte, de acôrdo com o plano, prevê a execução dos trabalhos destinados:
a - ao aumento da capacidade de transporte, compreendendo a reorganização da frota fluvial e das instalações terrestres
correlatas;
b - e ao aumento da capacidade de carga, descarga e armazenamento nos portos fluviais do São Francisco.
Quanto ao aumento da capacidade de trnasporte, o plano
concluiu pela necessidade da organização de uma sociedade de
economia mista, sob a denominação de "Navegação do Médio São
Francisco S. A.", em substituição às duas emprêsas estatais que
ali operam, de propriedade dos Governos dos Estados de Minas
Gerais e da Bahia.
Na constituição dessa sociedade, o Govêrno Federal entraria
com um capital, em dinheiro, igual a 51 %, no mínimo, do total
dos acervos das referidas emprêsas estatais, além do valor das
instalações do estaleiro fluvial da Ilha do Fogo e dos armazéns
construídos nos portos fluviais, e os Governos dos Estados de Minas Gerais e Bahia com capitais iguais aos montantes dos acervos
das emprêsas a serem incorporadas, já apurados pela Comissão,
na importância total de Cr$ 49. 296. 842,00.
A nova emprêsa, a ser constituída, providenciaria, então, com
o capital, em dinheiro, a ser subscrito pelo Govêrno Federal por
intermédio da Comissão, a ampliação da frota atual, a adaptação
dos navios existentes à queima de óleo como combustível e a reforma das unidades dentro das características já estudadas, para
servirem às linhas de navegação estabelecidas pelo próprio plano.
A ampliação da frota fluvial, na primeira fase dos trabalhos,
poderia ser realizada com a incorporação à nova sociedade do
acervo da Companhia Indústria e Viação de Pirapora, emprêsa
particular que, ao lado das duas já citadas anteriormente, explora, também, o tráfego fluvial do Médio São Francisco.
O plano discrimina, pormenorizadamente, os serviços a serem
feitos, no que se refere ao tráfego fluvial, esclarecendo, ainda, ser

-
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possível oferecer ao São Francisco um serviço de transporte de
passageiros e cargas em condições de equilíbrio econômico, isto é,
sem lucro nem prejuízo, mediante um frete da ordem de 12 a
13 'f.1 centavos por tonelada-quilômetro para o transporte de carga,
e de 48 e 24 centavos para passageiros de 1.ª e 2.ª classes, respectivamente.
Quanto às centrais elétricas e linhas de transmissão, o plano
estabeleceu a seguinte orientação:
a - ampliação da concessão outorgada à Companhia Hidrelétrica do São Francisco, abrangendo todo o trecho de jusante do
São Francisco, a partir das corredeiras de Sobradinho;
b - organização de uma nova sociedade de economia mista,
nos moldes da primeira mencionada, destinada ao aproveitamento
progressivo da energia hidráulica da Bacia do Alto São Francisco;
c - e construção, diretamente pela Comissão, de centrais
elétricas e linhas de transmissão na região do Médio São Francisco, quando as mesmas forem julgadas convenientes ao desenvolvimento das fontes de produção da região.
Para criação da nova sociedade destinada ao aproveitamento
da energia do Alto São Francisco, a Comissão, devidamente autorizada pelo então Presidente da República, assinou um convênio
com o Govêrno do Estado de Minas Gerais para êsse fim, em 22 de
dezembro de 1950, pelo qual ficará a cargo dessa futura entidade
a exploração, principalmente, da central elétrica do Fecho do
Funil, uma das mais importantes para o desenvolvimento econômico daquela região, cujo projeto já se encontra aprovado, tendo
o numerário indispensável à sua construção sido incluído no
Plano Salte.
Entre as usinas e linhas de transmissão que deverão, inicialmente, ser construídas na região do Médio São Francisco, figuram
as de Pandeiros, J equitaí e Abaeté, no Estado de Minas Gerais, o
sistema Formoso-Corrente, no Estado da Bahia, além das linhas
de transmissão de Paulo Afonso para as regiões circunvizinhas,
incluídas na área da bacia.
O plano prevê, ainda, o estudo dos demais aproveitamentos
hidrelétricos da bacia, inclusive o do Vale do Rio Grande, no Estado da Bahia.
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Relativamente à irrigação e à colonização, o plano concluiu
por recomendar a adoção de sistemas de grande e pequena irrigação na recuperação das terras, mediante:
a - a execução, diretamente pela União, dos grandes sistemas de irrigação com a desapropriação das áreas indispensáveis,
redistribuição das terras irrigadas e organização de núcleos onde
possam ser incrementadas a imigração e a colonização;
b - e a intensificação da construção de pequenos sistemas
de irrigação, pelo regime de cooperação, entre a União e os agricultores ribeirinhos.
Inicialmente serão estabelecidos núcleos coloniais nos vales
dos rios Paracatu, Urucuia, Corrente e Grande, sempre que necessários na base de irrigação, sendo que o projeto previsto para
o Vale do Rio Grande é um dos maiores do mundo.
No tocante às rodovias de acesso e ligação, o Plano prevê a
construção de 3 . 924 quilômetros de estradas de rodagem, destinadas a articular o sistema do São Francisco com o Plano Nacional de Viação e com os planos estaduais respectivos.
Inicialmente, seriam construídos, apenas 1 . 784 quilômetros,
com a cooperação dos Estados integrantes do Vale do São Francisco.
No que se refere aos aeroportos e campos de pouso, o plano
julgou de necessidade construir, inteiramente as obras e instalações de todos os aeroportos que integram a Rota do São Francisco,
dos quais fazem parte integrante os campos de Pirapora, Januária, Manga, Carinhanha, Santa Maria da Vitória, Lapa, Paratinga,
Barra, Xique-Xique, Remanso, Petrolina, Paulo Afonso e Penedo.
Quanto à urbanização e saneamento das cidades, o plano estabelece, por sua vez, a elaboração, pela Comissão, dos projetos
de urbanização de tôdas as cidades do Vale, e a construção dos
sistemas de abastecimento dágua e remoção de dejetos das principais, trabalhos êsses a serem iniciados pelas cidades de Pirapora,
Juàzeiro, Petrolina, Propriá e Penedo.
Relativamente ao saneamento rural e à drenagem, o plano
prevê o saneamento e regularização dos afluentes do Baixo São
Francisco, entre os quais se salientam os Rios Itiúba, Boacica, Betume e Propriá, cujas obras se destinam à recuperação de terras
de primeira qualidade para o plano do arroz e outros cereais.
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A educação e o ensino profissional mereceram, .também, a
atenção da Comissão, tendo o plano previsto a instalação de uma
fazenda-escola, além da organização de missões rurais ambulantes e do estabelecimento de recursos de treinamento manual, nos
principais centros do Vale do São Francisco.
No tocante à saúde e assistência às populações, a Comissão
firmou a opinião de que êsses serviços deveriam, inicialmente, ser
limitados:
a - à realização de serviços gerais de assistência, mediante
a utilização de unidades móveis assistenciais;
b - ao equipamento da "Rêde Hospitalar do São Francisco",
para permitir o seu regular funcionamento, de acôrdo com o convênio firmado, para êsse fim, com o Ministério da Educação e
Saúde;
c - e ao prosseguimento dos trabalhos de profilaxia da malária, em tôdas as zonas urbanas e rurais da bacia, de acôrdo,
também, com o convênio assinado, para êsse fim, com o Ministério da Educação e Saúde.
E, quanto ao fomento da produção regional, na parte relativa
ao fomento agropecuário, a Comissão estabeleceu um programa
vasto de amparo ao agricultor e ao criador, inclusive no que diz
respeito ao crédito rural.
:S:sse programa abrange, de um modo geral, a mecanização da
lavoura, a construção de armazéns e silos, o estabelecimento de
uma carteira de revenda, a organização de postos de pesca, a
construção de matadouros, a organização do serviço de defesa sanitária animal, a instalação de laboratórios de vacinas, a construção de campos de produção agrícola, a instalação de fábricas e
usinas destinadas à transformação dos produtos agropecuários,
além de outras providências úteis ao fomento da produção regional.
Além dêsses serviços, o plano proposto pela Comissão prevê
o estudo minucioso e a elaboração dos projetos detalhados de todos os empreendimentos nêle incluídos, de vez que a elaboração
dêsses projetos só poderia ser feita após a aprovação do plano geral, para evitar perda de tempo e de recursos.
Assim, terão prosseguimento os levantamentos da Bacia, inclusive o aerofotogramétrico e o batimétrico complementar, as
observações hidrométricas, as pesquisas minerais e anteprojetos
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de indústrias, as análises dos solos e os levantamentos pedológicos,
as pesquisas de comunidade, além de outros elementos fundamentais ao estabelecimento das diretrizes definitivas para o aproveitamento econômico de tôda a região.
Em face do exposto, fica evidenciado que a Comissão do Vale
do São Francisco, ao elaborar o Plano Geral destinado ao aproveitamento econômico da região, teve em vista, unicamente, a realização de uma série de obras, serviços e melhoramentos indispensáveis ao desenvolvimento econômico da Bacia do São Francisco,
dentro das limitações que lhe foram impostas pelos dispositivos
legais vigentes.
A Comissão, no tocante às inversões a serem feitas com a
execução dos serviços planejados, tendo em vista a impossibilidade da previsão, para os 20 anos, do montante dos recursos da cota
constitucional do São Francisco e, ainda, das variações a que está
sujeita a renda tributária da União e os preços dos materiais e da
mão-de-obra, julgou preferível que a execução do plano fôsse
orientada através da realização de programas qüinqüenais.
Assim sendo, distribuiu por quatro períodos qüinqüenais a
execução dos serviços fundamentais, indispensáveis ao desenvolvimento econômico da região, tendo, para tanto, organizado, inicialmente, um programa para o qüinqüênio 1952-1956, que acompanhou a Mensagem n. 0 548, de 15 de dezembro de 1950.
Posteriormente, seguindo nova orientação, e atendendo ao
que pensa ser as atuais dificuldades financeiras do País, o Govêrno organizou, para o primeiro qüinqüênio que fixou no período
de 1951-1955, um novo programa para orientar os trabalhos, obedecendo, em tudo, às linhas gerais do plano anteriormente traçado, e com o rigor que empresta às normas estabelecidas no art. 29
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Êste novo programa, destinado a substituir o anterior, foi
encaminhado pelo Senhor Presidente da República ao Congresso
Nacional pela Mensagem n.º 377-A, de 29 de outubro de 1951, e,
nesse documento, o Chefe da Nação reconhece a importância da
obra de recuperação do São Francisco e esclarece o seu desejo
de antecipar, na medida do possível, a execução do programa
elaborado pela Comissão do Vale do São Francisco.

-
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O exame do citado programa evidencia que a Comissão do
Vale do São Francisco orientou a sua organização inteiramente
dentro do Plano Geral anteriormente elaborado, atendendo às limitações orçamentárias já referidas, por conta dos recursos oriundos da cota constitucional, determinada no art. 29 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, durante o período 1951-1955, a importância total de Cr$ 1. 080. 800. 000,00 - assim distribuída:
a - Cr$ 66. 000. 000,00 em estudos, levantamentos, observações, inquéritos e pesquisas, destinadas à elaboração dos projetos
e programas detalhados dos empreendimentos constantes do plano geral;
b - Cr$ 33. 000. 000,00 em estudos, projetos e obras relativas
à regularização do regime fluvial;
c - Cr$ 126. 000. 000,00 em estudos, projetos e execução de
serviços destinados ao melhoramento das condições de navegabilidade, aumento da capacidade de transporte, carga, descarga e
armazenamento no Rio São Francisco e seus afluentes;
d - Cr$ 182. 000. 000,00 no estudo, projeto e construção de
centrais elétricas e linhas de transmissão;
e - Cr$ 83. 500. 000,00 em trabalhos de irrigação e colonização dos grandes afluentes do oeste do Médio São Francisco;
f - Cr$ 189 .100. 000,00 na construção de rodovias de acesso
e ligação;
g - Cr$ 57. 000. 000,00 na conclusão das obras e instalações
dos campos de pouso da "Rota do São Francisco";
h - Cr$ 38.500.000,00 na elaboração de planos de urbanização das cidades ribeirinhas e construção de sistemas de abastecimento dágua;
i - Cr$ 30. 000. 000,00 na desobstrução e regularização de
afluentes do Baixo São Francisco;
j - Cr$ 27. 300. 000,00 na construção de uma fazenda-escola,
organização de missões rurais e estabelecimento de curso de treinamento manual;
k - Cr$ 128. 000. 000,00 na construção e custeio de uma unidade móvel assistencial, no equipamento e manutenção das unidades da "Rêde Hospitalar" e no prosseguimento dos serviços de
J.Jrofilaxia da malária;
2 -

27.478
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l - Cr$ 30. 400. 000,00 na execução de serviços destinados ao
:fomento da produção agrícola e na realização de trabalhos rela:tivos à defesa sanitária animal;
m - Cr$ 90. 000. 000,00 no custeio da Comissão, incluindo
pessoal, material e despesas diversas .
A importância total acima referida, tendo em vista a discriminação feita, será aplicada de acôrdo com a seguinte distribuição anual:
a - Cr$ 130. 040. 000,00 para o exercício de 1955;
b - Cr$ 179.860.000,00 para o exercício de 1952;
c - Cr$ 231.100. 000,00 para o exercício de 1953;
d - Cr$ 259. 400. 000,00 para o exercício de 1954;
e - Cr$ 280 .400. 000,00 para o exercício de 1955.
Tendo em vista, porém, a alteração sofrida no programa inicial, é necessário, agora, introduzir as modüicações indispensáveis
ao projeto de lei n.º 1.057-50, oriundo do Poder Executivo, para
ajustá-lo às novas disposições previstas no programa que acompanhou a Mensagem n.º 377-A, já referida.
Para tanto, apresento ao exame da Comissão Especial do
Plano de Aproveitamento da Bacia do São Francisco, o seguinte:
SUBSTITUTIVO AO PROJETO N.º 1. 057-50
Art. 1.º Fica aprovado, nos têrmos desta lei, o Plano Geral
para o aproveitamento econômico do Vale do São Francisco, na
forma da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, e em obediência
ao que dispõe o art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Art. 2.º i:sse plano, pormenorizadamente exposto nas memórias e seus subsídios que acompanharam as mensagens ns. 548 e
377-A, do Poder Executivo, respectivamente, de 15 de dezembro
de 1950 e 29 de outubro de 1951, compreende:
a - os estudos gerais sôbre a bacia hidrográfica, inclusive
levantamento, observações, pesquisas e inquéritos destinados à organização dos programas detalhados dos serviços e necessários ao
desenvolvimento econômico e social do Vale do São Francisco;
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b - a regularização do regime fluvial, pela construção de
reservatórios de acumulação nas bacias do rio principal e de seus
afluentes;
c - o melhoramento 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 dágua;
d - a ampliação, modernização e padronização do sistema
fluvial de transporte, com a organização de uma sociedade de economia mista para a exploração do tráfego fluvial;
e - a construção de centrais hidrelétricas e respectivas linhas de transmissão;
f - a execução de sistemas de irrigação, destinados à colonização de grandes áreas da bacia, bem como a construção de sistemas de pequena irrigação, na base de cooperação;
g - a construção de rodovias de acesso e ligação, destinadas
a conjugar o sistema regional de transporte com o Plano Rodoviário Nacional e os planos estaduais respectivos;
h - as instalações dos aeroportos e campos de pouso que
formam a "Rota do São Francisco";
i - a elaboração dos planos de urbanização das cidades e a
construção dos sistemas de abastecimento dágua e remoção de
dejetos das mesmas;
j - o saneamento e a drenagem dos afluentes do Baixo São
Francisco, indispensáveis à recuperação das terras úteis à agricultura;
k - a realização de serviços de educação e ensino profissional,
inclusive a instalação de uma fazenda-escola, a organização de
missões rurais ambulantes e o estabelecimento de cursos de treinamento manual;
1 - a execução de serviços de saúde e assistência, incluindo
o equipamento e custeio da "Rêde Hospitalar", a organização de
unidades móveis assistenciais e os trabalhos de profilaxia da malária;
m - a realização dos serviços destinados ao fomento da produção agropecuária, incluindo a mecanização da lavoura, a construção de armazéns e silos metálicos, a manutenção de uma carteira de revenda, o estabelecimento de matadouros, a construção
de laboratórios, fábricas e usinas, além dos serviços de defesa sanitária-animal e defesa sanitária-vegetal.

-
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Art. 3.º Para o qüinqüênio 1951-1955, fica aprovado o programa descrito no quadro anexo, que acompanhou a Mensagem
Presidencial n.º 377-A, de 29 de outubro de 1951.
Art. 4.o O Plano Geral terá a duração de 20 anos, a partir de
1951, e será dividido, para sua melhor execução, em quatro períodos ou qüinqüênios.
Art. 5.º No início das sessões legislativas dos anos de 1955 e
1960, o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, para a
necessária aprovação, os programas relativos aos qüinqüênios seguintes.
Art. 6.º As despesas com a execução do Plano Geral do São
Francisco, na parte que constitui responsabilidade direta da
União, serão classificadas no anexo próprio da Comissão do Vale
do São Francisco e atendidas à conta dos recursos estabelecidos
no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 7.º o orçamento geral da União consignará, anualmente,
à Comissão do Vale do São Francisco, para execução do plano e
custeio dos serviços, os recursos previstos no programa, para cada
exercício do qüinqüênio 1951-1955, não podendo em nenhum caso,
a importância total das dotações anuais ser inferior a 1 % sôbre o
montante das rendas .tributárias do exercício a que se referir o orçamento.
Art. 8. 0 A fim de garantir contratos de financiamento que se
prevêem necessários para a realização de obras de regularização
do regime fluvial e outras, indicadas no plano, poderá o Poder
Executivo assumir compromissos por prazo equivalente ao de vigência do art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, até o limite de Cr$ 100. 000. 000,00 (cem milhões de cruzeiros) por ano.
Art. 9.º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contratos para aquisição, nos mercados externos e internos, dos materiais e equipamentos necessários à execução do plano geral do São
Francisco.
Art. 10. Fica a Comissão do Vale do São Francisco autorizada
a promover entendimentos e a firmar acôrdos e convênios com os
governos estaduais e municipais, as autarquias, as sociedades de

-
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economia mista, entidades paraestatais existentes ou que venham
a ser criadas em virtude de lei, e entidades privadas, no sentido
de coordenar as atividades relacionadas com os programas de trabalho dêste plano, tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei
n.º 541, de 15 de dezembro de 1948.
Art. 11. A autonomia, financeira e administrativa, concedida
à Comissão do Vale do São Francisco, conforme dispõe o art. 1. 0
da Lei n. 0 541, 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.º 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 normais de vigência dos créditos, podendo aplicá-los integralmente
em épocas posteriores, escriturando-os como "restos a pagar";
c - não discriminar, nas propostas orçamentárias, os recursos concedidos à CVSF, os quais deverão ser consignados na Verba 3 - Serviços e Encargos;
d - executar todos os seus serviços pelo regime de adiantamento, observando, para tanto, o disposto no Decreto n.º 15. 783,
de 3 de novembro de 1922, e atendendo aos suprimentos anuais
que lhe forem concedidos;
e - organizar os seus quadros e tabelas de pessoal independentemente das nomenclaturas, padrões, vencimentos e salários
para o serviço público federal, tendo em vista o disposto no art. 10
da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948;
f - requisitar funcionários especializados de outras repartições e serviços de acôrdo com o art. 34 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, podendo conceder aos mesmos gratificações, desde que não excedam de um têrço de seus respectivos
vencimentos.
Art. 12. A Comissão do Vale do São Francisco manterá 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 ser-
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viços a seu cargo, sacando à medida das necessidades, tendo em
vista o disposto no artigo 16 da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro
de 1948.
§ 1.0 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, independentemente de duodécimos .
§ 2.0 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.
§ 3.º Até 31 de janeiro de cada ano a Comissão do Vale do
São Francisco deverá remeter ao Tribunal de Contas a prestação
anual dos suprimentos que lhe foram concedidos no exercício anterior a fim de permitir o cumprimento do disposto no art. 15 da
Lei n.0 541, de 15 de dezembro de 1948.
Art. 13. Os destaques das verbas de que .trata o § 2.º do artigo 7.º da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, serão solicitados, nos limites das dotações anuais diretamente ao Presidente da
República pelo Diretor Superintendente da Comissão e independentemente de qualquer formalidade junto aos demais órgãos
administrativos do serviço público.
Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito
especial no montante de tôdas as dotações constitucionais distribuídas a partir de 1947, por conta do art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não aplicadas para dar prosseguimento aos trabalhos constantes do programa relativo ao qüinqüênio 1951-1955.
§ 1.0 A Comissão do Vale do São Francisco procederá ao levantamento de tôdas as dotações distribuídas e não utilizadas na
base dos comprovantes de recolhimentos feitos ao Tesouro Nacional e, de acôrdo com o resultado dêsse levantamento, o Poder Executivo decretará a abertura do crédito especial já referido com
vigência até 31 de dezembro de 1955.

-
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§ 2.º Verificando que a quantia estipulada no Anexo e no
Orçamento foi inferior à percentagem estabelecida no artigo 29
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o Govêrno
providenciará na abertura de créditos especiais, que completem a
importância legal, empregando a diferença nas obras previstas no
plano.

Art. 15. Fica o Poder Executivo autorizado a negociar empréstimos internos e externos para a realização das obras e serviços previstos no Plano Geral do São Francisco de acôrdo com os
dispositivos legais vigentes.
Art. 16. 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 1951 a 1955, e incorporando como parte do capital na forma da lei, o patrimônio do estaleiro fluvial da
Ilha do Fogo e dos armazéns construídos nos portos fluviais.
§ l.º Os Governos dos Estados de Minas Gerais e Bahia, proprietários, respectivamente da "Navegação Mineira do São Francisco" e "Viação Baiana do São Francisco", poderão fazer parte
integrante da referida sociedade com capitais iguais aos montantes dos acervos das respectivas emprêsas a serem apurados na
forma da lei.
§ 2.º Fica o Poder xecutivo autorizado a encampar, para incorporação à nova sociedade de economia mista, o acervo da
"Companhia Indústria e Viação de Pirapora S. A." cuja indenização deverá ser feita com parte do capital em dinheiro a ser subscrito pelo Govêrno Federal .
§ 3.º O capital do Govêrno Federal na constituição da referida sociedade será igual no mínimo a 51 % do total das ações.
§ 4.º Ficarão atribuídas à referida sociedade de economia mista, a partir do exercício de sua constituição, as subvenções atribuídas às emprêsas de navegação a serem incorporadas, nos têrmos do Decreto-lei n. 0 3 .100, de 7 de março de 1941.
Art. 17. Fica mantido o direito da livre navegação no Méd~o
São Francisco, devendo contudo a CVSF providenciar no prazo de
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180 dias, a expedição das necessárias instruções no sentido de que
as demais emprêsas de navegação procedam no prazo de cinco
anos, a contar da data da expedição das referidas instruções, à
reforma de suas respectivas frotas fluviais, de acôrdo com as especificações a serem aprovadas pelo Presidente da República.
Art. 18. A Comissão do Vale do São Francisco, em colaboração com a Diretoria de Marinha Mercante do Ministério da Marinha e com a Comissão de Marinha Mercante do Ministério da
Viação e Obras Públicas, organizará no prazo de 10 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 decreto
do Poder Executivo dentro em 30 dias depois de concluído.
Art. 19. 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.º 541, de 15 de dezembro de 1948,
poderá explorar as referidas quedas dágua diretamente ou por intermédio de sociedades de economia mista que forem organizadas
para êsse fim.
§ l.º Fica o Poder Executivo autorizado a organizar por intermédio da Comissão do Vale do São Francisco, as sociedades de
economia mista de que trata êste artigo, quando assim julgar
conveniente êsse órgão.
§ 2.º Fica o Poder Executivo autorizado, igualmente, a subscrever ações nas referidas sociedades e integralizá-las, nos limites
das dotações que forem consignadas a êsse, tendo em vista o Plano Geral do São Francisco .
§ 3.º 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. 20. Poderá a CVSF pesquisar, lavrar e industrializar depósitos minerais do Vale do São Francisco diretamente ou por
intermédio de sociedade de economia mista que fôr organizada
por sua iniciativa.
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Art. 21. Fica a CVSF autorizada a organizar e manter uma
"Carteira de Revenda'', para fornecimento de materiais e equipamentos 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.
Art. 22. 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. 23. Fica a Comissão do Vale do São Francisco autorizada
a entrar em acôrdo com os proprietários e agricultores, para proceder à construção de campos de irrigação, na base de cooperação,
baixando, para tanto as necessárias instruções que deverão ser
apontadas por decreto do Poder Executivo.
Art. 24. O pessoal em comissão do quadro da CVSF, será de
nomeação e exoneração do Presidente da República, mediante
proposta da Comissão.
Parágrafo único. O quadro do pessoal em comissão será aprovado pelo Congresso Nacional, conforme dispõe o art. 2. 0 da Lei
n.º 972, de 16 de dezembro de 1949.
Art. 25. As tabelas de mensalistas, diaristas e contratados
serão aprovadas pelo Presidente da República, mediante proposta
da Comissão, sendo atribuição do Diretor Superintendente da Comissão a admissão dêsses servidores.
Parágrafo único. As tabelas de pessoal para obras serão aprovadas pelo Diretor Superintendente da Comissão, nos limites das
respectivas dotações .
Art. 26. 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 administrativo, o seu novo regimento, tendo em vista as alterações e
inovações feitas na presente lei.
Art. 27. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 13 de dezembro de 1951. Leopoldo Maciel.
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PARECER DA COMISSÃO
RELATÓRIO

Em dezembro de 1950, o Poder Executivo enviou ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a Mensagem n. 0 548-1950,
acompanhada de projeto de lei, visando à criação do Plano Geral
de Aproveitamento do Vale do São Francisco.
2. Antes, porém, do andamento dessa proposição, que tomou o n.º 1.057, de 1950, a Câmara teve ciência de que nova mensagem lhe seria dirigida, pelo Poder Executivo, no novo Govêrno,
que se iniciava, em virtude de dificuldades financeiras que julgava
ter encontrado, e, talvez, por divergência de ponto de vista, na
apreciação do problema.
3. Deliberou, então, esta douta Comissão, aguardar a anunciada proposição a fim de que pudesse, em conjunto, apreciar os
dois documentos.
4. Assim, somente a 16 de novembro do ano passado, já nos
últimos dias da sessão legislativa, pudemos ter em mãos a segunda mensagem. E, embora sem o tempo necessário para apreciá-la,
convenientemente, deliberou a Comissão que devíamos fazer orelatório e publicá-lo, a fim de que os Senhores Deputados e demais
interessados tomassem conhecimento do assunto, antes das férias
parlamentares.
5 . E foi com um estudo apressado dos dois documentos que
apresentamos ao Projeto n. 0 1. 057-50, substitutivo, que a Comissão, apreciando, alterou em vários pontos, conforme exposição que
adiante será feita.
6. A necessidade da elaboração de um plano total de aproveitamento dessa enorme faixa do nosso território, que a Bacia do
São Francisco compreende, cada vez mais se acentuava. Estava
madura na mente de todos nós.
7. Não poderia continuar essa área semi-sêca, sobretudo
dada a posição física em que se encontra o País, sem os recursos
técnicos e financeiros de que carece a zona servida pelo "rio da
unidade nacional".
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8. Numa superfície de 630. 000 quilômetros quadrados, encontram-se no Vale do São Francisco, de acôrdo com o último
recenseamento, 5. 070. 321 habitantes, dos quais, 429. 541, em Alagoas, 141. 494, em Sergipe, 881. 710, em Pernambuco, 1.152. 206,
na Bahia, 23 . 632, em Goiás e 2 . 441 . 738, em Minas Gerais.
9. E, apesar das possibilidades evidentes do solo e da bravura de sua gente, a situação econômica do são-franciscano é a pior
possível, como baixo é o seu nível de vida. Quase não produz.
10. Os seus meios de defesa da saúde são precários. Para
exemplificar basta lembrar que dos 16 municípios alagoanos, apenas 3 têm serviço de água potável, dos 12 de Sergipe, nenhum,
dos 32 de Pernambuco, apenas 3, dos 42 da Bahia, apenas 1, dos
2 de Goiás, nenhum, dos 109 deMinas, apenas 67. Esgôto só Alagoas tem 1 serviço e Minas Gerais 27. E, aqui, me refiro, apenas,
às cidades, sem contar as vilas.
11 . O abandono em que ficou, a distância, a natureza, às
vêzes, ingrata, fizeram do ribeirinho, sobretudo no sertão, um cético, um sofredor, um conformado com o seu triste destino, um ser
aparentemente apático. Cumpre, pois, ao Poder Público abrir-lhe
perspectivas de um futuro promissor, a fim de que readquira o
ímpeto, a coragem de que era possuído o primitivo desbravador
da nossa hinterlândia, do qual se originou.
12. Deixar êsse homem ao léu, sem orientação e sem amparo, ao deus-dará, como vive, seria concorrer, criminosamente,
para a formação de um deserto perigoso, entre o Norte, o Nordeste
e o Sul, entre o Leste o Oeste.
13. Era necessário, pois, que se cuidasse da gente e da terra
do São Francisco, povoando-a e oferecendo-lhe meios econômicos
e condições sociais, compatíveis com os tempos que correm. Era
preciso dar a êsse sertanejo o direito de viver, de integrar-se no
serviço da Pátria e ser útil ao Brasil.
14. Andou bem, portanto, o constituinte de 1946, consubstanciando, no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o que a Nação, maduramente, já havia deliberado. Cumpriram, também, Congresso e Poder Executivo, um elementar
dever, complementando êsse dispositivo constitucional, em leis e
regUlamentos posteriores que, de um certo modo, vêm tornando
possível a execução, em parte, dessa obra grandiosa.
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15. Estudos cuidadosos, experiências e observações demonstraram, a sobejo, que o aproveitamento econômico e social do São
Francisco é possível. Mas, para isso, obras diversas, e algumas de
vulto, dentro de um esquema total, são necessárias. Tem que haver, para um resultado satisfatório, coordenação e entendimento
entre o Poder Público e o homem do Vale. Daí a proposição sôbre
a qual ora opinamos.
16. A segunda mensagem do Executivo marca o início do
Plano, que tem a duração de 20 anos, em 1951, distribuído em
quatro qüinqüênios, que coincidem, exatamente, com quatro períodos de govêrno.
E não obstante dispor o art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que
"O Govêrno Federal fica obrigado, dentro do prazo
de 20 anos, a contar da data da promulgação desta Constituição, a traçar e executar um plano de aproveitamento
total das possibilidades econômicas do Rio São Francisco
e seus afluentes, no qual aplicará, anualmente, quantia
não inferior a um por cento de suas rendas tributárias".
é evidente que se não poderia pressupor a existência ou a confecção, já no primeiro ou no segundo ano de vigência do texto constitucional, de um Plano Geral de aproveitamento do Vale, sabidas
a extrema complexidade do problema e a necessidade de estudos,
observações, inquéritos e levantamentos demorados.
Um entendimento racional daquele dispositivo nos leva à conclusão de que o pensamento do legislador foi ligar o prazo de vinte
anos, não à data da promulgação da Carta Magna, mas à época
da aprovação do plano a ser executado. E tanto é assim que o
Govêrno poderia gastar cinco ou dez anos na feitura do plano sem
que isto o exonerasse da indeclinável obrigação de aplicar na execução do mesmo quantia não inferior a 1 % das rendas tributárias
da União, apuradas em vinte anos de arrecadação.
Assim, as aplicações de verbas orçamentárias no Vale do São
Francisco durante os anos de 1947 a 1950, deve ser entendida, não
como cumprimento de um dever constitucional, que ainda não
existia, mas como desejo do Govêrno passado de preparar o Vale,
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através de algumas obras de emergência, para receber os grandes
empreendimentos contidos no plano definitivo.
A obrigação governamental começa com o plano, pois em sua
execução é que o Govêrno "aplicará, obrigatoriamente, 1 % das
rendas tributárias da União".
Andou acertado, portanto, o Poder Executivo quando, enviando sua mensagem em 1951, fixou o ano de 1951 como ponto de
partida para a execução do plano de aproveitamento do São Francisco que, em .tais condições, se estenderá de 1951 a 1970.
17. O projeto com as modificações que esta Comissão lhe
introduziu, em face da segunda mensagem, com uma visão geral
do empreendimento, prevê estudos, levantamentos, observações e
inquéritos necessários à complementação dos programas e realização sistemática das obras.
18. Ressalta os trabalhos e observações dos técnicos da CVSF
e outros eminentes brasileiros, a regularização do regime fluvial,
pela construção de reservatórios de acumulação, nas bacias do rio
principal e seus afluentes. E é, na verdade, êste o ponto essencial
da obra, para a qual devem convergir as melhores atenções daqueles que têm sôbre os seus ombros essa importante tarefa. O Rio
São Francisco é a viga-mestra de todo o sistema de transportes
no Vale. As demais obras, nesse setor, são vias de acesso, subsidiárias. Sem a construção das barragens, e conseqüente aumento
de calado, tôda a obra projetada redundaria num completo fracasso.
Essas reprêsas evitariam ainda o flagêlo das enchentes, com
enorme soma de benefícios à agricultura, assim protegida, e à
saúde dos ribeirinhos. Possibilitariam, outrossim, a edificação de
usinas elétricas, na região das jazidas de minérios, além do que
poderiam fazer pela irrigação.
19. Cuida das condições de navegabilidade e dos trabalhos
de melhoramento da barra do rio principal; da modernização e
exploração do tráfego fluvial, com melhor rendimento; da construção de centrais elétricas, suas linhas de transmissão, bem como
das que devem partir da Usina de Paulo Afonso; da colonização,
da irrigação, grande e pequena; da construção de rodovias de
acesso e aeroportos; da urbanização das cidades e dos seus serviços de água, esgoto, limpeza, etc.; do saneamento e drenagem das
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terras, que devem ser desapropriadas, quando necessário; do ensino profissional agrícola e manual; dos serviços de assistência e
saúde; do fomento à produção, por meio de auxílio técnico e financeiro; do florestamento, reflorestamento e defesa das nascentes
dos cursos dágua; da indústria extrativa e outros múltiplos problemas de interêsse geral.
20. O plano proposto procura, ainda, interligar, como é óbvio,
os interêsses do Vale, aos das demais regiões do País.
21. O substitutivo do relator, elaborado, às pressas, como já
ficou dito, modificou, ligeiramente, o projeto primitivo, harmonizando-o com a segunda Mensagem.
22. A douta Comissão aprovou as linhas gerais do parecer,
deixando para modificar o substitutivo, se necessário, à proporção
que fôsse sendo estudado, artigo por artigo, item por item.
23. E, assim, é que ao art. 2. 0 , letra I, ficou deliberado contra o parecer do relator, suprimir-se a expressão: "elaboração dos
planos de" .
24. A letra "j" do mesmo artigo 2.º, foi dada a seguinte
redação: "o saneamento e a drenagem indispensáveis à recuperação das terras úteis à agricultura, as quais poderão ser, quando
conveniente, previamente desapropriadas".
25. Com o acréscimo da letra n ao art. 2.º, ficou assegurada
a proteção das nascentes dos rios, pelo florestamento e reflorestamento.
26. Suprimiu-se do artigo 3. 0 a expressão: "que acompanhou a Mensagem Presidencial n.º 377-A, de 29 de outubro de
1951'', tendo êste dispositivo tomado o n. 0 18 do substitutivo da
Comissão, com acréscimo das palavras "a esta lei".
27. Igualmente, foi cortada do artigo 7.0 , que passou a figurar como no 5.º, a expressão, "para cada exercício do qüinqüênio
1951-1955".
28. O artigo 8.º, passando a 6.º teve a seguinte redação:
Art. 6.º Fica o Poder Executivo autorizado:
a) a negociar empréstimos internos ou externos, para execução das obras previstas no programa qüinqüenal, estabelecido
por esta lei, respeitadas as dotações para cada serviço a que se
refere a operação, bem como assumir compromissos, por prazo
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equivalente ao da vigência do art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, até o limite de Cr$ 100. 000. 000,00 (cem
milhões de cruzeiros) por ano, a fim de garantir contratos de
financiamento, que se prevêem necessários à execução das obras
de regularização do regime fluvial, indicados no Plano;
b) a celebrar contratos, na forma da legislação vigente,
para aquisição, nos mercados externos, dos materiais e equipamentos necessários à execução do Plano Geral .
Com esta nova alteração, os artigos 9. 0 e 15 foram suprimidos.
29. Como artigo 8.º do substitutivo da Comissão, passou a
figurar um dispositivo que dispõe sôbre meios de, na base de cooperação com os municípios, tratar-se da melhoria ou instalação
de um serviço dágua potável, em cada unidade administrativa do
Vale.
30. O artigo 11, que passa a ser o 9.º, na sua letra f, teve a
expressão "artigo 34" suprimida, prevenindo-se a Comissão, assim,
contra possível mudança de número dêsse dispositivo do Estatuto
dos Funcionários; pois, em curso no Congresso, há estudo nesse
sentido.
31. O artigo 12, parágrafo 2.0 , teve a expressão: "fica autorizada, igualmente, a", alterada para "poderá entrar em entendimento". 1!:sse artigo tomou o número 10 .
32. Os artigos 19 e 20 sofreram modüicações quanto à redação e tomaram os números 15 e 16.
33. Analisando o quadro demonstrativo das despesas a serem feitas no qüinqüênio 1951-1955, a Comissão resolveu, emendando o substitutivo do relator, alterá-lo, em vários dos seus itens,
para atender a serviços que julgou urgentes e de absoluta necessidade.
34. Considerando que a estimativa do Poder Executivo,
quanto à verba de que podia dispor, era muito inferior à realidade,
concordamos com muitas dessas alterações; tivemos, mesmo, a
iniciativa de outras, e, vencido, nos conformamos com as demais.
35. As emendas foram apresentadas por escrito.
36. A emenda n.º 1, ao item 5, do Deputado André Fernandes, que visava aos estudos e início de construção de uma usina no
Rio Lambari, em Minas Gerais, foi rejeitada, de acôrdo com o
parecer.

-
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37. A emenda n.º 2, ao item 5, do Sr. Olinto Fonseca, propunha acréscimo de Cr$ 15. 000. 000,00 na verba para as usinas
elétricas, do Rio Abaeté, em São Gotardo, e Samburá, em Bambuí.
Foi aprovado o parecer do relator com um aumento de ....... .
Cr$ 50. 000. 000,00 - para tôdas as usinas compreendidas nesse
item, incluindo a de Samburá, de modo a atender ao aumento de
custo dessas construções.
38. A emenda n. o 3 ao item 6, dos Srs. Berbert de Castro e
Nilo Coelho que propunham a inclusão do Rio Verde Pequeno e
do campo do Icó no plano de irrigação e colonização foi aprovada,
contra o parecer do relator, que opinou favoràvelmente apenas
quanto à inclusão de Icó no programa de pequena irrigação.
39. A emenda n. 0 4 ao mesmo item 6, do Deputado Nilo
Coelho, e referente aos vales dos Rios Moxotó, Pageú, Brígida e
Pontal, em Pernambuco, foi aprovada, determinando um aumento
de Cr$ 60. 000. 000,00 na verba total.
40. A emenda n. 0 5, também ao item 6, do nobre Deputado
Pessoa Guerra, no mesmo sentido da anterior, já atendida, ficou
prejudicada.
41. Na emenda n.º 6 ainda ao item 6, também do Deputado
Pessoa Guerra, foi aprovado um acréscimo de Cr$ 6. 500. 000,00
na verba global .
42. A emenda n.º 7, ao item 7, do Deputado Nilo Coelho,
para inclusão da rodovia Petrolina-Crato, um aumento de
Cr$ 20. 000. 000,00 na verba global; foi aprovada.
A emenda n.º 8, ao item 7, do Deputado Vieira de ;Melo, alteLapa-Barreira, foi aprovada, com parecer favorável.
A emenda n.º 9, ao item 7, propondo a ligação Guia LopesPiüí, foi aprovada com o parecer, oferecendo a verba de ..... .
Cr$ 5. 000. 000,00.
A emenda n. 0 10, ao item 7, propondo a ligação São RomãoArinos-Buritis-Formosa, com verba de Cr$ 30. 000. 000,00, foi
aprovada, com parecer favorável.
Emenda n.º 11 ao item 7. Propõe a ligação Traipu-Arapiraca-Pôrto Real do Colégio. Aprovado o parecer do relator, com a
ligação Traipu-Arapiraca-São Braz - Cr$ 5. 000. 000,00.

-
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A emenda n.º 12 ao item 7, propõe diversas ligações, em Minas Gerais. Rejeitada.
43. A emenda n.º 13, ao item 7, dos Deputados Luís Garcia
e Leandro Maciel, propõe a ligação rodoviária Nossa Senhora da
Glória-Paulo Afonso. Aprovada com um acréscimo, na verba total, de Cr$ 15. 000. 000,00.
44. Emenda n. 0 14, item 7. Ligação Santana de IpanemaPão de Açúcar-Piranhas. Aprovada com Cr$ 5. 000. 000,00.
45. Emendas ns. 15, 16, 17, 18, rn, 20 21, 22 e 23 ao item 8,
visando a construção de aeroportos em Pompeu, Santo Antônio do
Monte, Arcos, Formiga, Palmas de Monte Alto, Jatinã, Floresta,
Coripós, Ouricuri, Pesqueira, Palmeira dos índios, Patos de Minas,
Coromandel, Dores do Indaiá, Barreiras e Propriá, tiveram aprovação, com acréscimo no total da verba, para êsse efeito, com exceção das localidades de Pompeu, Arcos, Formiga, Floresta e Coripós.
46. As emendas ns. 24, 25 e 26 propõem a urbanização das
localidades de Sento Sé, Casa Nova, Pilão Arcado, Jatinã, Floresta
e Paracatu. Rejeitadas de acôrdo com o parecer.
47. A emenda n. 0 27, ao item 10, propõe um serviço dágua,
em Jatinã. Por proposta do relator, ficou deliberado que, por meio
de convênios com os municípios, a CVSF entrasse com 2/3 de verba para um serviço de melhoria ou captação dágua, em cada município do Vale, com importância até Cr$ 600. 000,00. Para isso,
foi votada uma verba de Cr$ 100. 000. 000,00 para o qüinqüênio
1951-1955, de acôrdo com o art. 8.º do substitutivo da Comissão.
48. A emenda n.º 28 ficou prejudicada, uma vez que os municípios nela indicados foram atendidos com a solução dada à
emenda anterior.
49. As emendas de ns. 29, 30 e 32, propondo o saneamento
dos Rios Marituba, Santana, Bongue e Parapuca tiveram parecer
favorável e foram aprovadas, determinando um acréscimo na soma destinada a êsse item 11, de Cr$ 10.000.000,00.
50. A emenda n.º 31, autorizando o Poder Executivo a desapropriar as terras a serem beneficiadas, com o saneamento, foi
aprovada mediante nova redação à letra "j" do substitutivo.
3-
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51. A emenda n. 0 33, com a inclusão de uma verba de
Cr$ 200. 000,00 para desenvolvimento do ensino profissional, em
Pesqueira, foi aprovada.
52. A emenda n. 0 34, do ilustre Deputado Aziz Maron, em
parte aceita, fixou um dos cursos a que se refere o item 12, em
Juàzeiro.
53. A emenda n. 0 35, ao item 12, do nobre Deputado Eustáquio Alves, fixando a fazenda-escola em Pôrto Real do Colégio;
foi aprovada, tendo ainda a Comissão acrescentado igual estabelecimento com sede na região de Curvelo, por proposta do relator.
Em conseqüência, sofreu alteração a letra "k" do artigo 2.º do
substitutivo.
54. As emendas ns. 36 e 37, do Deputado Pessoa Guerra, determinaram a inclusão, no item 14, de verba para o desenvolvimento da cultura da palma e outras forragens, por meio de financiamento, bem como para o melhoramento do rebanho, tendo dado
maior extensão à carteira de revenda. Também com a solução
dada, pela Comissão, à emenda ~7, ficou atendida a de n.º 38, do
nobre Deputado Aziz Maron.
55. A proposta escrita do relator, que .tomou o n.º 39, aprovada, determinou a abertura de novo item que tomou o n.º 15,
com a importância de Cr$ 30. 000. 000,00 para o serviço de florestamento, reflorestamento e proteção das nascentes do São Francisco e seus afluentes.
56. O artigo 8. 0 , introduzido no texto da lei, deu causa ao
acréscimo do item 16 no quadro, com Cr$ 100. 000. 000,0.
Penso, das palavras acima, tiradas dos debates que se travaram, nesta Douta Comissão, nas conclusões exatas a que chegaram
os seus ilustres membros, oferecendo, para ser apresentado, se estiver conforme o vencido, como dêste órgão, o substitutivo anexo.
Sala das Reuniões, em 27 de maio de 1952. - Le<Ypoldo Maciel,
Relator.
PARECER DA COMISSÃO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO
A Comissão aprova as conclusões do relator e apresenta, como
seu o seguinte substitutivo ao Projeto n. 0 1. 057-50.
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Sala das Comissões, em 28 de maio de 1952. - Vieira de Melo,
Presidente. - Leopoldo Maciel, Relator. - Aziz Maron. - Berbert

de Castro. - Nilo Coelho. - Pessoa Guerra. Ferreira Lima. José Guimarães. - Medeiros Neto. - Rodrigues Seabra. - Leandro Maciel. - Vasco Filho. - Muniz Falcão. - Vieira Lins. Machado Sobrinho.

SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO

Art 1.º - Fica aprovado nos têrmos desta lei, o Plano Geral
para o aproveitamento econômico do Vale do São Francisco, elaborado na forma da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, em
obediência ao que dispõe o art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 2. 0 - :S:sse plano, pormenorizadamente exposto nas memórias e seus subsídios, que acompanharam as mensagens números 548 e 377-A, do Poder Executivo, respectivamente de 15 de
dezembro de 1950 e 29 de outubro de 1951, compreende:
a) os estudos gerais sôbre a bacia hidrogrãfica, inclusive
levantamentos, observações, pesquisas e inquéritos destinados à
organização dos programas detalhados dos serviços, e necessãrios
ao desenvolvimento econômico e social do Vale do São Francisco;
b) a regularização do regime fluvial, pela construção de reservatórios de acumulação nas bacias do rio principal e de seus
afluentes;
e) o melhoramento 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 dágua;
d) a ampliação, modernização e padronização do sistema
fluvial de transporte com a organização de uma sociedade de economia mista para a exploração do tráfego fluvial;
e) a construção de centrais hidrelétricas e respectivas linhas
de transmissão;
f) a execução de serviços de irrigação por meio de barragens
e outros sistemas, destinados à colonização de grandes ãreas da
bacia, bem como a construção de sistemas de pequena irrigação
na base de cooperação;
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a conjugar o sistema regional de transporte com o plano rodoviário nacional e os planos estaduais respectivos;
h) as instalações dos aeroportos e campos de pouso que formam a "Rota do São Francisco";
i) a urbanização das cidades e a construção dos sistemas de
abastecimento dágua e remoção de dejetos das mesmas;
j) o saneamento e a drenagem indispensáveis à recuperação
das terras úteis à agricultura no Rio São Francisco e seus afluentes, as quais poderão ser, quando conveniente, previamente desapropriadas;
k) a realização de serviços de educação e ensino profissional,
inclusive a instalação de duas fazendas-escolas, a organização de
missões rurais ambulantes e o estabelecimento de cursos de treinamento manual;
. Z) a execução de serviços de saúde e assistência, incluindo o
equipamento e custeio da "Rêde Hospitalar", a organização de
unidades móveis assistenciais e os .trabalhos de profilaxia da malária;
m) a realização dos serviços destinados ao fomento da produção agropecuária, incluindo a mecanização da lavoura, a constrµção de armazéns e silos, a manutenção de uma carteira de
revenda, o estabelecimento de matadouros, a construção de laboratórios, fábricas e usinas, além dos serviços de defesa sanitária
animal e defesa sanitária vegetal;
n) o florestamento, o reflorestamento e proteção das nascentes, dos rios da Bacia.

Ar.t. 3.º - O Plano Geral terá a duração de 20 anos, a partir
de 1951, e será dividido, para sua melhor execução, em quatro
períodos ou qüinqüênios.
Parágrafo único. No início das sessões legislativas dos anos
de 1955, 1960 e 1965, o Poder Executivo enviará ao Congresso Na··
cional, para a necessária aprovação, o programa relativo ao qüinqüênio seguinte .
, Art. 4.º - As despesas com a execução do Plano Geral do
Francisco, na parte que constitui responsabilidade direta da
União, serão classificadas no anexo próprio da Comissão do Vale

S~o

-37-

do São Francisco e atendidas à conta dos recursos estabelecidos
no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 5.º - O orçamento geral da União consignará, anualmente, à Comissão do Vale do São Francisco, para execução do
plano e custeio dos serviços, os recursos previstos no programa
para cada exercício do qüinqüênio não podendo, em nenhum caso
a importância total das dotações anuais ser inferior a 1 % sôbre o
montante das rendas tributárias do exercício a que se referir o
orçamento.
Parágrafo único - Verificado que a quantia estipulada no
Anexo e no Orçamento foi inferior à percentagem estipulada no
artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ·o
Poder Executivo providenciará na abertura de créditos especiais
que completam a importância legal, empregando a diferença nas
obras previstas no Plano.
Art. 6.º - Fica o Poder Executivo autorizado:
a) a negociar empréstimos internos ou externos para execução das obras previstas no programa qüinqüenal estabelecido
por esta lei, respeitados os limites das dotações previstas pata
cada serviço a que se referir a operação, bem como assumir compromissos por prazo equivalente ao da vigência do art. 29 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, até o limite de ....
Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), por ano, a fim âe
garantir contratos de financiamento que se prevêem necessários
para a execução das obras de regularização do regime fluvial, indicadas no Plano;
b) a celebrar contratos, na forma da legislação vigente pata
aquisição nos mercados externos dos materiais e equipamentos necessários à execução do Plano Geral do São Francisco.
Art. 7.º - Compete à Comissão do Vale do São Francisco
promover entendimentos e firmar acôrdos e convênios com os governos estaduais e municipais, as autarquias, as sociedades de
economia mista, entidades paraestatais, existentes ou que venham
a ser criadas em virtude de lei, e entidades privadas no sentido de
coordenar as atividades relacionadas com os programas de trabalho dêste plano, tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei n. 0 541,
de 15 de dezembro de 1948.
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Art. 8.º - Mediante convênios a serem assinados oportunamente, a CVSF cooperará com os municípios da Bacia na instalação ou melhoria de um serviço de captação e tratamento de água
potável, contribuindo com importância que vá além de dois terços
do respectivo custo e também não exceda de Cr$ 600.000,00 competindo-lhe aprovar os projetos, especificações e orçamento
das obras e fiscalizar-lhes a execução.
§ 1.º - Terão prioridade na obtenção do auxilio previsto neste artigo as localidades servidas por águas menos salubres.
§ 2.º - A distribuição dos auxílios destinados aos serviços de
água obedecerá a um critério simultâneo e proporcional ao número de municípios de cada Estado ribeirinho no Vale do São Francisco.
Art. 9.º - A autonomia financeira e administrativa concedida à Comissão do Vale do São Francisco, conforme dispõe o artigo 1.º da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948, faculta ao referido órgão além de outras prerrogativas:
a) aplicar recursos independentemente de registro prévio no
Tribunal de Contas, de acôrdo com o disposto no artigo 17 da Lei
n.º 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 normais de vigência dos créditos, podendo aplicá-los integralmente
em épocas posteriores, escriturando-os como "restos a pagar";
e) não discriminar, nas propostas orçamentárias, os recursos concedidos à CVSF, os quais deverão ser consignados na Verba 3 - Serviços e Encargos;
d) executar .todos os seus serviços pelo regime de adiantamento, observando, para tanto, o disposto no Decreto n.º 15. 783,
de 8 de novembro de 1922, e atendendo aos suprimentos anuais
que lhe forem concedidos;
e) organizar os seus quadros e tabelas de pessoal independentemente das nomenclaturas, padrões, vencimentos e salários
para o serviço público federal, tendo em vista o disposto no art. 10
da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948;
/) requisitar funcionários especializados de outras repartições e serviços com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
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União, podendo conceder aos mesmos gratüicações, desde que não
excedam de um têrço de seus respectivos vencimentos.
Art. 10. A Comissão do Vale do São Francisco manterá 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. 0 541, de 15 de dezembro de 1948.
§ l.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 lhe forem concedidas, cuja conta será movimentada pelo Diretor Superintendente da Comissão, à medida das necessidades,
independentemente de duodécimos.
§ 2.º - A Comissão do Vale do São Francisco poderá, igualmente, entrar em entendimento 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.
§ 3.º - Até 31 de janeiro de cada ano, a Comissão do Vale
do São Francisco deverá remeter ao Tribunal de Contas a prestação anual dos suprimentos que lhe foram concedidos no exercício
anterior, a fim de permitir o cumprimento do disposto no art. 15
da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948.
Art. 11. Os destaques das verbas, de que trata o § 2. 0 do artigo 7.º da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, serão solicitados,
nos limites das dotações anuais, diretamente ao Presidente da
República pelo Diretor Superintendente da Comissão do Vale do
São Francisco e independentemente de qualquer formalidade junto aos demais órgãos administrativos do serviço público.
Art. 12. É ainda o Poder Executivo autorizado:

a) a organizar, por intermédio da CVSF, uma sociedade de
economia mista para a exploração do tráfego fluvial do São Francisco, sob a denominação de "Companhia de Navegação do São
Francisco S. A.", subscrevendo em dinheiro, até o limite de .....
Cr$ 70. 000. 000,00 (setenta milhões de cruzeiros) para integrali-
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zação de 1951 a 1955 e incorporando como parte do capital, na
forma da lei, o patrimônio do estaleiro da Ilha do Fogo e dos armazéns construídos nos portos fluviais;
b) a encampar, para incorporação, a essa sociedade, os acervos da Companhia Indústria e Viação de Pirapora S.A. e da Emprêsa Fluvial Ltda., cuja indenização deverá ser feita com parte
do capital em dinheiro, a ser subscrito pelo Govêrno Federal.
§ l.º Os Governos dos Estados de :Minas Gerais e Bahia, proprietários, respectivamente, da "Navegação Mineira do São Francisco" e "Viação Baiana do São Francisco", poderão fazer parte
integrante da referida sociedade, com capitais iguais aos montantes dos acervos das respectivas emprêsas, a serem apurados na
forma da lei.
§ 2.º - O capital do Govêrno Federal, na constituição da referida sociedade, será, no mínimo, de 51 % do total das ações.
§ 3.º - Ficarão atribuídas à referida sociedade de economia
mista, a partir do exercício de sua constituição, as subvenções
concedidas às emprêsas de navegação a serem incorporadas, nos
têrmos do Decreto-lei n.º 3 .100, de 7 de março de 1941.
Art. 13. Fica mantido o direito de livre navegação no Rio São
Francisco e seus afluentes, 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 instruções, à reforma de suas respectivas frotas fluviais, de acôrdo com as especificações a serem aprovadas pelo Presidente da República.
Art. 14. A Comissão do Vale do São Francisco, em colaboração com a Diretoria de Marinha Mercante do Ministério da Marinha 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 exlporação e manutenção do tráfego
fluvial do São Francisco, tendo em vista as particularidades do
meio onde o mesmo vai ser aplicado, o qual terá aprovação, por
decreto, do Poder Executivo.
Art. 15. Nenhuma concessão, para aproveitamento de quedas
dágua, no Rio São Francisco e seus afluentes, poderá ser dada,
sem prévia audiência da Comissão do Vale do São Francisco.
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Art. 16. O Poder Executivo, por intermédio da Comissão do
Vale do São Francisco, poderá explorar as fontes de energia de
que trata o artigo anterior, bem como pesquisar, lavrar e industrializar os depósitos minerais existentes na região do São Francisco, diretamente ou por meio de sociedades de economia mista
que organizar.
Parágrafo único. Nessas emprêsas, cujos estatutos serão elaborados pela CVSF, e aprovados por decreto do Poder Executivo,
a União terá, no mínimo, 51 % do total das ações, que serão integralizadas na medida das dotações orçamentárias próprias.
Art. 17. A Comissão do Vale do São Francisco poderá:
a) organizar e manter uma "Carteira de Revenda", para
fornecimento de materiais e equipamentos a agricultores e criadores do Vale, nos têrmos do Decreto n. 0 23 .255, de 27 de junho de
1947;
b) 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;
e) entrar em acôrdo com os proprietários e agricultores,
para manter campos de irrigação, na base de cooperação baixando,
para tanto, as necessárias instruções.
Parágrafo único. Os regulamentos para execução das letras
a e b, serão aprovados por decreto do Poder Executivo, e as instruções referidas na letra e, terão a sua aprovação.
Art. 18. Para o qüinqüênio 1951-1955, fica aprovado o programa descrito no quadro anexo a esta lei.
Art. 19. O pessoal, em comissão, do quadro da CVSF, será de
nomeação e exoneração do Presidente da República, mediante
proposta da Comissão.
Parágrafo único. O Quadro do Pessoal, em comissão, será
aprovado pelo Congresso Nacional, conforme dispõe o art. 2.º da
Lei n.º 972, de 16 de dezembro de 1949.
Art. 20. As tabelas de mensalistas, diaristas e contratados
serão aprovadas pelo Presidente da República, mediante proposta
da Comissão sendo atribuição do Diretor Superintendente dêsse
órgão a admissão dêsses servidores .
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Parágrafo único. As tabelas de pessoal para obras serão aprovadas pelo Diretor Superintendente da Comissão, nos limites das
respectivas dotações.
Art. 21. 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 administrativo, o seu novo regimento, tendo em vista as alterações e
inovações feitas na presente lei.
Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de maio de 1952. - Vieira de Mello,
Presidente. - Leopoldo Maciel, Relator. - Aziz Maron, Vice-Presidente. - Vasconcelos Costa. - Berbert de Castro. - Ni'lo Coelho. - Pessoa Guerra. - Ferreira Lima. - José Guimarães. Medeiros Neto. - Rodrigues Seabra. - Vasco Filho. - Leandro

Maciel.

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS A SEREM REALIZADAS
NO QfüNQ~NIO 1951-1955

DISCRIMINAÇÃO

Despesa total
no qüinqüênio

DOS TRABALHOS

1951
(CrSJ

(Cr$)

1 -

2 -

8 -

Estudos gera.is, levantamentos, observações,
pesquisas e inquéritos destina.dos à organizQção dos programas detalhados dos
serviços previstos no plano geral do São
Francisco .............................
Estudos, projetos e início de construção de
obras destina.das à regularização do regiine fluvfal, incluindo o conjunto de bar..
ragens do Rio das Velhas e as Barragens
das Trê.s Marias, do Boqueirão do Rio
Grande e do Cajuru..................
Estudo, projeto e construção de obras destinadas ao melhoramento das condições
de n:i.vega.bilidade 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 aumento da capacidade de carga
descarga e armazenamento .............
Ampliação, modernização e padronização
do sistema fluvial de transporte., com a
organização de uma sociedade de economis. mista para a exploração do trá1

4 -

5 -

6 -

fego fluvial. ..........................
Estudo, projeto e construção de sistemas
elétricos, incluindo as centrais do Cachoeirão do Jequitai, Pandeiros, Abaeté, em
São Gotardo, Samburá, em Bambuf, os
sistemas do Formoso-Corrente e do Alto
Rio Grande, bem como as linhas de transmissão de Paulo Afonso para as regiões
circunvizinhas incluídas na área da bacia
Estudo, projeto e execução de serviços de
irrigação por meio de barragens e outros
sistemas, destinados à colonização doa
vales dos rios Paraca.tu, Urucuia, Corrente, Grande, Verde Pequeno, Moxot6,
Pageú, Br!gida e Pontal, bem como a
construção de sistemas de pequena irrigação, na base de cooperação, na. seção
inferior da bacia do Médio São Francisco,
incluindo Icó e a zona. das corredeiras ..

DESPESAS

1952
(CrSJ

66. 000.

ººº·ºº

12.240.000,00

14.260.000,00

33. 000.

ººº·ºº

11. 500. 000,00

76.000.000,00

18. 800. 000,00

70.000.000,00

-

ANUAIS

1953
(CrS)

1954
(Cr$l

ºº

13.100. 000,00

13.000.000,00

4.500.000,00

2.000.000,00

19.400.000,00

20.200.000,00

9. 400. 000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

20. 000. 000 ,00

13. 600. 000,

1955
(CrSJ

e

232.000.000,00

14.000.000,00

21.000.000,00

50.000.000,00

70.000.000,00

150.000.000,00

4.500.000,00

15.000.000,00

30.000.000,00

45.000.000,00

'º

llJHClllMINAÇÃO

DOS

TRABALHOS

DESPESAS ANUAIS

DOHpeo1> totn.1
1 no ciúínq_Uênio

1961
(C1i)

(Cr$)

7 -

E•tudo, pmjeto e COlll!trução de rodovias
<le neettso e, liga.cão Q08 treobos PirapotaT.<inl-Putoa de Mlnao, Sito Frunclaco-Brneíliu.-Uoraçfiu de ,foaua, Je.nuária-Moniefil
Olttro1:1-Ilocuió.va, Ilhéua-Drutnado-Lu.paIl11rreira1::1 ftJira.-Morro do Chapén-XiqueXi11uc Jtteobina-Ramanso-Bllo Ru.imu,ndo
Nonato, Potrolina-Cusa Nove.-U.emamm,
PutrolAnrlia-Ja.t.inft.-Cori11ó~, Santana do
fpa.nmna-l1ilo de Açt\car-Piranbaa 1 Pôrto

1

1

1962
(CrS)

1953

1

<CrS)

1

1954
(Cri)

1

1965
(Crt)

1

1

du. 11'ólhn-Gnrar11..Jta.bf 1 PAtrolinu.-Urato, 1

Piu.uf-Gnia IJOJJes 1 São Rornllo-ArinouH11ritiH-ForJJ1osa 1 Trai1m-Arapiruca-Sflo
l!raz e Nossu Senhora da Glória-Puulo
Afon•o ..............................

269, 100.000,00

8 ~ Estudo, projeto Q construção ílOB ;mrviços
e iruttu.Jacõoa dos u.eroporto6 e cu.JU!)OH tle
p01rno do Piruporn., Ju.uu4riu., Manga, Curinhu.nhn. 1 Santa Mo.ria du. Vit6rin, Lapu,
Pn.ratinp;u, Harra1 Xique-Xi4ue, RomtLnao, Pni1rolina, Paulo Afonao, Penedo,
Ranf.o Antônio Jo Monto, Palm11• de
1\1onte Alto, JaLinR., OuriatU'i, Peüqueíra,
Pnlmelr" dos lndioa, Patoa <la Minas,
Ooromn.ndol, Dores do lndo.iá, Barreiras
e Propriá ............................. 1
9 -

10

~

Ela.Uorução doa plu.noa dõ urbu.nb:açflo tlaa
ciJn.due rle Piro.pora, Juàzeiro, Pctrolinu 1
ProprlA, Ptmedoe, Montes Claro.e, São
li"rancifico, ,Janiuhia, Coriuto, Lavu.
narra, Tinrruira1J 1 Xique-Xiq110, Remanso,
Su.nta Maria da Vitória, Petroll\ndia,
Aroovnrde 1 Piasi:ul.buçu, Pão de Açúcar
e Ne6puliti. . , ........ , , , • , , .•. , ..... ,

1

1

20,ll00.000,00

4il.ooo.ooo,oo

27. 000. 000,00

75. 000. 000,00

101, 000. 000,00

1

:t
1

60.000.000,00 1

1

2. 000. 000,00 1

Eoturlo, vrojoto e oonstruçl!o do siatomas
de Ht\.IlHu.mento urbano, inoh1indo OR serviçoa <lo u.bnatecimonto tl'água de Pira.pura, Juà~ciro, Petrolini-1., Proprió. e
l'onedo ......... , ..................... 1

36. 500. 000,00 1

5.000.000,00

-

1

1

ó.000.000,00 1

5.000.000,00

1

15. 000.000,00

1

ló,000.000,00

1

20.000.000,00

ó00.000,00

1

500.000,00

1

500. 000,00

1

ll00.000,00

5. 000. 000,00 1 10.000.000,00

1

11. 500. 000,00

6.000.000,00 1

DISCRIMINAÇÃO DOS TUABALHOS

--------------------·
11 -

Dcopeaa total
no qllinqllênio

(Cri)

DESPESAS

IUlll
ICrS)

1962

ANUAIS

19úll

(Cri)

(Cri)

1064
(CrSl

1966

(Cri)

B1ttudo, projeto e conKtruçl\o do sistemaa do
Hu.1u1am1mto rurtt.l e drenaaom, iuclui1ulo

11. dn1Jobstruçl'io u rcg11IRrizaçlo doa rioa

Jti<iba, Bon.dca, llctume, PropriA, Mari·

b1hl\, UonKUO o Pu.ra1111ce 1 afluentes do

nn.ixo Si\o Fram:ittco o Sa.ntn.nn. no Alto
1

8ilo 1-'ru.nciaco.......... , ..•......•...

J 2 -·-

40.000.000,00

a.000.000,00

4.000.000,00

10.000.000.00

11.000.000,00

12.000.000.00

1fo oduc11çn.o proíhmiona1, incluindo
usltulott 1 projuloa, comtlruçlio, instalaçlo
o uuuwttnç!\o <lu dna& faze1u.lll.8·eacola.,

8orvh;m~

unu.t. mn Pórto llt~o.I do Colégio, cm Ala·
e outra m.t. rogião de Curve1o, f!1n
Mino.H Uur11.itt, a UU\Uutençti.o e cuKt1·io do

1,tl)U.H,

d11a~ miK.'iócs rurais tuubulo.ntne, o t.iatu.lml1·d111tnto do nove cursos do treínn-

mm1t.o 1nn.nual, 11undo u111 om Juàzeiro, e
coopcrn.çAo cotn a. J•:;,cola }lrofissionu l
1>iocetuu10. de Po1tqucira ...............

13 -

Surviçoe Jc HBfüle o neKift!Ancia, incluindo n.
eonKtruçi\o, '~tuipament-0 o cuttteio do uma
unitln.dt! móvel uHNistcncinl,du tipofluvinl,
o eq11ipu.111cnlo 1~ custeio das unidades da
rêdo hmmitn.lnr, e os tralmILos do profilaxia tia mu.lário. ..••...........•..•...

14 -

1

41.000.000,00

128.000.000,00

-

16.600.000,00

3. 700.000,00

10.300.000,00

12.000.000,00

16.000.000,00

27. 500. 000.00

28.000.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

12.000.000,00

16.000.000,00

Bxcr.uçfto de Mt~rviços destinado& ao fomento
da pro1l11çil.o dentre os quu.ia a oran.nização
rfo patr11lhu.1t mccu.nízad.ua 1 a constru~do

rlo o.rnuuéntt o t1ilmt, o eat.abt!lecimcuto de
um matadouro vara Hufnos cm MontcH
Cl1\tOR, a conRtruçãu do um lahora:Ltório
1mrn fabricação de vacina& em BarrciraA,
trnhn.U.OA do tlefosa R&nitâria ani1nr1.l 1 o

dettenvolvhnunto dn. cultura de palma e
011t.ri1." forragons, inch11tivc por rmdo de

fin:mciu.mento, bem corno a uurnuttmçlio
de unut r.1Lrt,1:irn do rnvenJu e-tJl'lmia)mcnte
<lu márauiou!'l, 11l!mfdlif>H, ud11ho1t o n~flfOd11toro1t pnra o Médio Silo J.'rauci:mo ..

40.400.000,00

1.000.

ººº·ºº

1. 600.

ººº·ºº

10.900.000,00

t

1

COMISSÃO DE FINANÇAS

PARECER DO RELATOR
RELATÓRIO

O projeto n. 0 1. 057-50, oriundo do Poder Executivo, que
acompanhou a Mensagem n. 0 548, encaminhada, em 15 de dezembro de 1950, pelo então Presidente da República, General Eurico
Dutra, ao qual foi anexada a Mensagem n.º 377-A, de 1951, do
Presidente Getúlio Vargas, foi exaustivamente discutido na Comissão Especial do Plano de Aproveitamento da Bacia do São
Francisco, desta Casa do Congresso .
Essa Comissão Especial houve por bem introduzir diversas
alterações no texto original do projeto de lei, aprovando, por último, um projeto substitutivo, para regular a execução dos serviços
necessários ao aproveitamento econômico do Vale do São Francisco, tendo em vista o disposto na Lei n.º 541, de 15 de dezembro
de 1948, e mediante a aplicação dos recursos oriundos do art. 29
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
EXAME DO PROJETO

O exame dêsse projeto substitutivo revela a necessidade de
serem feitas alterações em alguns de seus artigos, cujas redações
deverão ser as seguintes:
Art. 2.0 ............................................... .
m - a realização dos serviços destinados ao fomento da produção agropecuária, incluindo a mecanização da lavoura, a construção de armazéns e silos, a manutenção de uma carteira de revenda, o estabelecimento de matadouros, a construção de labora-
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tórios, fábricas e usinas, a perfuração de poços, além dos serviços
de defesa sanitária animal e de defesa sanitária vegetal;
Art 7.º - Compete à Comissão do Vale do São Francisco promover entendimentos e firmar acôrdos e convênios com os órgãos
do serviço público federal, Governos Estaduais e Municipais, autarquias, sociedades de economia mista, entidades paraestatais
existentes ou que venham a ser criadas em virtude de lei e entidades privadas, no sentido de coordenar as atividades relacionadas
com os programas de trabalhos dêsse plano, tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948.
Art. 8.º - Mediante convênios a serem assinados oportunamente, a Comissão do Vale do São Francisco cooperará com os
municípios da bacia na instalação ou melhoria dos seus serviços
de captação, adução e tratamento dágua, contribuindo com importância não superior a Cr$ 1 . 000. 000,00 para cada município,
competindo-lhe aprovar os projetos, especificações e orçamentos
das obras, além de fiscalizar sua execução, ficando a cargo dos
municípios as despesas com a construção das rêdes de distribuição e trabalhos complementares.
Art. 9.º - A autonomia, financeira e administrativa, concedida à Comissão do Vale do São Francisco, conforme dispõe o artigo 1.º da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948, faculta ao referido órgão, além de outras prerrogativas:
d - executar todos os seus serviços pelo regime que melhor
consultar os interêsses da Comissão tendo em vista que os trabalhos, no Vale do São Francisco, são realizados em lugares distantes, desprovidos de recursos, não comportando delongas na satisfação das despesas;
Art. 10. . .............................................. .
§ 3.º - Até 31 de março de cada ano, a Comissão do Vale do
São Francisco deverá remeter ao Tribunal de Contas a prestação
anual dos suprimentos que lhe foram concedidos no exercício anterior, a fim de permitir o cumprimento do disposto no art. 15 da
Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948.
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Art. 12.
a - a organizar, por intermédio d.a CVSF, uma sociedade de
economia mista para exploração do tráfego fluvial do São Francisco, sob a denominação de "Companhia de Navegação do São
Francisco S.A.", subscrevendo, em dinheiro, até o limite de
Cr$ 70. 000. 000,00 (setenta milhões de cruzeiros) para integralização de 1951 a 1955, incorporando, como parte do capital, na forma da lei, o patrimônio do Estaleiro Fluvial da Ilha do Fogo e dos
armazéns construídos nos por.tos fluviais;
Art. 17 ................................................ .

Parágrafo único. Os regulamentos para execução do disposto
nas letras "a" e "b" dêste artigo, serão aprovados por decreto do
Poder Executivo.
Por outro lado, considerando o disposto no § 1.º do art. 11
da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948, e nos incisos IX, X e XI
do art. 2. 0 do Regimento aprovado pelo Decreto n. 0 29.807, de 25
de julho de 1951, é necessário acrescentar ao artigo 15 do projeto
substitutivo, ora em exame, sete parágrafos, relacionados com as
atividades da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, com as
seguintes redações:
Art. 15 ................................................ .
§ 1.º Tôdas as emprêsas concessionárias de energia hidrelétrica, no Vale do São Francisco, ficarão sob a fiscalização da Comissão do Vale do São Francisco.
§ 2.º A Companhia Hidrelétrica do São Francisco se obrigará
a prosseguir, sem interrupção, o programa aprovado para a construção do sistema secundário de transmissão previsto para Aracaju, Propriá, Maceió e João Pessoa, a fim de concluí-lo em 1954.
§ 3. 0 A Companhia Hidrelétrica do São Francisco se obrigará,
igualmente, a construir as linhas de transmissão indispensáveis
ao suprimento de energia aos municípios da Bacia do São Francisco, incluídos na sua área de influência, mediante dotações do
art. 29· do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que
lhes serão distribuídos, anualmente, pela Comissão do Vale do São
Francisco.
§ 4. 0 A Companhia Hidrelétrica do São Francisco se obrigará,
também, a construir an linhas de transmissão para servir aos municípios do Vale do Ct triri, no Estado do Ceará, e demais municí4 -

27.478
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pios do Nordeste, igualmente incluídos na sua zona de influência
e ainda não programadas, nos Estados de Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe e Bahia, aplicando dotações do artigo 198 da
Constituição à razão de Cr$ 40. 000. 000,00 (quarenta milhões de
cruzeiros) anuais, que serão distribuídos, para êsse fim, à Comissão do Vale do São Francisco, durante cinco anos, a partir de 1953.
§ 5.0 A Companhia Hidrelétrica do São Francisco reservará,
na sua primeira etapa, 15% (quinze por cento), no mínimo, da
energia a ser produzida pela Central Elétrica de Paulo Afonso,
para o suprimento das linhas referidas nos parágrafos 3.0 e 4. 0
dêste artigo, e, nas etapas subseqüentes, um mínimo de 20 % (vinte por cento) da energia produzida.
§ 6. 0 A Companhia Hidrelétrica do São Francisco se obrigará,
ainda a entregar à Comissão do Vale do São Francisco, no prazo
de um ano, a contar da data da promulgação desta lei, os planos
detalhados das linhas relacionadas nos parágrafos 3.º e 4.º dêste
artigo, assinando, para tanto, o indispensável têrmo aditivo ao
convênio celebrado em 13 de junho de 1952 com a CVSF, por determinação do Presidente da República, para a execução dêsses serviços.
§ 7.º A Companhia Hidrelétrica do São Francisco enviará à
Presidência da República, até 31 de março de cada ano, as contas
gerais da Sociedade, relativas ao exercício anterior, para o devido
encaminhamento ao Tribunal de Contas, as quais serão examinadas, juntamente com as contas do Presidente da República, e com
estas enviadas ao Congresso Nacional.
Logo em seguida ao artigo 6.º do projeto substitutivo da Comissão Parlamentar do São Francisco, é necessário acrescentar
outro artigo, com a seguinte redação:
Art.. . . - Ficam isentos de direitos de importação e demais
taxas aduaneiras os equipamentos, máquinas e veículos que a
Comissão do Vale do São Francisco adquirir para os serviços a seu
cargo.
Relativamente à situação do pessoal a serviço da Comissão do
Vale do São Francisco, de que tratam os artigos 19 e 20 do projeto substitutivo, no interêsse de lhe proporcionar garantias mínimas, é de justiça acrescentar ao projeto um artigo, com a seguinte redação:

-
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Art.. . . - O pessoal a serviço da Comissão do Vale do São
Francisco a que se refere o art. 5. 0 da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948, com exceção dos cargos de direção previstos no
art. 2.º da mesma Lei, somente poderá ser exonerado ou dispensado mediante abertura de processo regular onde se apure a prática de atos que o torne incompatível com a função pública.
Por último, ainda é necessário acrescentar, ao projeto substitutivo, outro artigo logo em seguida ao de número 21, relacionado
com as determinações vigentes e constantes da Lei n. 0 541 de 15
de dezembro de 1948, com a seguinte redação:
Art. . . . - Continuam em vigor tôdas as disposições constantes da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948, que não foram
alteradas por esta lei.
EXAME DAS DOTAÇÕES

Com base na curva de crescimento da Renda Tributária da
União, constante do gráfico anexo, a percentagem de 1 % de tal
renda - mínimo estabelecido no art. 29 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias para ocorrer ao aproveitamento econômico do Vale do São Francisco - pode ser estimada, para os
exercícios de 1953, 1954 e 1955, do seguinte modo:
Exercício de 1953 Cr$ 255. 020. 800,00;
Exercício de 1954 Cr$ 285. 000. 000,00;
Exercício de 1955 Cr$ 317. 000. 000,00.
A êsse montante, na importância de Cr$ 857. 020. 800,00, é
necessário acrescentar a quantia de Cr$ 139. 804. 040,00 - cor-·
respondente aos saldos das percentagens relativas aos exercícios
de 1951 e 1952, que não foram aplicadas na execução das obras
incluídas no Plano Geral do São Francisco e que deverão ser nos
três últimos exercício do qüinqüênio 1951-1955.
Efetivamente, pela arrecadação das Rendas Tributárias no
exercício de 1951, ficou apurado que a percentagem mínima estabelecida no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias importou em Cr$ 218. 704. 040,00 - e, pela estimativa
feita, essa percentagem, no exercício de 1952, será da ordem de
Cr$ 231. 000. 000,00 - valores êsses que, em confronto com as dotações realmente distribuídas nos exercícios de 1951 e 1952. -
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Cr$ 130. 040. 000,00 e Cr$ 179. 860. 000,00 - fornecem o saldo total acima indicado de Cr$ 139.804.040,00.
Assim sendo, é fora de dúvida que, para ficar cumprido o dispositivo constitucional do art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é necessário aplicar na execução dos serviços incluídos no Plano Geral do São Francisco, nos exercícios
de 1953, 1954 e 1955, pelo menos a importância total de ....... .
Cr$ 996.824.840,00 - a qual, somada ao total de Cr$ 309.900.000,00
aplicados nos anos de 1951 e 1952, perfaz para o qüinqüênio 19511955 a importância global de Cr$ 1. 309. 724. 840,00 - em quanto
importa o cálculo de 1 % sôbre as Rendas Tributárias da União
no referido qüinqüênio.
Na distribuição da aludida importância de Cr$ 996.824.840,00,
no triênio 1953-1955, pelos diversos serviços constantes do programa aprovado pelo Sr. Presidente da República e encaminhado ao
Congresso pela Mensagem 377-A, de 29 de outubro de 1951, tornou-se necessária, em face do tempo decorrido, a revisão das dotações inicialmente atribuídas a êsses serviços, revisão que foi feita,
ultimamente, pela Comissão do Vale do São Francisco.
Essa revisão limitou-se aos serviços incluídos no referido programa e baseou-se na necessidade de serem concedidas, aos diferentes trabalhos programados, nos exercícios de 1953, 1954 e 1955,
dotações capazes de permitir a conclusão dos serviços até o fim
do exercício de 1955, tendo em vista as distribuições anteriormente
feitas no biênio 1951-1952.
Pelos cálculos elaborados, verifica-se que é necessário distribuir Cr$ 262.400.000,00 para o exercício de 1953, Cr$ 359·.000.000,00
para o exercício de 1954 e Cr$ 407.300.000,00 para o exercício de
1955.
Essas distribuições perfazem a importância total de ....... .
Cr$ 1.028.700.000,00 a qual ultrapassa a estimativa - que é de
Cr$ 996.824.840,00 - em Cr$ 31.875.160,00 - diferença esta que
não foi possível ajustar à estimativa da despesa e que deverá,
entretanto, ser concedida para não prejudicar a conclusão, no
tempo previsto, dos serviços programados para o primeiro qüinqtj.ênio.
É de todo conveniente firmar o princípio de não se permitir
que sejam acrescidas novas obras ao programa em andamento,
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nesse primeiro qumquemo, a fim de evitar prejuízo na conclusão
dos trabalhos programados, mesmo porque, tendo o plano que ser
executado em 20 anos, é mais lógico e mais conveniente à administração que os conjuntos de obras e serviços sejam executados
por qüinqüênios.
Baseado nesse princípio, foi mantido o programa de trabalhos aprovado pelo Senhor Presidente da República e encaminhado ao Congresso Nacional, apenas com o acréscimo da dotação
indispensável ao início, no triênio 1953-1955, dos estudos, projetos
e obras relacionados com os serviços de abastecimento dágua das
cidades do São Francisco, de acôrdo com o parecer aprovado pela
Comissão Parlamentar do São Francisco.
Para a execução dêsse serviço, a Comissão Parlamentar do
São Francisco havia feito a distribuição de Cr$ 100. 000. 000,00,
com base numa despesa média, por localidade, de Cr$ 600.000,00
- importância esta que daria, então, para a realização dêsse melhoramento em nada menos de 166 localidades durante o referido
triênio.
Pela previsão feita, êste montante foi reduzido para ...... .
Cr$ 50.000.000,00 durante o triênio 1953-1955 e elevada a despesa
média, por localidade, para Cr$ 1. 000. 000,00 - o que conduz à
realização, nesse período, dos serviços de abastecimento dágua de
cêrca de 50 localidades, ficando as demais para serem incluídas nos
outros qüinqüênios seguintes.
Os preços revistos pela Comissão do Vale do São Francisco e
constantes do quadro anexo, permitem a conclusão dos serviços
programados até 31 de dezembro de 1955, de acôrdo com as seguintes previsões:
I -

FJstudos levantamentr>s etc.

LOCALIDADES
Levantamento a~reo do restante. da. Bacia do São Franci11co.... .
Levantamento bn.timétrico complemerit.ar .................... .
e) Obseryaçõcs. hidr~>1nétricas ................................. .
d) Pesqmsas nunerrus ........................................ .
e) Pesquisas de comunidade.................................. .
Levantamento pedol6g:co .................................. .
TOTAL ............................................. .
a)
b)

Importância
(Cr$)
50.000.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00
8.000.000,00
500.000,00
9.000.000,00
75. 500.000,00

II -
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Regulaização do regime fluvial

LOCALIDADES

Importância
(Cr$)

a) Estudo e projeto da regularização do rio.das Velhas ......... .

2.000.000,00

Estudo e projeto da grande barragem do São Francisco Superior

11. 500. 000,00

b)
e)

Estudo e projeto da regularização do rio Grande ............. .

3. 000. 000,00

d)

Construção da reprêsa do Cajuru ......................... ..

32.000.000,00

TOTAL............................................. .

48.500.000,00

III -

Navegação fluvial

LOCALIDADES

a)
b)

e)
d)

e)

Importância
(Cr$)

Estudo e projeto para o melhoramento no rio das Velhas .....
Estudo sôbre as possibilidades de navegação !lll. seção inferior do
Médio São Francisro, entre Juàzeiro e Petrolândia ........ .
Estudo para melhoramento da navegação da seção inferior da
Barra do São Francisco ................................. .
Execução de obras de regularização do leito do rio nos trechos navegáveis, inclusive da barragem eclusada do Sobradinho e condessa de CuITalinho ..................................... .
Conclusão das obras de proteção a acostagem dos portos fluviais

40.000.000,00
30. 000. 000,00

TOTAL............................................. .

76.200.000,00

IV -

4.000.000,00
1. 000. 000,00
1.200.000,00

Tráfego fluvial

LOCALIDADES

Importância
(Cr$)

a) Organização de uma sociedade de economia mista pal'a a ampliação, modernização e padronização do sistema flivial de transporte.................................................. .

70.000.000,00

TOTAL ............................................. .

70.000.000,00
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V -

Centrais eUlricas

LOCALIDADES
Central elétrica de Jequitaf. ............. ·. ................. .
b) Central elétrica de Pandeiros............................... .
e) Sistema elétrico Formoso-Corrente, com as linhas de transrrússão
para Santa Maria da Vitória, Lapa e Santana dos Brejos e Carinhanha............................................... .
d) Estudo e projeto para o aproveitamento progressivo do potencial
hidráulico do Alto Rio Grande ........................... .
e) Construção de linhas de transrrússão da Central Elétrica de Paulo
Afonso para a.s regiões circunvizinhas, incluídas na área da Bacia do São Francisco.................................... .
a)

TOTAL ............................................. .

VI -

b)
e)
d)
e)

70.000.000,00
55.000.000,00
85.000.000,00
3.000.000,00
35.000.000,00
248. 000. 000,00

Irrigação e Colonização

LOCALIDADES
a)

Importância
(Cr$)

Importância
(Cr$)

Vale do Paracatu ......................................... .
Vale do Urucuia .......................................... .
Vale do Corrente ......................................... .
Vale do Rio Grande...................................... .
Execução de sistemas de pequena irrigação na seção inferior do
Médio São Francisco, inclusive instalação de rodas dágua e sistemas de irrigação dos Vales do Pageú e l\foxotó .......... .

30. 500. 000,00

TOTAL ............................................. .

130. 500. 000,00

VII -

30.000.000,00
20.000.000,00
25. 000. 000,00
25.000.000,00

Rodovias de acesso e ligação

LOCALIDADES
Pirapora - Leal - Patos ................................ .
b) São Francisco - Brasília - Coração de Jesus .............. .
e) Januária - Montes Claros - Bocaiúva.................... .
d) Ilhéus - Bruma.do - J,apa - Correntma - Barreiras ..... .
e) Ipira - Morro <lo Chapéu - Xiquo-Xique ................. .
f) Jacobina - Remanso - São Raimundo Nonato............ .
g) Potrolina - Casa Nova - Remanso ....................... .
h) Petrolina - Floresta - Jatinã - Cabrobró - Coripós - Pctrolina .................................................... .
i) Santana do Ipanema - Pão de Açucar .................... .
i) Pôrto da Fôlba - Guararu -- Tamanduá .................. .
a)

TOTAL ............................................ ..

Importância
(C1·$)
20.000.000,00
10.000.000,00
21. 000. 000,00
20. 500. 000,00
33.000.000,00
43.500.000,00
16.000.000,00
40.000. 000,00
12.000.000,00
8.500.000,00
224. 500. 000,00
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Aeroportos e Campos de Pouso

LOCALIDADES
a)

60. 000. 000,00

TOTAL ............................................. .

60.000.000,00

Urbanização

LOCALIDADES

2.000.000,00

TOTAL............................................. .

2.000.000,00

Saneamento urbano

LOCALIDADES

Importância
(Cr$)

Estudo, projeto e construção do sistemas de sane&ment.o, urbano,
das cidades de Pirapora, Juàzeiro, Petrolina, Propriá e Penedo

42.000.000,00

TOTAL ............................................. .

42.000.000,00

XI -

Abastecimento dágua

LOCALIDADES

a)

Importância
(Cr$)

Estudo e projeto dos planos de urbanização das localidades discriminadas no programa ................................... .

X -

a)

(Cr$)

Construção de pistas e instalações complementares nos campos de
pouso da "Rota do São Francisco", relacionados no programa

IX -

a)

Importância

Importância
(Cr$)

Estudo e projeto de sistems.R de abastecimento dágua para as localidades do São Francisco, incluindo a construção das obras de
captação, adução e tratamento em convênio com as Prefeituras

50.000.000,00

TOTAL ............................................. .

50.000.000,00
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Saneamento rural

LOCALIDADES

a)

(Cr$)

Estudo, projeto e construção das obras de desobstrução e regularização dos rios Itiúba, Boacica, Betume e Propriá, afluentes do
Baixo São Francisco.................................... .

31.500.000,00

TOTAL ............................................. .

31. 500. 000,00

XIII -

Educação e Ensino Profissional

LOCALIDADES

a)

Importância

Importância
(Cr$)

Serviços de educação e ensino profissional, incluindo o estudo, projeto, construção, instalação e manutenção de uma fazenda-escola

18. 700.000,00

TOTAL ............................................. .

18. 700. 000,00

XIV -

Saúde e Assistência

LOCALIDADES

Importância
(Cr$)

Construção, equipamento e custeio de uma unidade, móvel assistencial de tipo fluvial. .................................. .
b) Equipamento e custeio das unidades da "Rêde Hospitalar do São
Francisco" ............................................. .
e) Profilaxia da malária...................................... .

90.000.000,00
34.000.000,00

TOTAL ............................................. .

136.000.000,00

a)

XV -

Desenvolvimento da Proditção

LOCALIDADES

a)

12.000.000,00

Importância
(Cr$)

Execução de serviços destinados ao fomento da produção regional
incluindo a organização de patrulhas mecanizadas, aquisição de
motores e perfuratrizes e construção de armazéns e silos metálicos................................................... .

32.500.000,00

TOTAL ............................................. .

32.500.000,00
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Custeio da Comissão

LOCALIDADES

a)

Importância
(Cr$)

Custeio da Comissão, inclusive pessoal, material e despesas diversas.................................................... .

99.400.000,00

TOTAL ............................................. .

99.400.000,00

Os serviços programados, acima discriminados, eom as revisões feitas pela Comissão
do Vale do São Francisco importam, portanto, em Cr$ 1.342.300.000,00, incluindo
nesse montante os sistemas de abastecimento dá.gua acima referidos.

Portanto, a distribuição proposta ultrapassa a previsão do
qüinqüênio, que é de Cr$ 1.306.7:&4.840,00 - em Cr$ 35.575.160,00
- cuja diferença, como já foi frisado anteriormente, deverá ser
concedida, para não prejudicar a conclusão dos serviços programados para o primeiro qüinqüênio do plano.
CONCLUSÃO

Em face do exposto, submeto ao exame e aprovação da Comissão de Finanças, o projeto substitutivo anexo, acompanhado
do quadro de distribuição das dotações para o qüinqüênio 1951-55.
O referido substitutivo, como já ficou esclarecido, apenas deu
redação mais precisa a alguns dispositivos do projeto aprovado
pela Comissão Parlamentar do São Francisco, além da inclusão,
no seu texto, de outros artigos considerados como indispensáveis
ao bom andamento dos trabalhos destinados à recuperação econômica do Vale do São Francisco.
O quadro anexo de distribuição das dotações para o primeiro
qüinqüênio relativo à execução do Plano Geral, determinado pelo
artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e
organizado pela CVSF, de acôrdo com o disposto na Lei n. 0 541,
de 15 de dezembro de 1948, difere, em alguns pontos, daquele que
acompanhou o programa encaminhado ao Congresso pela Mensagem n. 0 377-A, de 29-10-51, do Presidente Getúlio Vargas, e, bem
assim, daquele que foi aprovado pela Comissão Parlamentar do
São Francisco.
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Pela nova distribuição apresentada, as dotações para o qüinqüênio 1951-1955 se limitaram a proporcionar os recursos indispensáveis à execução dos serviços essenciais, de acôrdo com os
orçamentos revistos, ficando para o segundo qüinqüênio, a partir
de 1956, a realização dos novos empreendimentos propostos.
Assim, as dotações anteriormente destinadas, tanto no projeto oriundo do Poder Executivo, como naquele aprovado pela Comissão Parlamentar do São Francisco à realização neste primeiro
qüinqüênio de cursos de treinamento manual, missões rurais ambulantes, estabelecimento de carteira de revenda, construção de
laboratórios e de matadouros, além de outros serviços, foram supressos em benefício da conclusão de trabalhos de maior prioridade, como as usinas elétricas e estradas programadas, e da construção de sistemas de abastecimento dágua para as cidades do São
Francisco.
Mesmo assim, para os últimos três exercícios do qüinqüênio
1951-55 a nova distribuição proposta monta a Cr$ 1.028.700.000,00
contra Cr$ 1.154.100.000,00 daquela aprovada para idêntico período pela Comissão Parlamentar do São Francisco, apresentando
dêste modo a redução de Cr$ 125.400.000,00 - satisfazendo no
essencial, o programa proposto pelo Presidente Getúlio Vargas
para o qüinqüênio 1951-1955.
SUBSTITUTIVO APRESENTADO PELO RELATOR DA
CQMISSAO DE FINANÇAS
Art. l.º - Fica aprovado nos têrmos desta lei, o Plano Geral
para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, elaborado na forma da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, em
obediência ao que dispõe o artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 2.º - 1i:sse plano, pormenorizadamente exposto nas memórias e seus subsídios que acompanharam as Mensagens ns. 548
e 377-A do Poder Executivo, respectivamente de 15 de dezembro
de 1950 e 29 de outubro de 1951, compreende:
a) os estudos gerais sôbre a bacia hidrográfica, inclusive levantamento, observações, pesquisas e inquéritos destinados à or-
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ganização dos programas detalhados dos serviços e necessários ao
desenvolvimento econômico e social do Vale do São Francisco;
b) a regularização do regime fluvial, pela construção de reservatórios de acumulação das bacias do rio principal e de seus
afluentes;
e) o melhoramento 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 dágua.
d) a ampliação, modernização e padronização do sistema
fluvial de transporte com a organização de uma sociedade de economia mista para a exploração do tráfego fluvial;
e) a construção de centrais hidrelétricas e respectivas linhas
de transmissão;
f) a execução de serviços de irrigação, por meio de barragens
outros sistemas, destinados à colonização de grandes áreas da Bacia, bem como a construção de sistemas de pequena irrigação na
base de cooperação;
g) a construção de rodovias de acesso e ligação destinadas
a conjugar o sistema regional de transporte com o Plano Rodoviário Nacional e os planos estaduais respectivos;
h) as instalações dos aeroportos e campos de pouso que formam a "Rota do São Francisco";
i) a urbanização das cidades e a construção dos sistemas de
abastecimento dágua e remoção de dejetos das mesmas;
j) o saneamento e a drenagem indispensáveis à recuperação
das terras úteis à agricultura no Rio São Fraicisco e seus afluentes as quais poderão ser, quando conveniente, previamente desapropriadas;
k) a realização de serviços de educação e ensino profissional,
inclusive a instalação de duas fazendas-escola, a organização de
missões rurais ambulantes e o estabelecimento de cursos de treinamento manual;
l) a execução de serviços de saúde e assistência, incluindo
o equipamento e custeio da "Rêde Hospitalar", a mecanização de
unidades móveis assistenciais e os trabalhos de profilaxia da malária;
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m) a realização dos serviços destinados ao fomento da produção agropecuária, incluindo a mecanização da lavoura, a construção de armazéns e silos, a manutenção de uma carteira de revenda, o estabelecimento de matadouros, a construção de laboratórios, fábricas e usinas, a perfuração de poços, além dos serviços
de defesa sanitária animal e de defesa sanitária vegetal;
n) o florestamento, reflorestamento e proteção das nascentes dos rios da Bacia;
Art. 3.º - O Plano Geral terá a duração de 20 anos, a partir
de 1951, e será dividido para sua melhor execução, em quatro períodos ou qüinqüênios.
Parágrafo único. No início das sessões legislativas dos anos
de 1955, 1960 e 1965, o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional para a necessária aprovação, o programa relativo ao qüinqüênio seguinte.
Art. 4.o - As despesas com a execução do Plano Geral do São
Francisco, na parte que constitui responsabilidade direta da
União, serão classificadas no anexo próprio da Comissão do Vale
do São Francisco e atendidas a conta dos recursos estabelecidos
pelo artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 5.º - O orçamento geral da União consignará, anualmente, à Comissão do Vale do São Francisco, para execução do
plano e custeio dos serviços, os recursos previstos no programa,
para cada exercício do qüinqüênio, de acôrdo com as discriminações constantes dos quadros anexos à presente lei, não podendo,
em nenhum caso, a importância total das dotações anuais, ser
inferior a 1 % sôbre o montante das rendas tributárias do exercício a que se refere o orçamento.
Parágrafo único. Verificado que a quantia estipulada no Anexo e no Orçamento foi inferior à percentagem estabelecida no artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o Poder Executivo providenciará na abertura de créditos especiais que
completem a importância legal, empregando a diferença nas obras
previstas no plano.
Art. 6.º - Fica o Poder Executivo autorizado:
a) a negociar empréstimos internos ou externos, para execução
das obras previstas no programa qüinqüenal estabelecido por esta
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lei, respeitados os limites das dotações previsas para cada serviço
a que se referir a operação, bem como assumir compromissos, por
prazo equivalente ao da vigência do art. 29 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, até o limite de Cr$ 100. 000. 000,00
(cem milhões de cruzeiros), por ano, a fim de garantir contratos
de financiamento que se prevêm necessários para a execução das
obras de regularização do regime fluvial, indicadas no plano;
b) a celebrar contratos, na forma da legislação vigente, para
aquisição, nos mercados externos, dos materiais e equipamentos
necessários à execução do Plano Geral do São Francisco.
Art. 7.º - Ficam isentos de direitos de importação e demais
taxas aduaneiras os equipamentos, máquinas e veículos que a Comissão do Vale do São Francisco adquirir para os serviços a seu
cargo.
Art. 8.º - Compete à Comissão do Vale do São Francisco
promover entendimentos e firmar acôrdos e convênios com os órgãos do serviço público federal, Governos Estaduais e Municipais,
autarquias, sociedades de economia mista, entidades paraestatais
existentes ou que venham a ser criadas em virtude de lei, e entidades privadas, no sentido de coordenar as atividades relacionadas
com os programas de trabalho dêsse plano, tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948.
Art. 9.º - Mediante convênios a serem assinados oportunamente, a Comissão do Vale do São Francisco cooperará com os
municípios da bacia na instalação ou melhoria dos seus serviços
de adaptação, adução e tratamento dágua, contribuindo com importância não superior a Cr$ 1. 000. 000,00 para cada município
competindo-lhe aprovar os projetos, especüicações e orçamentos
das obras, além de fiscalizar sua execução, ficando a cargo dos
municípios as despesas com a construção das rêdes de distribuição
e trabalhos complementares.
§ 1.º - Terão prioridade na obtenção do auxílio previsto neste artigo as localidades servidas por águas menos salubres.
§ 2.º - A distribuição dos auxílios destinados aos serviços
de água obedecerá, rigorosamente a um critério simultâneo e proporcional ao número de municípios de cada Estado ribeirinho no
Vale do São Francisco.
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Art. 10. A autonomia financeira e administrativa concedida

à Comissão do Vale do São Francisco, conforme dispõe o art. 1.0

da Lei n.o 541, de 15 de dezembro de 1948, faculta ao referido órgão, além de outras prerrogativas:
a) aplicar recursos independentemente de registro prévio no
Tribunal de Contas, de acôrdo com o disposto no artigo 17 da Lei
n.º 541, de 15 de dezembro de 1948;
b) não recolher ao Tesouro Nacional os saldos ou dentro dos
prazos normais de vigência dos créditos, podendo aplicá-los, integralmente em épocas posteriores, escriturando-os como "restos a
pagar";
e) não discriminar, nas propostas orçamentárias, os recursos
concedidos à CVSF os quais deverão ser consignados na Verba 3
- Serviços e Encargos;
d) executar todos os seus serviços pelo regime que melhor
consultar os interêsses da Comissão tendo em vista que os trabalhos, no Vale do São Francisco, são realizados em lugares distantes, desprovidos de recursos, não comportando delongas na satisfação das despesas;
e) organizar os seus quadros e tabelas de pessoal independentemente das nomenclaturas, padrões, vencimentos e salários
para o serviço público federal; tendo em vista o disposto no art. 10
da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948;
f) requisitar funcionários especializados de outras repartições e serviços, de acôrdo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, podendo conceder aos mesmos gratificações,
desde que não excedam de um têrço de seus respectivos vencimentos.
Art. 11 . A Comissão do Vale do São Francisco manterá 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. 0 541, de 15 de dezembro
de 1948.
§ 1.0 - Aprovada a lei de meios para cada exercício, a Comissão do Vale do São Francisco providenciará, diretamente, junto
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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,
independentemente de duodécimos.
§ 2.º - A Comissão do Vale do São Francisco poderá, igualmente, entrar em entendimento 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.
§ 3.º - Até 31 de março de cada ano, a Comissão do Vale do
São Francisco deverá remeter ao Tribunal de Contas a prestação
anual dos suprimentos que lhes foram concedidos no exercício anterior, a fim de permitir o cumprimento do disposto no art. 15 da
Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948.
Art. 12. Os destaques das verbas de que trata o § 2.0 do artigo 7.0 da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948, serão solicitados
nos limites das dotações anuais, diretamente ao Presidente da República pelo Diretor Superintendente da Comissão do Vale do São
Francisco e independentemente de qualquer formalidade junto
aos demais órgãos administrativos do serviço público.
Art. 13. É ainda o Poder Executivo autorizado:
a) a organizar, por intermédio da CVSF, uma sociedade de
economia mista para exploração do tráfego fluvial do São Francisco, sob a denominação de "Companhia de Navegação do São
Francisco S . A.", subscrevendo, em dinheiro, até o limite de ....
Cr$ 70. 000. 000,00 (setenta milhões de cruzeiros) para integralização de 1951 a 1955, incorporando, como parte do capital, na forma da lei, o patrimônio do Estaleiro Fluvial da Ilha do Fogo e dos
armazéns construídos nos portos fluviais;
b) a encampar, para incorporação, a essa sociedade, os acervos da Companhia Indústria e Viação de Pirapora S.A. e da Emprêsa Fluvial Ltda., cuja indenização deverá ser feita com parte
do capital em dinheiro, a ser subscrito pelo Govêrno Federal;
e) a providenciar, dentro de 90 dias da incorporação dessa
Sociedade, a reestruturação dos quadros do pessoal das Emprêsas
incorporadas.
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§ 1.º - Os Governos dos Estados de Minas Gerais e Bahia,
proprietários, respectivamente, da "Navegação Mineira do São
Francisco" e "Viação Baiana do São Francisco", poderão fazer
parte integrante da referida sociedade, com capitais iguais aos
montantes dos acervos das respectivas emprêsas, a serem apurados na forma da lei.
§ 2.0 - o capital do Govêrno Federal, na constituição da referida sociedade, será, no mínimo, de 51 % do total das ações.
§ 3.º - Ficarão atribuídas à referida sociedade de economia
mista, a partir do exercício de sua constituição, as subvenções
concedidas às emprêsas de navegação a serem incorporadas, nos
têrmos do Decreto-lei n.º 3 .100, de 7 de março de 1941.

Art. 14. Fica mantido o direito de livre navegação no Rio São
Francisco e seus afluentes, 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 instruções, à reforma de suas respectivas frotas fluviais,
de acôrdo com as especificações a serem aprovadas pelo Presidente
da República.
Art. 15. A Comissão do Vale do São Francisco, em colaboração com a Diretoria de Marinha Mercante do Ministério da Marinha 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 terá aprovação, por decreto, do
Poder Executivo.
Art. 16. Nenhuma concessão, para aproveitamento de quedas
dágua, no Rio São Francisco e seus afluentes, poderá ser dada,
sem prévia audiência da Comissão do Vale do São Francisco.
§ l.º - Tôdas as emprêsas concessionárias de energia hidrelétrica, no Vale do São Francisco, ficarão sob a fiscalização da
Comissão do Vale do São Francisco.
§ 2.º - A Companhia Hidrelétrica do São Francisco se obrigará a prosseguir, sem interrupção, o programa aprovado para a
5 -

27.478
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construção do sistema secundário de transmissão previsto para
Aracaju, Propriá, Maceió e João Pessoa, a fim de concluí-lo em
1954.
§ 3.º - A Companhia Hidrelétrica do São Francisco se obrigará, igualmente, a construir as linhas de .transmissão indispensáveis ao suprimento de energia aos municípios da Bacia do São
Francisco, incluídos na sua área de influência, mediante dotações
do art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que
lhes serão distribuídas, anualmente, pela Comissão do Vale do São
Francisco.
§ 4.º - A Companhia Hidrelétrica do São Francisco se obrigará, também, a construir as linhas de transmissão para servir
aos municípios do Vale do Cariri, no Estado do Ceará, e demais
municípios do Nordeste, igualmente incluídos na sua zona de influência e ainda não programadas, nos Estados de Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, aplicando dotações do artigo
198 da Constituição, à razão de Cr$ 40.000.000,00 (quarenta
milhões de cruzeiros) anuais, que serão distribuídos, para êsse
fim, à Comissão do Vale do São Francisco, durante cinco anos,
a partir de 1953.
§ 5.o - A Companhia Hidrelétrica do São Francisco reservará
na sua primeira etapa, 15% (quinze por cento), no mínimo da
energia a ser produzida pela Central Elétrica de Paulo Afonso,
para o suprimento das linhas referidas nos parágrafos 3.0 e 4. 0
dêste artigo, e, nas etapas subseqüentes, um mínimo de 20 % (vinte por cento) da energia produzida.
§ 6.o - A Companhia Hidrelétrica do São Francisco se obrigará, ainda, a entregar à Comissão do Vale do São Francisco, no
prazo de um ano, a contar da data da promulgação desta lei, os
planos detalhados das linhas relacionadas nos parágrafos 3. 0 e 4.º
dêste artigo, assinando, para tanto, o indispensável têrmo de adi;tivo ao convênio celebrado em 13 de junho de 1952 com a CVSF,
por determinação do Presidente da República, para a execução
dêsses serviços.
§ 7.º - A Companhia Hidrelétrica do São Francisco enviará,
até 31 de março de cada ano, à Comissão do Vale do São Francisco,
as contas gerais da Sociedade, relativas ao exercício anterior, para
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o devido encaminhamento ao Tribunal de Contas, as quais serão
examinadas, juntamente com as contas do Presidente da República, e com estas enviadas ao Congresso Nacional.
Art. 17 . O Poder Executivo, por intermédio da Comissão do
Vale do São Francisco, poderá explorar as fontes de energia de
que trata o artigo anterior, bem como pesquisar, lavrar e industrializar os depósitos minerais existentes na região do São Francisco, diretamente ou por meio de sociedades de economia mista
que organizar.
Parágrafo único. Nessas emprêsas, cujos estatutos serão elaborados pela CVSF, e aprovados por decreto do Poder Executivo,
a União terá, no mínimo, 51 % do total das ações, que serão integralizadas na medida das dotações orçamentárias próprias.
Art. 18. A Comissão do Vale do São Francisco poderá:
a) organizar e manter uma "Carteira de Revenda", para
fornecimento de materiais e equipamentos a agricultores e criadores do Vale, nos têrmos do Decreto n. 0 23. 255, de 27 de junho de
1947;
b) 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;
e) entrar em acôrdo com os proprietários e agricultores,
para manter campos de irrigação, na base de cooperação, baixando, para tanto, as necessárias instruções.
Parágrafo único. Os regulamentos para execução do disposto
nas letras "a" e "b" dêste artigo, serão aprovados por decreto do
Poder Executivo.
Art. 19. Para o qüinqüênio 1951-1955, fica aprovado o programa descrito no quadro anexo a esta lei.
Art. 20. O pessoal, em comissão do quadro da CVSF, será de
nomeação e exoneração do Presidente da República, mediante proposta da Comissão.
Parágrafo único. O Quadro do Pessoal, em comissão, será
aprovado pelo Congresso Nacional, conforme dispõe o art. 2.0 da
Lei n.º 9·72, de 16 de dezembro de 1949.
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Art. 21. As tabelas de mensalistas, diaristas e contratados serão aprovadas pelo Presidente da República, mediante proposta da
Comissão, sendo atribuição do Diretor Superintendente dêsse órgão, a admissão dêsses servidores.
Parágrafo único. As tabelas de pessoal para obras serão aprovadas pelo Diretor Superintendente da Comissão, nos limites das
respectivas dotações.
Art. 22. O pessoal a serviço da Comissão do Vale do São Francisco e a que se refere o ar.t. 5.º da Lei n.º 541, de 15 de dezembro
de 1948, com exceção dos cargos de direção previstos no art. 2. 0
da mesma Lei, somente poderá ser exonerado ou dispensado mediante abertura de processo regular onde se apure a prática de
atos que o torne incompatível com a função pública.
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 administrativo, o seu novo regimento, tendo em vista as alterações e
inovações feitas na presente lei.
Art. 24. Continuam em vigor tôdas as disposições constantes
da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948, que não foram alteradas por esta lei.

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.
QUADRO DEMONSTRATIVO DA DISTRIBUIÇÃO DAS DOTAÇÕES
PELOS SERVIÇQS PROGRA.MADOS PARA O
QÜINQÜÊNIO DE 1951-1955
DISCRil\UNAÇ.i\O DOS SERVIÇOS

I -

lmportancias
(Cr$)

Estudos, Levantarnentos, etc.

Levantamento aéreo do restante da. Bacia do São Francisco......................... ··················
Levantamento batimétrico complementar ............ .
Ohseryações. hidr?métricas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Pesqwsa.s mmera1s ................................ .
Pesquisas de comunidade .......................... .
Levantamento pedológico .......................... .

50.000.000,00
1. 000. 000,00
4.000.000,00
8.000.000,00
500.000,00
9.000.000,00

TOTAL............................................. .

72.500.000,00

a.)
b)

e)
d)
e)

J)
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DISCRIMINAÇÃO DOS

SERVIÇOS

Importâncias
(Cr$)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------II -

Regularização do Regime Fluvial
a)
b)

Estudo e projeto da regularização do rio das Velhas ...
Estudo e projeto da grande barragem do São Francisco
Superior....................................... .
Estudo e projeto da regularização do rio Grande ..... .
Construção da reprêsa do Cajuru.................. .

11. 500.000,00
3.000.000,00
32. 000.000,00

TOTAL............................................. .

48.500.000,00

e)
d)

III -

Navegação Fl1wial
Estudo e projeto para o melhoramento da navegação no
rio das Velhas .................................. .
Estudo sobre as possibilidades de navegação na seção
inferior do Médio São Francisco, entre J uàzeiro e Petroh1ndia ....................................... .
Estudo para o melhoramento da navegação da seção inferior e da barra do São Francisco............... .
Execução de obras de regularização do leito do rio, nos
tl"0chos, navegáveis, inclusive da barragem eclusa.da
do Sobradinho ................................. .
Conclusão das obras de proteção e acostagem dos portos
fluviais ........................................ .

30.000.000,00

TOTAL ............................................. .

7ô.200.000,00

a)
b)

e)
d)

e)

IV -

2.000.000,00

4.000.000,00
1. 000. 000,00
1.200.000,00
40.000.000,00

Tráfego Fluvial
Orgrutlzação de uma sociedade de economia mista para
a ampliação, modernização e padronização do sist.ema
fluvial de transporte............................ .

70.000.000,00

TOTAL ............................................. .

70.000.000,00

a)

V -Centrais Elétricas
a)

Central elétrica ce Jequitaí e linhas de transmissão, inclusive para Pirapora........................... .
b) Central elétrica de Pandeiros e linhas de transmissão para Januária e São Franmsco..................... .
e) Sistema elétrico Formoso - Corrente com f',s lmhas de
transrmssão para Santa Maria da Vitória, Lapa, Santana dos Brejos e Carinhanha................... .
d) Estudo e projeto para o aproveitamento progressivo do
potenrial hidráulico do Alto Rio Grande ......... .
e) Construção de linhas de transmissão da Central Elétrica
de Paulo Afonso para as regiões circunvizinhas, induídas na área da Bacia do São Francisco.......... .

TOTAL ............................................. .

70.000.000,00
55.000.000,00
85. 000. 000,00
3.000.000,00
35.000.000,00
248.000.000,00
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DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VI -

VII -

-

30.500.000,00

TOTAL..............................................

130. 500. 000,00

RodO!Jim de Acesso e LigafãO
Pirapora - Leal - Patos.........................
b) São Francisco - Brasflia - Coração de Jesus ........
e) Januária - Montes Claros - Bocailiva.............
d) Ilhéus - Bruma.do - Lapa - Correntina - Barreiras
e) Ipíra - Morro do Chapéu - Xique-Xique..........
j) Jacobina - Remanso - São Raimundo Nonato .....
g) Petrolina - Casa Nova - Remanso ................
h) Petrolândia - Floresta - Jatinã- Cabrob6 - Coripós
- Petrolina.....................................
i) Santana do Ipanema - Pão de Açucar .............
j) Pôrto da Fôlha - Gua.ra.ru - Tamanduá...........

20.000.000,00
10.000.000,00
21. 000. 000,00
20. 500. 000,00
43.500.000,00
43. 500. 000,00
16.000.000,00

TOTAL ..............................................

224.500.000,00

40.000.000,00
12.000.000,00
8.500.000,00

Aeroporws e Campos de Pouso
Construção de pistas e instalações complementares nos
campos de pouso da "Rota do São Francisco" rela.cionados no programa ..............................

60.000.000,00

TOTAL..............................................

60.000.ooo,OO

Urbanização
Estudo e projeto dos planos de urbanização das locia.lidades discriminadas no programa .................

2.000.000,00

TOTAL ..............................................

2.000.000,00

a)

X -

30.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
25. 000. 000,00

a) Vale do Paracatu .................................
b) Vale do Urucuia ...................................
e) Vale do Corrente ..................................
d) Vale do Rio Grande ...............................
e) Execução de sistemss de pequena irrigação na seção inferior do Médio São Francisco, inclusive instalação de
rodas dágua e sistemas de irrigação dos Vales do Pageli
e Moxotó...........................•...........

a)

IX~

------

Irrigação e Colonização

a)

vm

Importâncias
(Cr$)

Saneamento Urbano
Estudo, projeto e cionstrução dos si~temas de saneamento
urba.no das cidades de Pirapora., Juàzeiro, Petrolina,
Propriá e Penedo ................................

42.000.000,00

TOTAL..............................................

42.000.000,00

a)

__,,----

,--
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DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

XI -

Importâncias
(Cr$)

Abastecimento dágua

a)

Estudo e projeto de sistema de abastecimento dágua para as localidades do São Francisco, incluindo a construção das obras de captação, adução e tratamento,
em convênio com as Prefeituras ................•.

TOTAL............................................. .

50.000.000,00
50.000.000,001

XII - Saneamento Rural
a)

XIII -

Estudo, projeto e construção das obras de desobstrução
e regularização dos rios Itiúba, Boacica, Betume e Propriá, afluentes do Baixo São Francisco....•.....••

31.500.000,00

TOTAL............................................. .

31.500.000,00

Educação e Emino P.roJiBBional

a)

XIV -

Serviços de educação e ensino profissional, incluindo o
estudo, projeto, construção, instalação e manutenção
de uma fazenda-escola. ........................... .

18. 700.000,00

TOTAL ............................................. .

18. 700.000,00

Saúde e Assisthicia

a)

Construção, equipamento e custeio de uma unidade móvel assistencial, de tipo fluvial. ..................•
b) Equipamento e custeio das unidades da "Rêde Hosp1ta.lar do São Francisco" .....................•.....
e) Profilaxia da malária ............................. .

TOTAL ................................... .
XV -

12.000.000,00
90.000.000,00
30.000.000,00
132.000.000,00

Desenvolvimento da Produção

a)

Execução de serviços destinados ao foment.o da produção
regional, incluindo a organização de patrulhas mecani zadas, aquisição de motores e perfuratrizes, e construção de armazéns e silos metálicos ..........•...

99. 400. 000,00

TOTAL ............................................. .

99.400.000,00

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS A SEREM REALIZADAS
NO Qtl'INQtlll:NIO 1951-1955

DISCRIMINAÇÃO DOS TRABALHOS

Despesa total
no qüinqüênio

(CrS)

DESPESAS ANUAIS
1951
(CrS)

1952
(CrS)

1953
(Cr$)

1954
(Cr$)

1 -

Estudos gerais, levantamentos, observações,
pesquisas e inquéritos destinados a organização dos programas detalhados dos
serviços previstos no plano geral do São
Francisco ............................ .

72. 500. 000,00

12.240.000,00

14.260.000,00

18. 000. 000,00

14.000.000,00

2 -

Estudos projetos e inicio de construção de
obras destinadas ·a regularização do regime fluvial, incluindo o conjunto de barragens das três Marias do Boqueirão do
rio Grande e do Cajuru ...............,

.48.500.000,00

11.500.000,00

13.

13.600.000,00

Estudo, projeto e construção de obras destina.das ao melhoramento das conrlições
de navegabilidade do rio São Francisco,
de sua barra e de seus afluentes, bem
como & ampliação da rêde navegável, s.
proteção e acostagem dos portos fluviais
e ao aumento da capacidade de carga,
descarga e armazenamento . .......... .

ººº· 000,00

10.500.000,00

3 -

76.200.000,00

4 -

Ampliação, modernização e padronização
do sistema fluvial de transporte com a
organização de uma sociedade de economia mista para a exploração do tráfego fluvial. ......................... .

70.000.000,00

5 -

Estudo, projeto e construção de sistemas
elétricos, incluindo as centrais do Jequite.t, Pandeiros e Abae~, os sistemas

do Formoso-Corrente com suas linhas
de transmissão par& Santa. Marie. da Vitória, Santana dos Brejos, Carinhanha
e Lapa, e do Alto Rio Grande, bem como
as linhas de transmiesão de Paulo Afonso
para. as regiões circunvizinhas, incluidas
na área da bacia.................... .

1955
(CrS)

14.000.000,00

~

248.000.000,00

18. 800.000,00

14. 000.000,00

19.400.000,00

18.000.000,00

10. 000. 000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

21.000.000,00

35.000. 000,00

80. 000. 000,00

98.000.000,00

DISCRIMINAÇÃO DOS TRABALHOS

(CrS)
6 -

DESPESAS ANUAIS

Despesa. total

no qllinqllênio

1951
(CrS)

1952
(Cr$J

1953
{CrS)

1954
(CrS)

Estudo, projeto e execução de sistemas de
irrigação destinados à colonização dos
vales dos rios Paracatu, Urucuia., Corrente, Grande, Pageú e Moxotó, bem
como a. construção de sistemas de pequena
irrigação, na base de cooperação. na seção

inferior da ba.cia. do Médio São Fran-

cisco . ............................... .

7 -

8 -

Estudo, projeto e construção de rodovias
de a.cesso e ligação nos trechos Pira.poraLeal-Patos, São Francisco-Bras!lia-Coração de Jesus, Januária-Montes ClarosBocaiúva, Ilhéus-Brumado-Lapa, lpirá1\Iorro do Chapéu-Xique-Xique, Jacobina Remanso-S. Raimundo Nonato, Petrolina-Casa Nova-Remanso, Petrolândia
-Floresta-Coripós, Santana do IpanemaPão de Açúcar e Pôrto da Fôlha-Gararu·
Tamanduá........... , ..........•....

130. 500. 000,00

4.500.000,00

15.000.000,00

23. 000. 000,00

40. 000. 000,00

48.ooo.ooo,oo

..;i

w.

224. 500. 000,00

20. 500. 000,00

27 .000.000,00

46.000.000,00

56.000.000,00

75.000.000,00

60. 000. 000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

10. 000. 000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

500.000,00

500.000,00

600.000,00

500.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

12. 000. 000,00

15.000.000,00

Estudo, projeto e construção dos serviços

e instalações dos aeroportos e campos de
pouso de Pirapora, Januária, Manga, Ce.rinhanha, Santa Ma.ria da Vitória, Lapa,
Paratinga., Barra, Xique-Xique, Re-

manso, Petrolina, Paulo Afonso, Penedo

e Correntine. . ..................... , ..

9 -

1955
(CrSl

Elaboração dos planos de urbanização das

cidades de Pirapora, Juàzeiro, Petrolina,
Propriá, Penedo, Montes Claros, São

Francisco,

Januária,

Corinto,

Lapa,

Barra, Barreiras, Xique-Xique, Remanso,

Santa Maria da Vitória, Petrolândia,

Arcoverde, Piassabuçu, Pão de Açúcar e

Ne6polis ............................ .

JO -

2.000.000,00

Estudo, projeto e construção de sistemas
de saneamento urbano, incluindo os ser-

viços de abastecimento dágua de Pirapora, Juàzeiro, Petrolina, Propriá e
Penedo.............................. .

42.000.000,00

5.000.000,00

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

11 -

Estudo e projeto de sistellW! de abasteeimento d'água para as localidades do São
Francisco, incluindo a construção du
obras d~ captação, aduçito e tratamento,

12 -

Estudo, projeto e construção de sistemas de
saneamento rural e drenagem, incluindo a

1

em convênio com as Prefeitura.s .. ..... .

desobstrução e regularização dos rios
ltidba, Boaoica, Betume e Propriá, afluentes do Baixo São Francisco •..•......

13 -

DESPESAS ANUAIS

Despesa total
no qüinqüênio

DISCRIMINAÇÃO DOS TRABALHOS

(CrS)

1961

1952

(CrS)

1-------1

(CrS)

1953

1

50. 000. 000,00

31.500.000,00

3.000.000,00

(Cri)

1

1954
(CrS)

1955
(CrS)
1------

10.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

4.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.500.000,00

3. 700.000,00

3.000.000,00

ó. 000. 000,00

7 .000.000,00

Serviços de educação e ensino profissional,

~

incluindo o estudo, projeto, construção,

instalação e manutenção de uma fazenda.escola .............................. .

18. 700. 000,00

14 -

Serviços de sa6de e assistência, incluindo a
construção, equipamento e custeio de um&
unidade móvel assistencial de tipo fluvial,
o equipamento e custeio das unidades da
rêde hospitalar, e os trabalhos de profilaxia da malária ..................... .

136.000.000,00

1

16.500.000,00

1

27.500.000,00

1

28.000.000,00

1

32.000.000,00

1

32.000.000,00

15 -

Execução de serviços destinados ao fomento
da produção, incluindo a organização de
patrulhas mecanizadas a aquisição de
motores, perfuratrizes e a construção de

32.500.000,00

1

1.000.000,00

1

1.500.000,00

1

10.000.000,00

1

10.000.000,00

1

10.000.000,00

16 -

Custeio da Comissão, inclusive pessoal,
material e despesas diversas .......••..

armazéns e silos metálicos . ........... .

----------------1
TOTAL........................... .

99.400.000,00
342.300.(1 '(),00

1 18.000.000,00 1 18.000.000,00 1 18.400.000,00 1 20.000.000,00 1 25.000.000,00
130.040.000,00

179.860.000,00

262.400.000,00

361.000.000,00

409.300.000,00
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SUBSTITUTIVO APROVADO PELA COMISSÃO DE FINANÇAS
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º Fica aprovado nos têrmos desta lei, o Plano Geral
para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, elaborado na forma da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, em
obediência ao que dispõe o ar:t. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 2.º 1llsse plano, pormenorizadamente exposto nas memórias e seus subsídios, que acompanharam as Mensagens ns. 548 e
377-A, do Poder Executivo, respectivamente de 15 de dezembro de
1950 e 29 de outubro de 1951, compreende:
a) os estudos gerais sôbre a bacia hidrográfica, inclusive levantamento, observações, pesquisas e inquéritos destinados à organização dos programas detalhados dos serviços, necessários ao
desenvolvimento econômico e social do Vale do São Francisco;
b) a regUlarização do regime fluvial, pela construção de reservatórios de acumulação nas bacias do rio principal e de seus
afluentes;
e) o melhoramento 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 dágua;
d) a ampliação, modernização e padronização do sistema
fluvial de transporte, com a organização de uma sociedade de economia mista para a exploração do tráfego fluvial;
e) a construção de centrais hidrelétricas e respectivas linhas
de transmissão;
f) a execução de serviços de irrigação por meio de barragens
e outros sistemas destinados à colonização de grandes áreas da
bacia, bem como à construção de sistemas de pequena irrigação,
na base da cooperação;
g) a construção de rodovias de acesso e ligação, destinadas
a conjugar o sistema regional de transporte com o Plano Rodoviário Nacional e os planos estaduais respectivos;
h) as instalações dos aeroportos e campos de pouso que formam a "Rota do São Francisco";
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i) a urbanização das cidades e a construção de sistemas· de
abastecimento dágua e remoção de dejetos das mesmas;
j) o saneamento e a drenagem indispensáveis à recuperação
das terras úteis à agricultura no Rio São Francisco e seus afluentes, as quais poderão ser, quando conveniente, previamente desapropriadas;
k) a realização de serviços de educação e ensino profissional,
inclusive a instalação de fazendas-escolas, a organização de missões rurais ambulantes e o estabelecimento de cursos de treinamento manual;
Z) a execução de serviços de saúde e assistência, incluindo o
equipamento e custeio da "Rêde Hospitalar", a organização de unidades móveis assistenciais e os trabalhos de profilaxia da malária;
m) a realização dos serviços destinados ao fomento da produção agropecuária, incluindo 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, fábricas e usinas, além dos serviços de
defesa sanitária animal e defesa sanitária vegetal;
n) o florestamento, reflorestamento e proteção das nascentes dos rios da Bacia.

Art. 3.º O Plano Geral terá a duração de 20 anos, a partir de
1951, e será dividido, para sua melhor execução, em quatro períodos ou qüinqüênios.
§ 1.º No início das sessões legislativas dos anos de 1955, 1960
e 1965, o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, para a
necessária aprovação, o programa relativo ao qüinqüênio seguinte.
§ 2.0 Cada programa que fôr submetido à aprovação do Congresso deverá ser acompanhado de dois relatórios sintéticos, o primeiro resumindo os progressos feitos na utilização dos recursos
naturais e no esfôrço de recuperação do homem, dando, principalmente, os resultados obtidos no aumento da produção agropastoril, das atividades industriais, da exploração mineral, da eficiência dos meios de transporte e da melhoria das condições de vida
das populações rurais e urbanas, e, o segundo, tratando dos objetivos que se pretende atingir com o plano qüinqüenal seguinte.
Art. 4.o As despesas com a execução do Plano Geral do São
Francisco, na parte que constitui responsabilidade direta da União
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serão classificadas no anexo próprio da Comissão do Vale do São
Francisco, no Orçamento Geral da República, e atendidas à conta
dos recursos estabelecidos no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 5.º O Orçamento Geral da União consignará, anualmente
à Comissão do Vale do São Francisco, para execução do plano e
custeio dos serviços os recursos previstos, não podendo, em nenhum caso, a importância total das dotações anuais ser inferior
a 1% sôbre o montante das rendas tributárias previstas na proposta para o exercício a que se referir o orçamento.
Parágrafo único. Verificado que a aplicação de recursos na
execução do plano de recuperação do São Francisco foi, num exercício, inferior a 1 % das rendas tributárias nêle efetivamente arrecadadas, será a diferença suprida por crédito especial, cuja aplicação se restringirá às obras do plano.
Art. 6.º Fica o Poder Executivo autorizado:
a) a negociar empréstimos internos ou externos para a execução das obras previstas no programa qüinqüenal estabelecido
por esta lei, respeitados os limites das dotações previstas para cada serviço a que se referir a operação, bem como assumir compromissos, por prazo equivalente ao da vigência do art. 29 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, até o limite de
Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), por ano, a fim de
garantir contratos de financiamento que se prevêm necessários
para a execução das obras de regularização do regime fluvial, indicadas no plano .
b) a celebrar contratos, na forma da legislação vigente,
para aquisição, nos mercados externos, dos materiais e equipamentos necessários à execução do Plano Geral do São Francisco.
Art. 7.º Compete à Comissão do Vale do São Francisco promover entendimentos e firmar acôrdos e convênios com os Governos
Estaduais e Municipais, as autarquias, as sociedades de economia
mista, entidades paraestatais, existentes ou que venham a ser
criadas em virtude de lei, e entidades privadas, no sentido de coordenar as atividades relacionadas com os programas e trabalhos
dêste plano, tendo em vista o disposto no artigo 14 da Lei n.º 541,
de 15 de dezembro de 1948.

-78-

Art. 8.º Mediante convênios, a Comissão do Vale do São Francisco cooperará com os municípios da Bacia na instalação ou melhoramento de um serviço de abastecimento de água potável, empregando, em cada caso, por conta das dotações do art. 29 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, quantia não superior a Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros), competindo-lhe
estudar, projetar e executar as respectivas obras.
§ l.º Caberá à Prefeitura interessada o custeio do que exceder
daquela importância, devendo, antes do início das obras, ter assegurado à CVSF o financiamento da parte que lhe compete, podendo, se necessário, recorrer, para tanto a operações de crédito, caso
em que lbe será facultado dar em garantia a renda do próprio ser-

viço.
§ 2.º Na distribuição dos benefícios previstos neste artigo se-

rão observados de referência aos Estados os critérios da proporcionalidade, quanto ao número de municípios, e da simultaneidade,
quanto à execução das obras.
Ar.t. 9.º A autonomia financeira e administrativa, concedida
à Comissão do Vale do São Francisco, conforme dispõe o art. l.º
da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948, faculta ao referido
órgão, além de outras prerrogativas:
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) Requisitar funcionários especializados de outras repartições e serviços, de acôrdo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
Parágrafo único. Os saldos das dotações não aplicadas no
exercício financeiro ou dentro dos prazos normais de vigência dos
créditos, serão integralmente aplicados em épocas posteriores, escriturados em "restos a pagar".
Art. 10. A Comissão do Vale do São Francisco manterá 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
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vista o disposto no art. 16 da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de
1948.
§ 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 3erá movimentada pelo Diretor
Superintendente da Comissão, à medida das necessidades, independentemente de duodécimos.
§ 2. 0 Até 31 de janeiro de cada ano, a Comissão do Vale do
São Francisco deverá remeter ao Tribunal de Contas a prestação
anual dos suprimentos que lhe foram concedidos no exercício anterior, a fim de permitir o cumprimento do disposto no art. 15 da
Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948.
Art. 11. Os destaque das verbas de que trata o parágrafo 2. 0
do artigo 7.0 da Lei n.0 541, de 15 de dezembro de 1948, serão solicitados, nos limites das dotações anuais, diretamente ao Presidente
da República pelo Diretor Superintendente da Comissão e independentemente de qualquer formalidade junto aos demais órgãos administrativos do serviço público.
Art. 12 . 1: o Poder Executivo autorizado a organizar por intermédio da Comissão do Vale do São Francisco, uma sociedade de
economia mista para a exploração do tráfego fluvial do São Francisco, sob a denominação de "Companhia de Navegação do São
Francisco S. A.", subscrevendo até o limite de Cr$ 92 . 500 . 000 ,00
(noventa e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) do respectivo
capital, sendo Cr$ 70. 000. 000,00 (setenta milhões de cruzeiros),
em dinheiro, pagáveis em 3 anos, e os restantes Cr$ 22.500.000,00
(vinte e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) , representados
pelas instalações do Estaleiro Fluvial da Ilha do Fogo e pelos armazéns construídos nos portos fluviais, os quais serão incorporados ao patrimônio da sociedade.
§ 1.0 Os Governos dos Estados de Minas Gerais e Bahia, proprietários, respectivamente, da "Navegação Mineira do São Francisco" e "Viação Baiana do São Francisco", poderão fazer parte
da sociedade, com a incorporação à mesma dos acervos de suas
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emprêsas, recebendo cada qual, em ações, o preço da respectiva
avaliação.
§ 2.º Serão incorporados à sociedade, mediante desapropriação,
na forma de lei, os acervos da "Companhia Indústria e Viação de
Pirapora S. A." e da "Emprêsa Fluvial Limitada", nas partes relativas à navegação, devendo as respectivas indenizações ser pagas
com parte do capital em dinheiro, subscrito pelo Govêrno Federal.
§ 3.º O capital do Govêrno Federal na constituição da referida
sociedade não poderá ser inferior, em qualquer hipótese, a 51 %
do total das ações.
§ 4.º Ficarão atribuídas à referida sociedade de economia mista, a partir do exercício de sua constituição, as subvenções concedidas às emprêsas de navegação a serem incorporadas, nos têrmos
do Decreto-lei n.º 3 .100, de 7 de março de 1941.
Art. 13. Fica mantido o direito de livre navegação do Rio São
Francisco e seus afluentes, devendo, contudo, a Comissão do Vale
do São Francisco 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 cinco anos,
a contar da data da expedição das referidas instruções, à reforma
de suas respectivas frotas fluviais, de acôrdo com as especificações
a serem aprovadas pelo Presidente da República.
Art. 14. A Comissão do Vale do São Francisco, em colaboração com a Diretoria de Marinha Mercante do ;Ministério da Marinha e com a Comissão de Marinha Mercante do Ministério da Viação e Obras Públicas, organizarão, 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 terá aprovação por decreto
do Poder Executivo.
Ar:t. 15. Qualquer concessão para aproveitamento de quedas
dágua no Rio São Francisco e seus afluentes dependerá de prévia
audiência da Comissão do Vale do São Francisco.
§ 1.º A Comissão do Vale do São Francisco celebrará convênios com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, para que
esta execute os estudos, projetos, serviços e obras de linhas de

-
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transmissão e estações transformadoras destinadas ao fornecimento de energia elétrica aos Municípios da Bacia do São Francisco, incluídos em sua zona de influência, mediante dotações do
art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que
serão distribuídas, anualmente, pela primeira à segunda.
§ 2. 0 Os convênios estipularão a obrigatoriedade, por parte da
Companhia Hidrelétrica do São Francisco, da reserva, a partir do
funcionamento do terceiro gerador da Central de Paulo Afonso,
de uma quota progressiva da potência instalada para os fornecimentos previstos neste artigo, assumindo a Comissão do Vale do
São Francisco a responsabilidade dos ônus decorrentes da reserva
e fornecimento de energia.
Art. 16. O Poder Executivo, por intermédio da Comissão do
Vale do São Francisco, poderá explorar as fontes de energia de
que trata o artigo anterior, bem como pesquisar, lavrar e industrializar os depósitos minerais existentes na região do São Francisco, excetuados os de petróleo, diretamente ou por meio de sociedade de economia mista que organizar.
Ar.t. 17. A Comissão do Vale do São Francisco poderá:
a) organizar e manter uma "carteira de revenda" para fornecimento de materiais e equipamentos a agricultores e criadores
da região, nos têrmos do Decreto n.º 23 .255, de 2 de junho de 1947;
b) 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;
e) entrar em acôrdo com os proprietários e agricultores da
região, para manter campos de irrigação, na base de cooperação,
baixando, para tanto, as necessárias instruções.
Parágrafo único . Os regulamentos para execução do disposto
nas letras a e b dêste artigo serão aprovados por decretos do Poder
Executivo.
Art. 18. Para o qüinqüênio 1951-1955, fica aprovado o programa descrito no quadro anexo a esta lei.
Art. 19. O pessoal, em comissão, do quadro da Comissão do
Vale do São Francisco será de nomeação e exoneração do Presidente da República, mediante proposta da Comissão.
6-

27.478
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Parágrafo único . O quadro de pessoal de que trata êste artigo
será aprovado pelo Congresso Nacional, de conformidade com o
que dispõe o art. 2.0 da Lei n. 0 972, de 16 de dezembro de 1949.
Art. 20. As tabelas de extranumerários serão aprovadas pelo
Presidente da República, mediante proposta da Comissão, sendo
atribuição do Diretor Superintendente dêsse órgão, a admissão e
dispensa dêsses servidores.
Parágrafo único. As tabelas de pessoal para obras serão aprovadas pelo Diretor Superintendente da Comissão, nos limites das
respectivas dotações e tendo em vista o disposto no art. 10 da Lei
n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948.
Art. 21. O pessoal a serviço da Comissão do Vale do São
Francisco a que se refere os artigos 19 e 20 desta lei, excetuando
o de obras, não poderá ser dispensado sem justa causa.
Art. 22. Ficam isentos de direitos de importação e demais

taxas aduaneiras, os equipamentos, máquinas e viaturas que a
Comissão do Vale do São Francisco adquirir para os serviços a seu
cargo.
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 administrativo, o seu novo regimento, tendo em vista as alterações e
inovações feitas na presente lei.
Parágrafo único. O novo regimento, referido neste artigo,
manterá, entretanto, a organização administrativa atualmente em
vigor na Comissão, aprovada pelo Decreto n.º 29 .807, de 25 de
julho de 1951, tendo em vista sua natureza de órgão executivo,
de chefia singular.
Art. 24. Continuam em vigor tôdas as disposições constantes
da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, que não foram alteradas
por esta lei.
Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala "Antônio Carlos", em 13 de maio de 1953. Novaes, Relator.

Manoel

QUADRO

DA DISTRIBUIÇÃO DAS DOTAÇÕES DO ART. 29 DO A.D.C.T. A
SEREM DESPENDIDAS NO QltINQtl'tNIO 1951-1955
DISTRIBUIÇÕES ANUAIS

DISCRIMINAO,~O DOS TRABALHOS

I -

ESTUDOS GERAIS
MENTOS:
1 -

II -

E

1951
(Cr$)

1952
(Cr$}

1

1953
(Cr$)

1

1954
(Cr$)

1955

(CrS)

Despesa total
no qüinqüênio
(Cr$)

LEVANTA-

Estudoe gerais, levantamentos,
observações, pesquisas e inquéritos destinados à organização
dos programas previstos no plano
geral do São Francisco, incluindo
a elaboração dos projetos detalhado•, especificações e orçamentos, bem como a conclusão
da aerofotografia da Região ..

15. 999. 859,60

16.2715.000,00

15.276.000,00

17. 000.

ººº·ºº

18. 948.140,40

83. 500.

REGULARIZAÇÃO FLUVIAL:
Execução de serviços destinados à
regularização fluvial, incluindo
os estudos e projetos de grandes
reservatórios de acumulação na
bacia do São Francisco Superior
e nas bacias dos principais afluentes, notadamente o reservatório das Três Marias, o conjunto de barragens do Rio das
Velhas, a reprêsa do Boqueirão
do Rio Grande e o sistema da
seção inferior do São Francisco
2 - Construção do reservatório estacionai do Cajuru no rio Pará ..

83.500.000,00

ººº·ºº

1 -

III -

1. 724.000,00
8. 800. 000,00

6.000.000,00

1

1. 724.000,00

10.000.000,00

; 6.000,000,00

15.000.000,00

13. 752.000,00

63.000.000,00

CENTRAIS ELÉTRICAS E LINHAS
DE TRANSMISSÃO:
1 2 -

Estudo e projeto para o aproveitamento progressivo do potencial
hidráulioo do Alto Rio Grande
Usina hidrelétrica de Pandeiros e
linhas de transmissão para J anuária, São Francisco, São Romão e Manga ................ .

27 .200.000,00
35.800.000,00

1.500.000,00
1.000. 000,00

10.000.000,00

8.

ººº. 000,00

25.000.000,00

ººº·ºº

3.000.000,00

26.000.000,00

70.000.000,00

1. 500.

CIO

w

DISCRIMINAÇÃO DOS TRABALHOS

--3 4 5 -

6 1 -

IV -

2 3 -

4 -

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
1951
(Cr$)

1

Usina hidrelétrica de Jequital ou
outras na região e respectivas
linha.o de transmissão ......... · 1
Usina. hidrelétrica do Abaeté, em
São Gotardo ..................
Sistema elétrico Formoso-Corrente,
com linha& de transmissão para
Correntina, Santa Maria da Vitória, Santana dos Brejos, Lapa,
Carinhanha e Paratinga ...... • · 1
Linhas de transmissão da Central
Elétrica de Paulo Afonso para
as regiões da bacia do São Fran-

1952
(CrS)
1

1.7~000,001

3.996.110,00

1

co~~l'~ã~ ·.i~ ;;.i~~ ·puâii; d~· :P~;,.i~ 1 a. 5~ 000,00 1
Afonso •................•... ··

NAVEGAÇÃO E
VIAL:
1 -

1

TRÁFEGO FLU-

c~~~~~ii~ d:.:.· ~br~~· d~ ·~;~t~ça;,· ~ 1

a) Pirapora, em Minas Gerais .. ·
b) Lapa e Pilão Arcado, na Bahia
e) Petrolina, em Pernambuco ....

3.999.174,00 1 16.000.000,00
1. 997. 600,00
2.000.000,00

4. 998. 398,70

1

12.000.000,00

1

1954
(Cr$)

L

Despesa total
no qQinqtlênio

1955
(CrS)

(Cri)

1 16.000.000,00 1 17.530.826,00 1
5.000.000,00

1

5.0~000,00 1 12. 500. 000,00

-

30.000.000,00

6.002.400,00

1

1

55.000.000,00
15. 000. 000,00

39.005.491,30 1

90.000.000,00

12. 500. 000,00

16.500.000,00

50.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

1

Ampliação, modernização e padronização do sistema fluvial do
transporte, com a. orge.niz&ção
de uma sociedade de economia
mista para a exploração do tráfcgo fluvial.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Estudos e projetos para o melhoramento das condições de navegabilidade da seção inferior e da
barra do Rio São Francisco. . . . 1
Execução de obras destinadas ao
mtlhoramento das condições de
navegabilidade do Médio São
Francisco, inclusive nas corredeiraa de Sobradinho e Curraacostagem dos seguintes portos
fluviais:

1

1953
(Cr$)

293.000.000,00

1

1
~

1

1

-

1

-

1 20.000.000,00 1 25.000.000,00

-

1

-

1

-

8.964.499,20 1

6.540.000,00

1

6.000.000,00

2.500.000,00 1
2. 700.000,00
1.000.000,00

2.500.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00

1

2.500.000,00
3. 000. 000,00
2.000.000,00

1

25.000.000,00

1

70.000.000,00

1

600. 000,00 1

600.000,00

1

1.200.000,00

1

3.500.000,00 1

1.133. 552,90

1

26.138.052,10

1

1.429.572,70
5.548.925,00

1

10. 929.572,70
18. 248. 925,00
5. 230. 000,00

1

2.000.000,00
4.000.000,00
730.000,00

DISCRIMINAC,ÃO DOS TRABALHOS

d) Propriá, em Sergipe.........•
e) Penedo, em Alagoas ......•..
V -

IRRIGAÇÃO
1 -

2 -

VI -

1951
(CrS)
1.000.000.00
2.000.000,00

1.500.000,00
2. 000. 000,00

1953
(CrS)
2.000.000,00
2.000.000,00

Despesa total

1954
(CrS)
1.500.000,00
2.000.000,00

1955

(CrS)

2.002.341,50
2.451.108,70

ACESSO

E

2.865.100,00

9.627.474,00

2. 997. 385,00

2.092.526,00
2.280.000,00

6. 000. 000,00
4.000.000,00
8. 480. 000,00
1. 520. 000,00
3.000.000,00

6.000.000,00
8.000.000,00
9.520.000,00
9.000.000,00
10.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

8.002.341,50
10.451.108,70

30.000.000,00
20. 000. 000,00
30.000.000,00
25. 000. 000,00
25.000.000,00

3. 000. 000,00

10. 000. 000,00
140.000.000,00

1. 000. 000,00

2. 500.000,00

5.000.000,00

7. 000. 000,00

9.500.000,00

25.000.000,00

1. 000. 000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

2. 500. 000,00

10.000.000.00

3. 000. 000,00

7. 000. 000,00

10.000.000,00

1.000. 000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

8.500.000,00

21 . 000. 000,00

3. 000. 000,00

6.000.000,00

9.000.000,00

8.500.000,00

&.500.000,00

35.000.-000,00

Formosa................. .

d) Januária - Montes Claros Bocaiúva .........•......••
e) Ilhéus - Bruma.do - Caitité
- Lapa - Santa Maria da
Vitória- Correntina - Barreiras, inclusive os ramais
para Carinhanba, Santana
dos Brejos e Posses ..... , ••

(CrS)

5. 507. 426,00
8.000.000,00
9.907.474,00
9.202.615,00
12.000.000,00

LI-

Estudos, projetos e construção das
seguintes rodovias de acesso e ligação ao Vale do São Francisco:
a) Pirapora - Veredas - Leal Patos.•..•.•...••••..•.••.
b) Coração de Jesus - Brasília São Francisco - Serra das
Arara• - Sitio de Aba.dia ..
e) Coração de Jesus - São Romão - Arinos - Buritis -

no qüinqüênio

150.200.010,00

Execução de sistemas de pequena
irrigação na seção inferior do
Médio São Francisco .......•..
DE

1952
(CrS)

COLONIZAÇÃO:

Estudos, projetos e execução dos
serviços destine.dos à colonização,
na base de irrigação, dos vales
dos rios:
a) Paracatu............ , ...... .
b) Urucuia ......•....••...•••..
e) Corrente................... .
d) Grande ..................... .
e) Pajeú e Moxot6 ............ .

RODOVIAS
GAÇÃO:
1 -

E

DISTRIBUIÇÕES ANUA.IS

g:

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISCRIMINAÇÃO DOS TRABALHOS

g)

Ipirá - Morro do Cho.péu Xique-Xique- Barra - Ibipetuba, inclusive o ramal
para Barra do Mendes Brotas - Morpará........
Jacobina - Remanso - São

h)

/)

1953
(Cr$)

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

1954
(Cr$)

1955
(CrS)

Despesa. total
no qllinqüênio
(CrS)

6. 000. 000,00

6.500.000,00

12.000.000,00

15.000.000,00

43.500.000,00

o ramal para. Ire cê ........
Petrolina - Casa Nova - Re-

1. 000. 000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

12.000.000,00

13. 000. 000,00

40. 000. 000,00

Sobrado ...................
Petrolllndia-Crato, 1 assando
por J utat, Cruz de Malta,
Ouricuri, Bodoc6 e Exu •...
i) Petrolândia - Floresta - Jatinã - Cabrobr6 - Coripós
- Petrolina ...............
k) Santana. do Ipanema - Pão
d, Açdcar- Piranhas e Arapiraca - Traipu - Pôrto
Real do Colégio ao sistema
rodoviário de Alagoas ......
!) Pôrto da Fôlha - Gararu Tamandll!I, N. S. da Glória
- Paulo Afonso e Japoatã
- Pacatiba - Pa.rapitinga.

1. 000. 000, 00

1. 500. 000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

5. 500. 000,00

16.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

3. 000. 000,00

6.000.0000,00

15.000.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

12.000.000,00

17.500.000,00

40.000.000,00

1.100.000,00

3.480.646,60

4.000.000,00

5. 000. 000,00

6.419.353,40

viário de Sergipe ..........

1. 000. 000,00

2.500.000,00

2. 500. 000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

manso, inclusive o ramal para

-

Neópolis, o.o sistema rodo-

AEROPORTOS
POUSO:
1-

1952
(Cr$)

4.000.000,00

Raimundo Nonato, inclusive

i)

VII -

1951
(Cr$)

E

CAMPOS

1.500.000,00

QQ

Q

20.000.000,00

16.000.000,00
291.500.000,00

DE

Estudos, projetos e execução de
obras e instalações nos seguintes

aeroportos e campos de pouso da

a)

"Rota do São Fxa.ncieco":
Pirapora, São Francisco, Januária. e Manga, em Minas

b)

Carinha.nha, Santa Maria da
Vitória, Correntina, Lapa,

Gerais ....................

Paratinga, Barra, Ibipetuba,
Xique-Xique, Remanso e
Paulo Afonso, n"' Bahia, .

2.650.230,00

2.500.000,00

5.340.000,00

4.500.000,00

8.100.000,00

20.440.000,00

l.334. 768,40

2.260.000,00

6.330.000,00

10.370.000,00

22. 944. 998,40

DISCRIMINAÇÃO DOS TRABALHOS

e)
d)

•)

VIII -

E

SANEAMENTO

1951
(CrS)

1952
(CrS)

l. 349. 770,00

1.165. 231,60

-

1

1953
(CrS)
300.000,00

-

1

1954
(Cr$)

100.000,00
1

1955
(CrS)

l. 000. 000,00
2.000.000,00
l. 000. 000 ,00

-

1

Despesa total
no qüinqüênio
(Cr$}

3.000.000,00
3. 700.000,00
3.000.000,00
1

6.815.001,60
5. 700.000,00
4.100.000,00
1

60. 000. 000,00

Estudos, projetos e construção dos
sistemas de saneamento urbano
e elaboração dos planos de urbanização das seguintes cidades:
a)
b)

Pirapora.........•..........

e)

Petrolina....................
Propriá.....................
Penedo.....................

d)
e)

IX -

Petrolina., em Pernambuco . .
Propriá, em Sergipe ..••......
Penedo, em Alagoas ..•. , .•..

URBANISMO
URBANO:
1 -

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS

1

ABASTECIMENTO DÁGUA:
a)

1. 000. 000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
l. 000. 000,00

Juàzeiro ....................

1.000.000,00
1.000.000,00
l. 000. 000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1

1

l. 000. 000,00
2. 000. 000,00
2.000.000,00
2. 000. 000,00
2. 000. 000,00

3. 000. 000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
l. 500. 000, 00

800.000,00
400.000,00
500.000,00
5.400.000,00
6. 400. 000,00

6. 800. 000,00
6 .400. 000,00
7. 500. 000,00
10.400.000,00
11.900.000,00
43. 000. 000,00

1

EstudOB, projetos e execução
dos sistemas de abastecimento dágua para localidâdes do São Francisco, nos
Estados de Minas Gerais,
Bahia, Pernambuco, Alagoas
e Sergipe, e para a cidade de
Formosa, em Goiás, incluindo a construção das
obras de captação, adução.
tratamento e d.atribuição,
bem como a elaboração dos
projetos dos respectivos traça.dos urbfl.nos em convênios,

entre a CVSF e as Prefeituras ...................... 1

-

1

-

1

8.000.000,00 1 31.000.000,00 1 42.000.000,00

1

81. 000. 000,00
81. 000. 000,00

°'
-:i

DISCRIMINAÇÃO DOS TRABALHOS

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
1951

(Cri)
X - SANEAMENTO RURAL
NAGEM:
1 -

E

1952

(CrS)

1

1953

(CrS)

1

1954

(CrS)

1955
(CrS)

(CrS)

DRE-

Estudoa, projetoa e construção de
sistemas de eaneamento rural,
incluindo a desobstrução e regularização das seguintes bacias
afluentes do Baixo São Francisco:
a) Iti1iba, Boacica e Marituba,
em Alagoas .............. .

1.000.000,00

2.000.000,00

3.500.000,00

5. 000. 000,00

19. 386. 000,00

18. 945. 937,26

Betume, Propriá e Cotinguiba,
em Sergipe ............... .

2.000.000,00

2.000.000,00

3.500.000,00

5. 000. 000,00

8.000.000,00

20.500.000,00

b)

40. 000. 000,00

XI - SAÚDE E ASSISTJ!:NCIA:
1-

Despesa total
no qQinqO.énio

Serviçoa de saõ.de e assistência, relativoe ao eneino profiesional e
aoa trabalhoa de medicina preventiva e curativa, incluindo:
a)

Profilaxia da malária ........ .

6.000.000,00

7.000.000,00

6.000.000,00

9.000.000,00

9.000:000,00

37.000.000,00

b)

Equipamento, instalação e
cueteio das unidades da
"Rêde Hoapitalar" •....• , ..

16.500.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20. 000. 000,00

9G.500.000,00

e)

Serviçoa educativos e culturais, fazenda-escola e unidade móvel assistencial de
tip<> fluvial. ......... , .... .

990.000,00

2.000.000,00

3.500.000,00

4.010.000,00

1

10.500.000,00
144.000.000,00

()Q
()Q

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISCRIMINAÇÃO DOS TRABALHOS

m-

DESENVOLVIMENTO
EUBÃO:
1-

DA

Serviços destinados ao fomento da
produção, incluindo os trabalhos
relativos à mecanização da !&voura., seu custeio e aquisição
de tratores, implementos agr!colas, máquinas, motores, perfuratrizes, viatura.s, e acessó-

DE
SERVIÇOS
ACOSTAGEM:
1 -

X:IV -

1953
(Cri)

1954
(CrS)

1955
(CrS)

-

PROTEÇÃO

5.500.000,00

5.000.000,00

18.000.000,00

22.000.000,00

(CrS)

50.500.000,00
50. 500. 000,00

E

~

Estudo•, projetos e inicio de construçlio das obras de proteção e
acostagem do pbrto fluvial de
Piassabuçu, em Alagoas ........

-

-

-

.:· ...

5.000.000,00

5.(100.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

CUSTEIO DA COMISSÃO:
1 -

Despesa total
no qQinqQênio

PRO-

rios: ...........................

X III -

1952
(Cri)

1951
(Cr$)

Custeio da Comissão, inclusive pessoa!, material e despesas diversas

19.330.000,00

18.895.957,20

21. 000. 000,00

20.000.000,00

20.074.042,80

-----99.400.000,00

TOTAIS GERAIS .................

129.262.953,30

184. 961. 776,50

272.500.00u,OO

443.180.000,00

519.195.269,70

l.M9.100.000,00

-

Sala "Antônio Carlos" em 13 de maio de 1953. -

99 .400. 000,00

Manoel Novaes, Relator.

PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Finanças opina pola aprovação, em principio, do substitutivo oferecido pelo Relat-0r ao Projeto n.• 1 057, de 1950, para posterior reexame da matéria.
Sala "Antônio Carlos" em 13 de maio de 1953. - l&rael Pinheiro, Presidente. - Manoel Novae&, Relator. - Janduhy Carneiro. - Epi1ogo de Campos. - João
Agripino, com restrições. - Artur Santos. - Freitas Cavalcante. - Artur Audr8. - Leite Neto. - Carlos Luz, com restrições. - Ponce de Arruda. - Sá Cavalcante, - Lameira Bittencourt.

Iniciada a votação do Projeto n.0 1.057/50, na sessão extraordinária noturna de 9-6-1953, em 17-11 encerrou-se a votação,
tendo si,do aprovado o .Wbstituti-vio da Comisséio de Finanças.
Durante a tramitação nas sessões de 10, 11, 12 e 13-6, falaram
vários oradores e, ao todo, foram apresentadas 97 emendas.
(DCN de 10-6-1953, pág. 5.216; de 11-6, pág. 5.278; de 13-6,
pág. 5.424; de 14-6, pág. 5.454; de 11-11, pág. 3.974; de 18-11,
pág. 4.330.)
Em 3-12-53, foi impresso o Projeto para a 2.ª discussão.
(DCN de 4-12-1953, pág. 5. 237).

SESSÃO EM 9 DE JUNHO DE 1953
(Extraordinária Noturna)

ORDEM DO DIA
Primeira discussão do Projeto n. 0 1. 057-A, de 1950,
que dispõe sôbre o Plano Geral de Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco; tendo pareceres, com
substitutivos, das Comissões da Bacia do São Francisco e
de Finanças.

O SR. PRESIDENTE -

(Pausa).

Tem a palavra o Sr. Leopoldo Maciel.

Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Machado Sobrinho. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Vasconcelos Costa. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Medeiros Neto.
O SR. MEDEIROS NETO* - Sr. Presidente, jamais imaginei
que pudesse alcançar êste ponto alto na condução dos acontecimentos sociais e econômicos, que tangem ao grande problema de
valorização e recuperação do São Francisco.
Recordo-me, com muito prazer e satisfação para minha alma
de homem público, daqueles dias memoráveis em que debatíamos
da tribuna desta Casa o grande problema, que jamais me assustou,
•

Não foi revisto pelo orador.
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ao revés, sempre me confortou, o das obras do Rio São Francisco.
Estávamos todos, representantes dos Estados tributários do "rio
da unidade nacional" num esfôrço comum, preocupados e empenhados, em levar a bom têrmo esta obra ciclópica de incorporação
do Rio São Francisco ao grande plano econômico de emancipação
do nosso próprio país .
Depois de um trabalho ingente, decorrente da atuação contínua e diuturna dos Deputados, filhos de municípios ribeirinhos e
marginais do São Francisco, alcançamos esta espetacular vitória,
e surpreendente, de converter em matéria constitucional o Plano
Geral de valorização e recuperação da bacia dêsse grande rio.
Empós disso, considero-me, e com muita honra, o autor, através de requerimento, da comissão especial, em face da lei interna,
que velou pela distribuição e aplicação da cota constitucional.
Através de quase oito anos, sem desfalecimentos nem esmorecimentos, aqui estou, onde sempre me encontrei, na defesa dos
problemas dêste rio, cujo vale tem uma cidade onde experimentei
o primeiro passo na existência. O que, porém, me consterna e confrange é que somente hoje tenhamos a estudar, no plenário desta
Casa e do Congresso Nacional, um plano definitivo de valorização
e recuperação do São Francisco. Grandes foram os empenhos e os
interêsses do Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco no sentido de que, antes disso, já possuíssemos um plano
definitivo capaz de conduzir a uma boa solução mais efetiva de
todos os problemas paralelos, intrínsecos e extrínsecos, vinculados
à recuperação do São Francisco.
Daqui poderia eu, como outros poderiam, ter feito o trabalho
de oferecer aos técnicos e aos responsáveis êsse plano definitivo.
Mas nunca logramos essa feliz alternativa entre a recuperação e
o abandono do São Francisco. Somente agora o fazemos, com
gáudio para as nossas almas de homens públicos .
Sr. Presidente, regimentalmente êste Plano da Valorização do
São Francisco está tramitando em Ordem do Dia, sob o n. 0 1.057-A.
A proposição dispõe sôbre o Plano Geral do Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco; tem pareceres com substitutivos
das doutas Comissões da Bacia do São Francisco e de Finanças.
Não precisarei deter-me no exame e estudo da matéria constante
desta proposição, porquanto, membro da Comissão Especial do
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Vale do São Francisco já o conheço, e os demais Deputados desta
Casa já o conhecem, através da divulgação que a Mesa .tem feito.
Mas para ressaltar, Sr. Presidente, êsse notável trabalho que o
nosso Relator Geral, Deputado mineiro Leopoldo Maciel, formulara, não poderei furtar-me de assinalar que o substitutivo oferecido e já aprovado, inegàvelmente é um plano de vulto que tem a
expressão ecumênica de oferecer soluções práticas e definitivas à
economia do Vale do São Francisco.
Apenas deverei de assinalar que, tratando-se de um plano,
parece-me, a mim, poderia ser um pouco mais minucioso e concludente. Se não fizemos assim, Sr. Presidente; foram tais as precárias situações a nós oferecidas que só mesmo em etapas gerais
poderíamos dar êsse plano.
Quando, em 1950, tive o grande ensejo, então como Vice-Presidente da Comissão do Vale do São Francisco, nos Estados Unidos, um vale similar, do Tennessee, deparou-se a mim, na opulência de uma obra ciclópica realizada, uma cena surpreendente: ali
haviam os americanos dado solução a um plano adredemente preparado, através de cinco anos, que possibilitou definitivamente a
recuperação daquele vale, dentro das quatro fases que o problema
oferecia: contrôle das águas; aproveitamento da potência hidra-energética do Vale do Tennessee, com dezenove barragens; aproveitamento de 1. 952. 000 H. P.; e regularização da navegabilidade
nas várias etapas do rio. Finalmente, uma perfeita valorização das
áreas marginais, que se transformaram num grande patrimônio
nacional dividido, sob a influência social e econômica de um povo
realmente adiantado nas suas preocupações, em regime de pequena propriedade, de minifúndio, com 50 hectares, apenas, possibilitando assim, ao que os leigos chamariam socialização da riqueza
e que eu chamaria de humanização da riqueza.
Vista essa paisagem tranqüila, que o povo americano ofereceu
a uma posteridade inteira e a várias gerações, eu trouxe o entusiasmo desta causa para o meu país, máxime por estar na minha
modéstia e humildade incluído entre aquêles que se debatiam, intranqüilamente, afoitamente, inquietamente, no sentido de que o
São Francisco se transformasse num novo oásis, como o Tennessee
assim estaria para aquêle grande povo do Norte das Américas.
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O Sr. Flores da Cunha - V. Ex.ª se esqueceu de enumerar,
entre as grandes vantagens das obras do Tennessee, uma de sunio
valor: a irrigação .
O SR. MEDEIROS NETO - Sr. Presidente, quando falei no
contrôle das águas, talvez para um técnico de visão mais esclarecida e menos obumbrada que a minha, suporia que tratasse,
com êsse contrôle, da grande possibilidade de, formando barragens, lançar os imensos veios de irrigação por uma terra considerada, até então, semi-árida.
O nobre Deputado Flores da Cunha ampliou o desenvolvimento das faces do problema. Mas não foi esquecimento; foi a inclusão
do problema noutro que procurei estudar, em maior amplitude.
O Sr. Flores da Cunha -

marginais.

A irrigação é que valorizou as terras

O SR. MEDEIROS NETO - V. Ex.a afirma o que já quis dizer
e renovo agora: foi o contrôle das águas, formando as várias etapas do rio e as próprias barragens, que deu a grande possibilidade
de fazer a irrigação por aquêle processo que só os americanos
poderão adotar, e nunca poderemos empregar, porquanto as margens do Tennessee cabem, tôdas elas, dentro de um plano comum,
dentro de uma estrutura geográfica uniforme. Ela tem solução
mais prática e mais fácil. E, entre nós, essa irrigação vai não só
argüir, por parte do Govêrno Federal, um dispêndio ininterrupto
de verbas, como ainda oferecer, de início, pequeno rendimento de
ordem econômica. Conhecendo o São Francisco, como conheço, em
duas das suas maiores etapas, sei quanto é difícil pensar, no princípio, em resolver o magno problema de vitalidade econômica do
vale, com a irrigação.
O Sr. Sylvio Echenique - Nós, felizmente, ainda não chegamos ao grau de dilapidação das terras, a que chegaram os Estados
Unidos da América do Norte. Lá, se não estou enganado, 64% da
área de terras aproveitadas pela lavoura, estão hoje inutilizadas,
esperando os benefícios da irrigação. O Vale do São Francisco não
está nessas condições, felizmente. E é possível que, com as obras
de irrigação pregadas por V. Ex.a, não evitemos aquêle estado calamitoso a que chegaram os Estados Unidos.
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O SR. MEDEIROS NETO - Sr. Presidente, o nobre Deputado
Sylvio Echenique, que representa nesta Casa o Rio Grande do Sul,
é um técnico, é um engenheiro e deixa muito bem transparecer,
através de suas palavras, que malgrado da similaridade de ordem
geográfica, na localização do São Francisco em relação à do Tennessee, ambos rios de harmonia territorial, a posição econômica
de um em face do outro é realmente valorizável.
Não precisarei deter-me neste problema, porque transcende
da especialização que me compete ter nesta Casa. Mas o engenheiro, com a agudeza de sua formação e com a especialidade da sua
vocação, poderá, de fato, concluir que precisaremos despender
muito mais talvez duplamente mais do que os americanos fizeram
principalmente no que tange a êsse problema de irrigação. E poderei neste caso afirmar, até mesmo usando da apreciação que
formulara um grande técnico, que estudara êsse problema, de que
só deveríamos pensar na solução da irrigação para as áreas marginais, ribeirinhas e tributárias do São Francisco, depois de darmos solução ao seu problema de aproveitamento da energia, porque aí, com a fixação do homem, com a industrialização e enriquecimento da região e com as novas possibilidades econômicas, aí
Govêrno e povo, nesse grande entrosamento de melhoria comum,
teriam uma grande possibilidade de resolver o problema de modo
a que não ficássemos apenas com uma irrigação sôbre terras que
não oferecem nenhum rendimento na sua produção.
Mas, não era nesse aspecto que deveria demorar-me. Prefiro
estender-me aos problemas sociais do São Francisco, àqueles que
não aparecem no plano com essa visibilidade, com essa clareza
diáfana que requereria se se tratasse de um plano mais minudente. Mas, êsses problemas são fundamentais no São Francisco. Não
poderemos, de forma alguma, partir para os problemas econômicos
sem que procuremos deter um pouco o nosso pensamento a examinar como resolver o problema do povo, da população que está à
mercê, hoje como amanhã poderá continuar, se não cogitarmos
de resolver o problema em função dêsse próprio povo.
Vejamos o seguinte, Senhor Presidente: nós temos como rios
afluentes do São Francisco, no Baixo São Francisco, três dos melhores vales do continente. Não são vales férteis apenas em relação
ao Brasil; o Vale do Marituba, o Vale do Boacica e o Vale do Itiúba,
7 -

27.478

-
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do plano, como obra objetiva e prática, de modo que a Bacia do
São Francisco se torne um grande fixador do homem, um grande
processo humano e social que possibilite a recuperação econômica
daquela região?
O Nordeste, Sr. Presidente, ainda é uma parte do Brasil, a pedir de joelhos que se salve o São Francisco! O Nordeste ainda é
uma região dêste imenso território nacional, que vive a aguardar
esta hora feliz e tranqüila em que o São Francisco se converta no
grande oásis, no grande receptáculo capacitado e credenciado a
tornar o povo da região mais feliz por ter uma melhor assistência,
uma melhor distribuição de riqueza, um melhor processo de mecanização da lavoura, um melhor processo de valorização das margens daqueles rios afluentes, que são até hoje apenas grandes
reservatórios ainda à mingua de recursos técnicos. Se converterem apenas num processo de agricultura o mais rotineiro, o mais
barato e o mais brasileiro, digamos assim, porque o mais recuado
em tempo e espaço, nada feito.
Vejamos o seguinte, Sr. Presidente: há três dias eu passava
pelo vale do Rio Marituba! Verifiquei no seu estuário, deitando-se
aquêle rio sob o caudal do São Francisco, uma das fábricas de
tecido mais modernas do continente. Passa-se o vale, ali está o
oásis. Os técnicos estudam e dizem: êste vale pode produzir tudo,
a cana-de-açúcar pode ser renovada, anualmente, sem precisar de
ser acudida, sustentada, mimada por nenhum processo de mecanização. Parece que a natureza venceu o homem.
Mas, no entanto, Sr. Presidente, nós temos dispersado recursos através do Departamento Nacional de Saneamento, através de
órgãos técnicos da administração pública, sem uma conjugação
e uma planificação técnica. E nada se faz, e o vale continua aban-.
donado, tendo à margem uma população que tudo poderia produzir, mas nenhuma assistência tem para produzir melhor!
Passa-se para o Vale do Itiúba, Sr. Presidente, outra área
rizícola, tão abundantemente rizícola que espanta o homem do
sul e parece encontrar naquela terra a produção fácil. Vendo êsse
vale diz: como é mais fácil produzir arroz nos vales tributários do
São Francisco! ...
Boacica, Sr. Presidente, oferece uma zona majestosa, que parece encantar os olhos de qualquer homem público preocupado em
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dar solução económica às zonas empobrecidas e subdesenvolvidas.
É o grande rio, tido como o propósito de
emancipação econômica nacional, e os vales tributários do próprio
São Francisco, que poderiam completar essa obra do São Francisco, continuando abandonados, à margem da História ...
:f:ste, Sr. Presidente, o primeiro aspecto que devia focalizar.
A maior preocupação econômica e a menor preocupação de fachada sem ordem de distribuição de trabalhos.
O segundo é que não se pode, de forma alguma, pensar em
despertar um povo sem que procuremos, inicialmente, educar êsse

Mas. que assistimos ali?

povo.

1t como muito bem já dizia o grande Pascal: a obra das gran-

des nações começa pela educação de seu povo. E é êsse o aspecto
idêntico que ocorre no Brasil. Estamos no São Francisco dando
proeesoos novos de recuperação da região, mas apenas através de
dois aspectos: energia e assistência médico-hospitalar. Ainda não
1emos ü qualquer :recurso técnico, tornando o vale recuperável
_pimn. o homem,, fundando uma escola profissional, uma escola
agricda,, 1!lllDma esco]a de agronomia especializada! Nada, Sr. Presiiakn1be~ É o mntrario do que ocorreu no Tennessee, onde o govêrno
RdelI1!llJJ. am.<erieano, antes de pensar em oferecer soluções para o
"8le a~ cofüs:a que fêz foi criar escolas de iniciação rural,
esmllas pr.ijlicas,, formadoras de homens para que conhecessem meThmmen.11.e a aplicação dos fertilizantes, para que soubessem plantar naqirre.Das áreas de 50 hectares distribuídas uniformemente a
1udos qme conquistaram palmo a palmo a riqueza do vale. Assim,
Sr_ Plresidente, com o enriquecimento da região, enriqueceu-se a
col1Wra profissional do homem que devia tornar-se equânimemente tão :feliz,, como o vale feliz se tomou. Mas, no Brasil, Sr. Presidente_. através de sete anos, dorme essa obra à mercê de planos de
~! É por isso que me congratulo com êsse plano, embora
tardio, :pIJrim necessário, porque eu já me sentia envergonhado em
ter balnalltnado oito anos nesta Casa, com os meus pares, representamntta dtl$ Esttados tributários do São Francisco, apenas à mercê
de pll::B.oo$ de emergência, com verbas esporádicas e dispersas, na
.811!llJl.lfiljOOe' de mna sistemática orçamentária.
Sr. Pre$idente, o nobre Deputado Leopoldo Maciel, êste homem qllle perdeu .muitas noites de estudo e de investigação, o au-
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tor do substitutivo que nos honra, êste grande operário não só das
Minas Gerais, como do Brasil, ligado a êsse notável problema, oferece-nos um trabalho que poderemos pensar em tornar realidade,
mas tendo sempre em vista que o Govêrno Federal, para dar execução ao plano, deve cogitar, principalmente, de duas coisas. Primeiro: de agora por diante, parece necessário e urgente que o
Govêrno Federal harmonize, identifique e uniformize tôdas as
obras ligadas ao São Francisco. Não poderemos viver com um plano dêste em mãos, um plano de tal natureza, com as verbas espalhadas no Ministério da Viação, no ;tVCinistério da Educação, no Ministério da Agricultura, .tendo como resultado prático, que nos deixa realmente preocupados, a inquietação de nada ter feito. Basta.
verificar o seguinte: ultimamente, de acôrdo com o mesmo plano,.
temos preconizado uma escola profissional agrícola para a cidade
marginal de Pôrto Real do Colégio. Esta histórica cidade, onde, no
Século XVII ou XVIII, os jesuítas construíram o primeiro colégio
nas margens do Rio, está perfeitamente destinada, pela sua posição geográfica, na parte do Baixo São Francisco, e como entroncamento rodoferroviário, a ser realmente, a grande base dessa escola. Temos para essa obra duas iniciativas: a do Ministério da Agricultura e a da Comissão do Vale do São Francisco. Dêste choque,
o resultado foi êste: há quatro anos que debatemos o assunto,
com verbas consignadas no Orçamento, com projetos tramitando
por esta Casa, com discursos proferidos desta tribuna, e não há
nem plano para a construção dessa escola, nada feito nesse sentido!
E o que ocorre, Sr. Presidente, com êste caso singular e simples, está ocorrendo com tôdas as demais obras do São Francisco.
Os postos de saúde têm a planta do Ministério da Educação; os
governos estaduais os constroem. O resultado, Sr. Presidente, é
que nesta altura em que o SESP - Serviço Especial de Saúde
Pública - ao celebrar conosco um convênio para pôr em execução
e tornar realidade essas unidades sanitárias, apenas encontrou,
como muito bem declarou o seu presidente, Doutor Ernâni Braga,
"caixões enfeitados'', mas sem nenhuma preocupação, na sua
orientação predial e técnica, de que estas unidades se convertessem em centros realmente de saúde, em unidades realmente sanitárias.
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O plano, Sr. Presidente, antes de mais nada, precisa corrigir
essa dispersão de verbas e aglutinar todos os seus propósitos na
mão do Superintendente, e êste, respondendo pelo plano, deve tudo
fazer sob a sua única e exclusiva responsabilidade.
Exemplo que também deve ser destacado é o Serviço de Abastecimento de Agua para as cidades ribeirinhas do São Francisco.
Quem pode negar que êsse Serviço não seja fundamental para o
bem-estar da população? Sabemo-lo que é fundamental, confirmamo-lo fundamental, através da voz dos técnicos e do bom senso.
Pois bem, Sr. Presidente, o plano oferece a grande oportunidade de uma verba global, que pode possibilitar o abastecimento de
água a algumas cidades principais do São Francisco. Eu sou do
ponto de vista do próprio relator, êste abnegado e ilustre Deputado
Leandro Maciel, de que deveríamos, antes de mais nada, pensar
que o abastecimento de água seria a resultante de um grande plano ligado a êste mesmo plano, de tal maneira que tôdas as cidades,
uniformemente, pudessem desfrutar dos recursos que o Plano confere, recebendo, assim, êsse fator de bem-estar da população que é
o serviço regular de água sem as doenças próprias de que é portadora, a água do São Francisco. No entanto, para uma população
ribeirinha de cêrca de 6 milhões de habitantes, vamos ter abastecimento de água apenas para 2.500.000!
Ora, tratando-se de plano geral, de plano ad reternum, para
a posteridade, plano para soluções próximas e remotas, deveríamos ter essa previsão, convertendo, em planificação geral o abastecimento de água para tôdas as cidades ribeirinhas.
Não vai nenhuma censura aos que planejaram essa gigantesca obra que é o Plano do São Francisco; apenas um ponto de vista de quem apreciou, estudou e examinou todo o problema .
Outro aspecto, dentro da conjunção de idéias que estou esboçando para a recuperação do vale, é que temos apenas, como preocupação do planificador, dois campos de pouso para cidades marginais no Baixo São Francisco e outros tantos para o Médio São
Francisco, e nenhum para o Alto São Francisco.
Ora, sabemos que a aviação comercial, nesta hora dilemática
do século, nesse vértice da humanidade, nessa cúpula social e econômica do mundo, para onde tangenciou e caminhou a humani-
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dade, realizou o máximo, e não é possível pensar em dar solução
econômica a um vale apenas com companhias de navegação fluvial, com pequenas embarcações que se arrastam à mercê de um
rio sujeito a areias, a dunas constantes, que dificultam as margens reais, que impossibilitam um canal definitivo, para que esta
mesma navegabilidade se processe normalmente em tôdas as etapas do rio e em tôdas as fases da enchente e vazante.
Se queremos enriquecer a região, numa hora difícil como essa,
não poderemos deixar de pensar na solução do problema das rotas
comerciais fáceis, com campos de paradas, estadas e pausas realmente rendosos para o benefício econômico de uma população inteira, distanciada dos maiores centros urbanos e recuada das melhores cidades, que são chave e dispensa da região inteira.
Ainda outro aspecto, Sr. Presidente, nessa composição de
idéias. É o de não têrmos feito um plano muito preocupado em
atender ao problema da rêde ferroviária. Exemplo: o Govêrno Federal, desde 1946 - posso afirmar, porque foi o grande Marechal
Eurico Gaspar Dutra que, na sua gestão, por multifárias vêzes assim nos afirmou - estêve preocupado em estabelecer a ligação
Norte-Sul do país, através de uma ponte rodoferroviária sôbre o
Rio São Francisco, na sua etapa baixa. Tanto assim que o Ministério da Viação e Obras Públicas fêz o plano e orçamento para construção dessa ponte ligando as cidades de Propriá, em Sergipe, a
Pôrto Real do Colégio, em Alagoas.
Essa entrada, já assinalei muitas vêzes desta tribuna, é um
plano que acudiu à inteligência do Visconde de Sinimbu, ainda
na hora em que êle pensou em atrair para os estudos preliminares
do São Francisco três grandes investigadores, três grandes estudiosos, o alemão Ferando Halfeld, o francês Emanuel Liais e o
americano Robert Nilnior.
Foram êstes três grandes estudiosos, que, através dos notáveis relatórios apresentados a D. Pedro II, assinalaram que, na solução do problema de valorização do Vale, não bastava encarar o
enriquecimento da região por meio de processos apenas de energia
barata e de distribuição fácil das terras marginais. Êles, os três,
acrescentavam que era necessário uma estrada de ferro marginando as zonas encachoeiradas do São Francisco para estabelecer
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a continuidade no problema da navegabilidade entre a etapa média e a baixa do São Francisco. E já concebiam também, ainda
naquela época tão remota, que era preciso pensar em estradas de
ferro que facilitassem o escoamento dos produtos do próprio São
Francisco. E foi assim que surgiu a idéia dessa estrada de ferro
ligando o Norte ao Sul sôbre o São Francisco que era a grande
esperança do 2. 0 Império e a grande preocupação da redenção
econômica do Nordeste, na voz do Visconde de Sinimbu.
Mas, Sr. Presidente, uma dessas etapas está feita, realizada
e concretizada: a estrada de ferro Norte-Sul sôbre o São Francisco, mas falta o liame. E por quê essa ponte não foi construída?
Por êsse êrro que assinalei de início: não houve a incorporação das
verbas. Não existiu a aglutinação de verbas num Plano Geral de
tal modo que êsses noventa milhões de cruzeiros que constituíam
o plano para a construção dessa ponte, em vez de estarem com
a Comissão do Vale do São Francisco foram destinados ao Ministério da Viação e Obras Pública, o que encalhou essa obra dizimada pela voragem dos gananciosos, dos preguiçosos e dos desonestos. E até hoje nada feito, Sr. Presidente!
Há três dias, discutia eu na cidade de Penedo, cidade de que
D. Pedro II, nas memórias que escrevera sôbre a sua viagem à
Cachoeira de Paulo Afonso em 16 de outubro de 1858, dizia: "Deve
ser a Capital da Província".
Aí, Sr. Presidente, nessa cidade, repito, discuti o problema.
Como vamos procurar uma solução para que essa cidade decadente não se torne, dentro de poucos anos? E eu sugeria o próprio
plano do Império. Não é possível estabelecer um canal de navegabilidade fácil. Devemos, então, pensar em estender uma linha,
uma estrada de ferro ligando essa cidade ao estuário. Daí essa
estrada de ferro se alongaria até alcançar a estrada de ferro que
contorna Cachoeira. Desta maneira, teríamos para o meu Estado
e para o Estado de Sergipe, um escoamento fácil, sem que estivéssemos a esperar que as enchentes do rio possibilitassem a entrada fácil dos navios que fazem as escolas marítimas.
Assim, Sr. Presidente, procurei examinar, nas suas minúcias,
as pequenas irregularidades que se me antolharam na descrição e
composição dêste plano. E fico satisfeito com o que está escrito,
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contente com o que foi planejado, apenas preocupado em não
ser mais minudente o nosso Plano. Mas, se assim não fizemos,
vamos nos contentar em converter êsse Plano numa obra para a
posteridade, num plano de riquezas para o Brasil, que vai nascer,
num século que há de vir, agigantadamente ligado ao problema
de energia barata, que foi ontem a salvação dos europeus e amanhã será a redenção dos povos das Américas. Na América do
Sul, principalmente, estamos no limiar de uma história nova no
terreno econômico. A América do Sul, que é um sonho, uma esperança, só será sua grande realidade no dia em que puder solucionar o problema da energia barata e fácil .
Aqui estão, hoje, Sr. Presidente, na metrópole do nosso País
e ali na capital do maior Estado da Federação, dois blocos industriais, dois agrupamentos da indústria, à mercê da maior carência
de energia que o século experimentou. No entanto, ainda não estamos aptos para recuperar êsses dois conjuntos, êsses dois conglomerados de indsútrias nascentes. Isso decorre, precisamente, do
fato de constituir ainda a energia, resultante dos nossos potenciais
hidrenergéticos, um aspecto de natureza bruta sem a solução de
uma engenharia que salve.
Pois bem, Sr. Presidente, é a mocidade do Brasil de hoje, esperança do Brasil de amanhã, é a criança, que faz o Brasil caminhar de pé diante do futuro, que estão a sonhar que êsse plano
se converta na maior das realidades nacionais, porque o São Francisco na expressão de Euclides da Cunha, será o Brasil, no dia
em que o Brasil pensar mais nêle e viver para êle. (Muito bem;

muito bem. Palmas) .

O SR. PRESIDENTE -

Tem a palavra o Sr. Ruy Santos.

O SR. RUY SANTOS - Sr. Presidente, o Projeto n. 0 1.057,
de 1950, é resultante de duas mensagens: uma, do atual Govêrno,
e outra, do Govêrno anterior.
Visa-se, nos substitutivos apresentados, dar execução ao disposto no art. 29 das Disposições Transitórias, artigo resultante
de duas emendas oferecidas na Constituinte de 1946, ambas de
iniciativa de DeputadQs baianos, as quais merecem o aplauso unânime dos que elaboraram a Carta Magna em vigor.
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Estabelece o art. 29:
"O Govêrno Federal fica obrigado, dentro do prazo
de vinte anos, a contar da data da promulgação desta
Constituição, a traçar e a executar um plano de aproveitamento total das possibilidades econômicas do Rio
São Francisco e seus afluentes, no qual aplicará, anualmente, quantia não inferior a um por cento de suas rendas tributárias".
Promulgada a Constituição, os Deputados dos Estados cortados pelo São Francisco passaram a se preocupar com a execução
do artigo, logo a partir do orçamento seguinte ao ano em que foi
promulgada a nova Carta.
Foi, então, apresentado um projeto que resultou a Lei n.º 23,
de 15 de fevereiro de 1947, em que já se procurava discriminar
o 1 % da receita tributária a que se referia o artigo 29.
Lembro-me muito bem, Sr. Presidente, que não só na elaboração dessa lei, como na discussão e na elaboração dos orçamentos
seguintes, foi matéria discutida na Comissão de Finanças - se
não me engano, participou do debate o Deputado Alde Sampaio,
bem como o então Deputado Sr. Gabriel Passos - se poderíamos
consignar no orçamento dotações em cumprimento ao artigo 29,
desde que não estava ainda elaborado o plano a que se referia o
artigo 29 das Disposições Transitórias. Resolveu a Câmara, e a
meu ver resolveu bem, que se devia, desde aquêle tempo, 1947,
com a Lei n. 0 23, e nos anos seguintes com as dotações orçamentárias consignar verbas que melhorassem as condições da região
e que possibilitassem o traçado do plano, do amplo plano de aproveitamento total a que se referia o art. 29 das Disposições Transitórias.
E, assim, vimos vivendo até o Orçamento de 1953.
O Sr. Eurico Outra, nome que pronuncio com todo o respeito,
em dezembro de 1950, e para cumprir o dispositivo referido, enviou
a esta Casa um projeto de lei que tomou o n. 0 1.057, com a seguinte ementa: "dispõe sôbre o plano Geral do Aproveitamento Econômico do Rio São Francisco" . Há dias, nesta tribuna, o líder do
meu partido, Sr. Afonso Arinos, explicava - e não vou renovar o
debate - o que é plano, o que é planejamento. Muito menos pre-
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tendo chegar àquele ponto a que nos queria levar o nobre Deputado Tristão da Cunha ao considerar democráticos ou totalitários
os chamados planos ou planejamentos. Indiscutivelmente, porém,
a meu ver, não está cumprida a exigência do art. 29 das Disposições Transitórias com a mensagem que o eminente Senhor Eurico
Dutra enviou a esta Casa. Mais precisa é a Mensagem do atual
govêrno, quando envia o que chama de um plano ou de um programa de trabalhos para o qüinqüênio, a se encerrar em 1950.
E por quê assim considero?
O Sr. Leopo'ldo Maciel- O que houve quanto à segunda Mensagem, foi o seguinte: apenas procurou o atual Govêrno restringir
os gastos. Só isto. Agora, a orientação que seguiu e as obras são
as mesmas. Se V. Ex.a atentar para as duas Mensagens se convencerá.
O SR. RUY SANTOS - Indiscutivelmente as obras foram as
mesmas, porém, na minha opinião, o atual Govêrno andou mais
acertado ao traçar um plano ou estabelecer um programa de realizações para o qüinqüênio, isto é, dando a êsse serviço - veja
V. Exa. que o chamo de serviço - o título de programa ...
O Sr. Leopoldo Maciel - V. Ex.ª tem razão quando chama o
plano qüinqüenal de programa.
O SR. RUY SANTOS - . . . e não a designação de plano de
recuperação econômica do São Francisco.
O Sr. Clóvis Pestana - Quero lembrar ao eminente colega
que não .teria sido possível ao atual govêrno enviar essa Mensagem,
se não houvesse o eminente Marechal Eurico Gaspar Dutra tomado a iniciativa de criar a Comissão do Vale do São Francisco. o
que o Govêrno nos mandou foi o fruto do trabalho dessa comissão
nomeada pelo Marechal Eurico Gaspar Dutra. Devo dizer, aliás,
que faço restrições ao trabalho apresentado, restrições decorrentes
das peculiaridades do nosso País. Há deficiências muito grandes
de técnica. A técnica de planejamento não está suficientemente
desenvolvida entre nós. São restrições, portanto, digamos, inerentes à vida brasileira.
O SR. RUY SANTOS - V. Ex.ª tem razão em parte, e não
estou eu aqui para criticar ou diminuir a obra realizada pelo

-

108 -

Govêrno passado no São Francisco; longe de mim êste intuito.
Sou são-franciscano, e não seria um filho do São Francisco que
viesse negar nesta Casa os serviços prestados pelo Sr. Eurico Dutra àquela região, principalmente - e eu me limito a citar três
dêles: a Hidrelétrica do São Francisco, o Serviço de Malária e a
grande ponte sôbre o São Francisco entre Petrolina e Juàzeiro.
O Sr. Clóvis Pestana - O meu nobre colega se esquece de
uma obra monumental - a barragem de Sobradinho, com eclusa,
que vai corrigir um trecho do Rio São Francisco, onde anualmente se verüicam 90% dos acidentes da navegação. V. Ex.ª esquece,
ainda, a ponte logo abaixo da Cachoeira de Paulo Afonso, que adquirimos naquela época e até hoje, não sei por que, não está em
funcionamento. A própria ponte fundamental de Juàzeiro a Petrolina teve seu trabalho muito retardado, por motivos que desconheço. A verdade é que essas obras há muito já deviam ter sido
inauguradas.
O SR. RUY SANTOS - V. Ex.ª tem razão em parte.
Quanto à ponte em Paulo Afonso, o Deputado Maurício Joppert, no ano atrasado, contou-nos que, visitando o São Francisco,
encontrou material jogado e não utilizado até àquela data. Quanto à eclusa, aceito o serviço, em princípio, mas deixo para bater
palmas no fim. Apesar de leigo, tenho as minhas' dúvidas, dúvidas
de leigo, é claro, quanto ao grande benefício que venha prestar
a eclusa de Sobradinho à região. Daí não me ter referido a ela.
O Sr. Clóvis Pestana - ,1Meu colega, desde que 90% dos acidentes da navegação não mais se verificam, já é um benefício formidável. Então reduzir êsses acidentes a 10% não é serviço verdadeiramente espetacular?
O SR. RUY SANTOS - 90 % é exagêro. Sobradinho está no
meu município de nascimento.
O Sr. Clóvis Pestana O SR. RUY SANTOS que não gosto de referir.

Consta das estatísticas.
Não as leve a sério. Mas são detalhes

O Sr. Clóvis Pestana - No trecho onde não haverá mais deficiência de calado é que, todos os anos, 90% dos acidentes da
navegação do São Francisco se verificam.
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O SR. RUY SANTOS - Não repita, nobre colega. Eu queria
apenas retificar - e peço ao Deputado Manoel Novais para confirmar, ou não - uma referência de V. Ex.ª: a de que coube ao
Presidente Dutra promover a criação da Comissão do São Francisco. Parece que se trata de um projeto apresentado à Câmara
pelo Deputado Manoel Novais. Não obstante o Govêrno de Dutra
deu todo o apoio à idéia.
O Sr. Manoel Novais - Atendo ao apêlo de V. Ex.ª. Cumpreme confessar que o projeto criando a Comissão do Vale é de minha autoria. Todavia, recebeu integral apoio do General Eurico
Dutra ...
O SR. RUY SANTOS -

Aliás, foi o que eu declarei.

O Sr. Manoel Novais - ... e graças a
a Comissão funciona no Distrito Federal.

s.

Ex.ª hoje em dia

O SR. RUY SANTOS - Eu apenas não queria deixar passar
sem um reparo a revelação do nobre Deputado Clóvis Pestana,
quanto à iniciativa da lei que criou a Comissão do São Francisco.
O Sr. Clóvis Pestana - Eu me referi à iniciativa da Comissão
Executiva; foi no Govêrno do General Eurico Dutra.
O SR. RUY SANTOS - Mas não houve a iniciativa de Mensagem a respeito. Realmente o Presidente Dutra deu todo apoio
quanto à constituição da Comissão. S. Ex.ª estimulou a organização do projeto, apressou a nomeação dos diretores, mas não tomou
iniciativa, pelo menos oficialmente.
O Sr. Manoel Novais - Não houve nenhuma iniciativa governamental. A iniciativa foi puramente parlamentar. E note-se: lutamos dois anos no Congresso para sua aprovação.
O Sr. Clóvis Pestana - Mas, não há dúvida de que foi no
Govêrno do Presidente Dutra que se organizou a Comissão cujos
frutos estão sendo colhidos agora.

O SR. RUY SANTOS - Vamos agora à parte do plano a que
-0 Govêrno chama de "Plano Geral de Aproveitamento Econômico
do São Francisco". Peço à Câmara que me acompanhe, meditando
sôbre os itens da discriminação de verbas para isto a que se dá o
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título pomposo de Plano de Recuperação Econômica do São Francisco. O primeiro diz:
"I - Estudos gerais, levantamentos, observações,.
pesquisas e inquéritos destinados à organização dos programas previstos no plano geral do São Francisco".
Sabe a Casa que, se estamos na fase de estudos gerais e levantamentos, é que não há planos; estamos iniciando ou levantando, ordenando o material para a organização do plano.
O Sr. Leopoldo Maciel - Essa verba para estudos, pesquisas,
levantamentos, etc., foi empregada em parte, e graças a ela, graças a êsses trabalhos, a êsses projetos, nós podemos chegar ao
estado em que se encontra o plano, ou seja, o que foi enviado em
1950. Agora, êsses estudos, levantamentos, são ainda necessários e
precisamos realizar para o desenvolvimento das obras, num percurso de vinte anos, enquanto os trabalhos aí previstos são apenas
para 5 anos, com pequenas exceções.
O SR. RUY SANTOS - Quero apenas dizer a V. Ex.ª que,
se estamos reservando no qüinqüênio 83 mil contos para estudos
gerais e levantamentos, é que a Comissão não tem em mãos todo
o material necessário.
O Sr. Leopoldo Maciel - Projetos também. E êsses V. Ex.ª
sabe custam caro.
O SR. RUY SANTOS - Claro custam caro. Mas, não poderá
a Comissão ter o material essencial ou necessário para traçar êsse
plano a que se refere o art. 29 das Disposições Transitórias.
Num parêntesis, quero dizer que não estou contra o programa
de obras, acho até que êle, salvo uma ou outra falha que a meu
ver existe, se apresenta bem; estou, pois, com êle. Apenas julgo
que não devemos chamá-lo de Plano de Recuperação Econômica
do São Francisco, por enquanto, porque a rigor isto ainda não é
plano desta envergadura.
O Sr. Manoel Novais - Devo dizer a V. Ex.ª que os oitenta e
três milhões reservados para êsse fim incluem o levantamento
aerofotogramétrico calculado em cinqüenta milhões. Sabe V. Ex.ª
que os estudos sôbre a região datam de 100 anos, e são os de Halfen
e Liais. A Comissão tinha de atualizá-los. Ora, a maneira mais fácil e eficiente de fazê-lo, nesta altura, seria a fotografia aérea, o
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que é, realmente, dispendioso. Como é do conhecimento do nobre
colega trata-se da região brasileira mais bem levantada em aerofotogrametria. Discuti amplamente o assunto na Câmara, há dois
anos. Temos para mais de duzentos mil quilômetros quadrados
fotografados na Bacia do São Francisco.
O SR. RUY SANTOS -

V. Ex.ª tem razão em parte.
Isto é absolutamente essencial. Ambos
somos médicos e estamos invadindo a seara alheia. Qualquer engenheiro, qualquer homem experiente na matéria há de convir
conosco e com a Comissão que sem o levantamento perfeito nenhuma dessas obras subretudo as de base na região poderiam ser
realizadas .
O Sr. Manoel Novais -

O SR. RUY SANTOS - V. Ex.ª tem razão em parte, insisto
porque, em verdade, antes de 1947 já havia levantamento aerofogramétrico.
O Sr. Manoel Novais - Que havia antes de 1947?
O SR. RUY SANTOS - Tanto havia que a lei de 23 de fevereiro de 1947 da autoria de V. Ex.ª diz:
"dá prosseguimento ao levantamento aerofotogramétrico, 6
milhões de cruzeiros." Ora, se diz prosseguimento, já havia sido
iniciado o levantamento.
O Sr. Manoel Novais - V. Ex.ª há de convir que êsse levantamento vem de 1947. Antes, o Govêrno do Sr. Getúlio Vargas, em
1944, quando criou o chamado "Plano Pluritário do São Francisco", incluiu nêle o levantamento aerofotogramétrico que já foi
iniciado. 1l:le vinha se arrastando com lentidão devido à falta de
recursos e precisamos terminá-lo dentro do qüinqüênio. Antes
disso, o levantamento aerofotogramétrico que se dizia existir do
São Francisco, era o da área do Icó, entre Petrolândia e Juàzeiro,
feito pelo Departamento de Sêcas. Fêz-se praça dêsse levantamento, o qual, pràticamente não existe. Ainda hoje é o único trecho
de que não possuímos as fotografias. Por mais esforços que a Comissão fizesse junto ao Departamento das Sêcas, êle não apresentou êsse trabalho.
O SR. RUY SANTOS - Eu me estou atendo à Lei 23 que diz:
"Prosseguimento do levantamento aerofotogramétrico - seis
milhões de cruzeiros".
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Ora, só se prossegue aquilo que já havia sido iniciado.
O Sr. Manoel Novais - Não se esqueça V. Ex.ª de que a Lei 23
é de minha autoria.
O SR. RUY SANTOS Vossa Excelência.

Fico muito bem, portanto, citando

O Sr. Manoel Novais - A Lei 23 é de minha autoria. Lancei-a
em 19 de dezembro de 1946, aqui na Câmara, depois de um estudo
muito seguro do problema são-franciscano. Impossibilitado que me
encontrava, de elaborar um plano geral, o que não podia ser feito
em dois ou três meses, o que aconteceu? Tínhamos de apresentar
um plano de emergência. Nestas condições, na ocasião ouvimos
inúmeros técnicos das várias especialidades inclusive o nosso colega Deputado Maurício Joppert, que prestou brilhante depoimento
perante a Comissão e baseado em tais elementos é que pude reunir todos os dados e apresentar um projeto de lei que é quase considerado por aí afora como plano de emergência do Vale do São
Francisco. Esta a situação. Naquela época mal se tinha iniciado o
levantamento.
O Sr. Leopoldo Maciel - V. Ex.ª vem fazendo um estudo interessante e um belo discurso sôbre o assunto, mas eu quero ainda
prestar a V. Ex.ª um esclarecimento. :G:sses serviços, como V. Ex.ª
bem sabe, são de execução difícil e demorada. Portanto, a obra do
serviço de aerofotogrametria tem de ser continuada por muito
tempo. Agora, que êles dão resultados ...

O SR. RUY SANTOS -

Não sou contra a aerofotogrametria.
O Sr. Leopoldo Maciel ... que são indispensáveis, não há
dúvida alguma. Para citar um fato, basta o da regularização do
rio. Os estudos anteriores nos conduziam a erros graves que a fotogrametria fêz com que fôssem totalmente corrigidos.
O SR. RUY SANTOS - Agradeço o aparte de V. Ex.a, mas
para mostrar como a elaboração do plano não obedeceu a um pro·
pósito, ou a um cuidado de lhe dar feição de um plano, está em
que até o custeio da comissão, as verbas de custeio, integram êsse
plano, êsse chamado plano de recuperação econômica. Não entendo a inclusão em um plano de recuperação econômica, dos gastos
com o funcionamento da comissão criada por lei e com verbas
anuais no Orçamento.
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Em relação ao custeio dessas despesas,
até certo ponto V. Ex.a sustenta tese que aceito: a de que isso não
constitui própriamente Plano Geral do São Francisco.
O Sr. Manoel Novais -

O SR. RUY SANTOS cordância.

E sinto-me muito bem com essa con-

O Sr. Manoel Novais - Mas dentro do Plano Geral do São
Francisco cujas linhas mestras estão traçadas na lei geral, é que
se elaborou êsse programa qüinqüenal que tem de ser continuado
por outros programas qüinqüenais até perfazer os vinte anos do
prazo constitucional. Agora delineado êsse Plano Geral de cinco
anos que melhor chamaríamos de programa qüinqüenal - e nisso
estou de acôrdo com V. Ex.ª - devemos conceder aí as verbas
destinadas a pessoal, a estudos, a projetos etc. porque não teria
outro lugar para elas .

O SR. RUY SANTOS -

Agora sim.

O Sr. Manoel Novais - Se V. Ex.ª se der ao trabalho de ler
a lei encontrará referências quando aprovamos as linhas-mestras,
quer dizer: uma estrutura para o plano de vinte anos. Pois bem,
dentro dessa estrutura geral, genérica, é que vamos traçar os programas qüinqüenais e êste é o primeiro.

O SR. RUY SANTOS - Mas para evidenciar que êsse chamado plano de recuperação econômica é apenas um programa de
serviços e mais ou menos dentro daquelas normas vindas de 1947,
está aqui a Lei 23 onde encontramos quase os mesmos títulos das
verbas consignadas no chamado plano de recuperação econômica.
O Sr. Manoel Novais -

E V. Ex.ª vê nisso inconveniente?

O SR. RUY SANTOS - Não vejo. Acho, apenas, que, no programa - é onde vou chegar - que aqui está traçado para o qüinqüênio, devíamos impor ao Govêrno um prazo para a apresentação do plano definitivo. E por quê acho se deve fazer isto? Porque
ao contrário do que aceita a Comissão do São Francisco, a Comissão de Finanças e o próprio Govêrno, e o art. 29 das Disposições
Transitórias impõem os vinte anos, até 1966 para traçar e para
executar o plano. De 1946 até hoje, decorreram sete anos. No
entanto, o plano que era de esperar, o plano que o constituinte
8-27.478
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desejou até agora, segundo me parece não foi elaborado. Está-se
trabalhando nêle, concordo. Essas obras realizadas, êsses programas, vão facilitar a execução dêste plano. Que há um esfôrço
de recuperação do homem, estou de acôrdo. Há um esfôrço de
educação, um esfôrço de melhoria das condições de navegabilidade,
mas o plano de recuperação econômica precisa ser traçado é se
faz mister impor ao Govêrno um prazo para a organização dêsse
plano.
O Sr. Manoel Novais - V. Ex.ª neste particular está equivocado. Realmente, o General Eurico Dutra, na sua ,Mensagem, que
tomou o número 1.057, de 1950, eriviou ao Congresso um Plano Geral acompanhado de vastíssima bibliografia. Há trinta e tantos
volumes ainda hoje depositados na Imprensa Nacional não impressos. Aí está o verdadeiro Plano Geral do São Francisco .
O SR. RUY SANTOS - Mas, veja V. Ex.ª: se êle não foi impresso, se êsses trinta volumes ainda estão na Imprensa Nacional,
não posso conhecê-lo, nem a Câmara ...
O Sr. Manoel Novais - Dentro dêsse material abundante,
muito bem estudado por uma equipe de primeira ordem, é que a
Comissão traçou aquilo que chamam por aí, no que estou de acôrdo com V. Ex.ª. Há um programa qüinqüenal, dentro do Plano
Geral, cujos verdadeiros documentos até hoje não vieram ao Congresso. Esta, a situação verdadeira.
O SR. RUY SANTOS - Agradeço o aparte de V. Ex.ª.
Senhor Presidente, o meu nobre colega Leopoldo Maciel em
seu brilhante parecer na Comissão do São Francisco, situou-se a
meu lado. Foi S. Ex.ª quem me levou a pronunciar estas palavras.
Aparentemente, é que S. Ex.a diverge de mim. Está no relatório
de S. Ex.ª:
"Assim as aplicações de verbas orçamentárias do
Vale do São Francisco, durante os anos de 47 e 50, devem
ser entendidas não como cumprimento de um dever constitucional que ainda não existia, mas como desejo do
Govêrno passado de preparar o Vale através de algumas
obras de emergência, para receber os grandes empreendimentos contidos".
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Diz isso o Deputado Leopoldo Maciel, mas se tomarmos os
itens dêsse programa de Govêrno, veremos serem os mesmos de
47 em face da Lei 23. Há mais apenas a consignação de verbas
pequenas para colonização, um aumento de verbas, para energia
elétrica.
E aqui completo minha resposta ao Deputado Clóvis Pestana
dizendo que reputo outro trabalho fundamental à região o que
vem sendo bem feito, com a instalação de centrais hidrelétricas.
Fora disso estamos na Lei 23, com verbas aumentadas ou desdobradas. Fora disso, estamos, como diz o Deputado Leopoldo Maciel
- preparando a região para o plano que virá, para o plano que
será um dia, pôsto em prática.
Hão de me perdoar os nobres membros da Comissão do São
Francisco bem como os da Comissão de Finanças, o apresentar
de emendas que visam colocar por terra os arts. 1.º e 2. 0 do substitutivo, tanto de uma, como de outra Comissão, assim como da
própria Mensagem do Govêrno Eurico Dutra ao Congresso. Estou
de acôrdo com pequenas alterações, com a discriminação de verbas, bem como concordo com o que consta do art. 3.º em diante.
O que figura, porém, nos arts. 1.º e 2. 0 em rigor não pode continuar como está, porque hão de compreender todos os ilustres colegas que não foi feito plano de recuperação econômica. O plano
ainda está por vir.
Sr. Presidente, numa demonstração de que mesmo o que aí
está não representa estudo, não representa planejamento, eu me
apego a uma estrada que conheço, que passa em minha terra.
Para a Estrada Petrolina-Casa Nova-Remanso, de mais de 200
quilômetros, com talvez dez obras de arte de certa importância,
graças aos riachos que descem para o São Francisco, são consignados 16 milhões de cruzeiros. Esta estrada só está estudada até
Casa Nova, nos seus primeiros 80 quilômetros. Só agora está sendo
estudado o resto. Como se pode dizer que, com 16 milhões de cruzeiros, será ela concluída se não se sabe a quilometragem, se não
houve estudos, se não houve coisa alguma?
E por aí tiro boa parte das outras rodovias, tôdas programadas para conclusão em 1955.
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O Sr. Manuel Novais - Meu parecer ao projeto na Comissão
de Finanças se limita, em determinados casos, a manter aquilo
que já constava na Mensagem.

O SR. RUY SANTOS -

É

claro.

A Comissão, aceitando, em princípio,
o que vinha proposto, reservou-se para discutir a matéria quando
o projeto lá voltasse com as emendas de plenário. No particular
da estrada Casa Nova-Remanso, acredito que o critério do elaborador do plano ou programa se tenha baseado no seguinte fato:
V. Ex.ª se recorda da luta travada nesta Casa em 1947, quando
V. Ex.ª mesmo pleiteou essa ligação, ocasião em que ninguém
acreditava na possibilidade de, dentro de prazo curto, concluir-se
a balrragem eclusa.da de Sobradinho. Aquela estrada, dentro de
um. plano ou programa, só se poderia justificar como obra de contômo das Corredeiras de Sobradinho .
O Sr. Manuel Novais -

O SR. RUY Santos - E a finalidade foi essa. V. Ex.ª pode
verificar na minha justificativa, àquele tempo.
O Sr. Manuel Novais - Até a defendi dentro dêsse ponto de
vista como obra de contôrno, porque residindo os perigos maiores
da navegação do São Francisco justamente na Corredeira do So-

brado e a navegação, de quando em vez interrompida nesse mesmo trecho, justificava-se a estrada de contôrno, sobretudo Casa
Nova-Petrolina. Agora, porém, que o problema pode-se considerar resolvido, removendo-se definitivamente o maior obstáculo à
navegação do Médio São Francisco, entre Juàzeiro e Pirapora, ou
seja, a transposição da Corredeira de Sobradinho, esta estrada
para os elaboradores do plano, perdeu seu sentido de estrada de
contômo e, no caso, opinaria eu perfeitamente pela manutenção
da estrada Casa Nova-Petrolina, porque, de qualquer forma é
uma obra útil. Não a estenderia a Remanso, porque sua extensão
a Remanso visava, naquele tempo, à circulação da estrada Remanso-Raimundo Nonato ligando ao sul do Piauí. Hoje, muito
mais lógica, existe uma estrada, dentro do plano do São Francisco
de Jacobina-Remanso-Raimundo Nonato, que, mais tarde, por
proposta minha, foi incorporada ao plano de viação, estendendo-a
ao Alto Parnaíba-Tocantins ligação direta, a bem dizer entre Remanso na margem do São Francisco, a Salvador. Não se justifi-

-117-

cava outra partindo de Remanso à Casa Nova atingindo Petrolina,
para servir Recife ou Salvador, representando solução ao problema do transporte de mercadorias, que é o objetivo essencial do
ponto de vista econômico das estradas são-franciscanas. Não se justificava continuar aquela com o mesmo traçado, quando representava um aumento de cêrca de 300 quilômetros no mesmo trajeto
entre Remanso e Salvador.
O SR. RUY SANTOS - V. Ex.ª não tem razão, por dois moti~
vos: o primeiro é que entre Remanso e Juàzeiro o perigo não está
apenas em Sobradinho ...
O Sr. Manuel Novais nho? Curralinho?

Qual o perigo maior que o Sobradi-

O SR. RUY SANTOS - Curralinho, perto de Remanso, é também perigoso onde vários vapôres já foram ao fundo.
O Sr. Manuel Novais - Ora, invoco o testemunho do Deputado Maurício Joppert, muito maior autoridade que nós nesta matéria, professor de hidráulica, grande estudioso do problema são-franciscano e que depôs perante a Comissão Parlamentar. S. Ex.ª
sabe que aquêles 90 % referidos ...
O SR. RUY SANTOS - Estão exagerados êstes 90 % .
O Sr. Manuel Novais - É a pura verdade. O embaraço de
Sobradinho é de tal ordem que o de Curralinho não constitui obstáculo da importância daquele.
O SR. RUY SANTOS - Claro que não é da mesma importância. Nem eu o disse. Mas é obstáculo.
O Sr. Manuel Novais - Resolvido Sobradinho, com 90% dos
desastres de navegação desaparecidos, o resto, os 10%, distribuem-se entre Curralinho, as passagens de Januária e Pirapora e a
série de corredeiras do Vale. Portanto, o perigo representado por
Curralinho é insignificante. Foi isso que eu mesmo procurei resolver. Leia V. Ex.ª a distribuição de verbas. Foram pequenas coisas
que alterei, em relação à distribuição proposta pela Comissão do
São Francisco. V. Ex.ª vai encontrar, no item 2, ou 3 ou 4, num
dêles, referentes à navegação, a menção que fiz, exatamente na
verba global, sôbre a desobstrução da corredeira de Curralinho.
Está aí no plano. Ainda, porém, que constituísse obstáculo muito
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grande, só se Curralinho apresentasse, pelo menos 50% das dificuldades impostas à navegação do São Francisco é que se justificava. A continuação da estrada Remanso, como V. Ex.a viu, não
sofreu alteração alguma. A estrada Remanso--Casa Nova-Petrolina, paralelamente com a estrada Remanso-Jacobina-Salvador,
não sofre corte. É que, se quisermos transportar mercadorias da
região do São Francisco diretamente a Salvador, indo por Jacobina, temos uma distância máxima de 600 km; indo por Petrolina,
temos seguramente 900 km.
O SR. RUY SANTOS - Peço permissão a V. Ex.ª para não
aceitar os seus argumentos.
Vamos, porém, ao segundo motivo. Existindo a ponte Juàzeiro-Petrolina e não acreditando na construção de outra ponte em
Remanso, que facilitaria a descida dos caminhões de São Raimundo Nonato, por Jacobina, só se fazendo a ligação Remanso a Petrolina. A ponte de Juàzeiro, cuja construção está quase acabada,
será para quem desce do Piauí, vindo por Remanso, por Casa Nova, por Petrolina, o ponto de cruzamento do rio na bacia do sul.
O Sr. Manuel Novais - Ainda ai não estamos de acôrdo, porque a ponte Petrolina-Juàzeiro tem uma finalidade. Eu a conheço - e devo conhecê-la muito bem - porque é uma obra que me
fala muito de perto ao coração, sendo, como é, de minha autoria.
Sei porque a pleiteei. Essa obra pertencia ao Plano Nacional de
Viação. É uma ponte rodoferroviária que beneficiaria, inicialmente, a área de Casa Nova a Remanso, caso não existisse a ligação
Remanso-Jacobina-Salvador. E V. Ex.ª há de saber que num
trecho de navegação como a do São Francisco essa questão de
ponte não é obstáculo. V. Ex.ª não ignora que, hoje, na altura de
Paulo Afonso, um dos trechos de pior navegação de todo o São
Francisco ... V. Ex.ª conhece bem a região?

O SR. RUY SANTOS da região.

Julgo que V. Ex.a sabe que sou filho

O Sr. Manuel Novais -

Refiro-me ao .trecho de Paulo Afonso.

O SR. RUY SANTOS -

Conheço.

O Sr. Manuel Novais -

do São Francisco -

repito -

É

um dos trechos de pior travessia
e V. Ex.ª sabe que a Companhia
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teve de enfrentar o transporte de carga pesadíssima. Ora, não
temos as balsas a motor, construídas com chapas metálicas ...
O SR. RUY SANTOS -

V. Ex.ª fala em balsas?
O Sr. Manuel Novais - Transportam com tôda a eficiência.
E devo dizer a V. Ex.ª que nem pretendo ponte entre Remanso e
a margem direita do São Francisco, como V. Ex.a, pois êsse argumento não pode condenar a estrada de Ilhéus-Lapa-Santa Maria-Correntina, que, pelo argumento de V. Ex.ª, não seria construída, pois ali a dificuldade para construção de uma ponte é
muito maior do que em Remanso.
O SR. RUY SANTOS - Digo que, havendo uma ponte distante 40 léguas não há necessidade de se passar em balsa lá em
cima.
O Sr. Manuel Novais - Não há necessidade de ponte. Aliás,
eu pediria, no caso, a opinião do nobre professor de engenharia,
Sr. Deputado Maurício Joppert, que está mais autorizado a falar
neste momento do que eu.
O SR. RUY SANTOS - Sr. Presidente, vê assim V. Ex.ª e vê
a Casa como, num exemplo que peguei à mão, por conhecer mais
de perto, uma estrada a que estou acostumado; nem essa estrada
está estudada, nem a sua quilometragem é conhecida, para a consignação de verba orçamentária.
O Sr. Manuel Novais tragem conhecida?
O SR. RUY SANTOS -

Qual a estrada que não tem quilomeA estrada Petrolina-Remanso.

O Sr. Manuel Novais - O estudo foi feito até Casa Nova, e,
diante da eventualidade da conclusão da barragem de sobrado,
a idéia, segundo estou informado, tanto que V. Ex.ª vai ver que o
meu relatório mantém a denominação antiga de Petrolina-Casa
Nova-Remanso.
O SR. RUY SANTOS - O próprio programa do Govêrno mantém a denominação. Logo, o Govêrno não pretende alterar.
O Sr. Manuel Novais - Pois bem, foi a informação que tive.
V. Ex.ª sabe que êste programa foi elaborado em 1950 e a barragem aí está.
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O SR. RUY SANTOS - Mas há um programa do Govêrno
Getúlio Vargas com a mesma designação. Aí está a proposta orçamentária dêste ano, ainda com a mesma designação. Se há outra,
é coisa da Comissão, que eu ignoro.
O Sr. Manuel Novais - Perfeito. Agora, devo dizer a V. Ex.ª
que a informação que recebi é de que a idéia dominante era completar a ligação_ Casa Nova-Petrolina, porque é uma estrada quase .tôda atacada e deve ser terminada; é uma estrada realmente
útil. Agora, não se justifica a extensão da estrada a Remanso,
porque já está atacada a ligação direta Remanso-Salvador, que
economiza para a produção do Piauí e da Bahia cêrca de 300 km.
O SR. RUY SANTOS - Apesar de adversário do atual Govêrno, não o julgo capaz de cometer o crime de deter essa estrada em
Casa Nova, não indo com ela até Remanso. E ainda digo a V. Ex.ª
outra coisa: tive, esta semana mesmo, notícia de que tão interessados estão os negociantes e exportadores do Piauí na utilização
do caminho Petrolina, que já fizeram uma passagem de serviço,
estrada carroçável, não passando mais em Remanso e cortando o
interior do município de Casa Nova, buscando Petrolina.
O Sr. Manuel Novais - Mas a razão é muito simples, caro
colega. A ligação Jacobina-Remanso foi iniciada posteriormente
e teve de transpor o chapadão da Serra de Jacobina, que é o grande obstáculo para se atingir a Bacia do São Francisco. É natural
que essa gente, precisando comerciar com a Bahia, se dirigisse
para o pôrto mais próximo. E, nestas condições, estando atacada
a ligação Petrolina-Casa Nova, se dirigem para lá. Agora V. Ex.ª
não há de querer convencer-me ...
O SR. RUY SANTOS - Deu me livre! (Riso) .
O Sr. Manuel Novais - . . . de que, no futuro, construídas
as duas estradas Remanso-Petrolina e Remanso-Salvador, qualquer comerciante do Piauí ou de Remanso deixe de fazer comércio
com Salvador, economizando 300 quilômetros de percurso, para
fazê-lo por intermédio de Petrolina.
O SR. RUY SANTOS - V. Exª vai perdoar-me a referência:
jamais acreditei na necessidade de uma estrada dispendiosa como
a de Jacobina a Remanso, cortando a serra, havendo outra de
construção muito mais barata.
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Sr. Manuel Novais -

O SR. RUY SANTOS O Sr. Manuel Novais Jacobina.
O SR. RUY SANTOS -
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Conheço essa estrada.
Eu a conheço também.
Só tem o obstáculo do tombador de
Não é pequeno.

O Sr. Manuel Novais - Não é grande também. Não se fantasie dizendo que é grande coisa, porque não é obra de engenharia
para embaraçar ninguém. Quando transpõe o tombador de Jacobina, que fica a 20 quilômetros da cidade. A estrada se desenvolve
num trecho acidentado de 5 a 6 quilômetros, na subida da serra,
porque Jacobina fica numa posição alta. Ganhando o tombador,
que acontece? Cai no chapadão da própria Bacia do São Francisco.
Daí por diante não há mais obstáculo algum, nem obras de arte.
O SR. RUY SANTOS - Sr. Presidente, estas as considerações
que queria fazer em tôrno do pomposo Plano Geral de Aproveitamento Econômico do São Francisco, onde não há nem notícia de
inquérito econômico, realizado, nem de estudo cuidadoso de tôda
a região já concluída.
Por isso, Sr. Presidente, deixo a tribuna entregando a V. Ex.ª
várias emendas, não só retirando a designação de "Plano Econômico", como suprimindo artigos desnecessários, como também
impondo ao Poder Executivo prazo para o traço e plano econômico
a que se refere o art. 29i das Disposições Transitórias, plano que
tem de ser traçado e executado até 1966, segundo a Constituição,
e não dilatado até 1971 como querem não só o projeto do Govêrno
como os da Comissão de Valorização do São Francisco e da Comissão de Finanças.
Estas, Sr. Presidente, as considerações de um modesto, de um
despretensioso, mas sincero defensor e conhecedor da região são-franciscana, cujo interêsse no caso é apenas servir à gente ribeirinha que integra. (Muito bem; muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE -

Tem a palavra o Sr. Leopoldo Maciel.

O SR. LEOPOLDO MACIEL* - Sr. Presidente, escrevi algumas notas que são o histórico do que se deu no Vale do São Fran•
•

Não foi revisto pelo orador.
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cisco, desde os primeiros tempos até hoje. Penso que são também
um resumo do projeto que tem trazido tanto calor aos debates
esta noite.
Tenho a impressão de que, apesar das discussões aqui :travadas, essas notas não perderam a sua oportunidade, motivo por
que vou passar a lê-las:
"O assunto é da mais alta relevância, da maior significação
para o País, pois o que se objetiva, com essa proposição, é o estabelecimento de normas e diretrizes para o aproveitamento total
das possibilidades econômicas do Rio São Francisco e seus afluentes, de acôrdo com o que dispõe o art. 29 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias. Trata-se, portanto, de complementação de um dispositivo constitucional, de suma importância. E por
isso é que eu peço particular atenção desta Casa do Congresso
para o caso em eprêço.
Desde os primeiros tempos da nossa formação política e econômica, o Vale do São Francisco seduz e atrai, agitando-lhe a
imaginação, o homem de outras terras. Duarte Coelho, donatário
da Capitania de Pernambuco, já no segundo quartel do século XVI
informado dos seus tesouros, formulou um projeto de aproveitamento da rica bacia, tendo, ao que parece, levado êsse plano ao
Rei.
Entrando pelo sul ou vindos pelo norte, destemidos sertanistas, precedendo o Governador das Esmeraldas e seus bravos adjuntos, palmilharam o solo são-franciscano, em busca das tentadoras
riquezas minerais de que tinham notícia, ou de sítios favoráveis
ao estabelecimento de novos núcleos de população e de fazendas
de criatório e agricultura.
Durante o curso do século XVII e ao raiar do século XVIII,
enquanto pernambucanos e nordestinos de outras procedências
subiam o grande vale, paulistas e colonos, unidos à nova gente
mineira, iam ao seu encontro, no mesmo afã de se apossar das
suas fabulosas riquezas, mas, de fato, firmando as bases da nacionalidade, com o estabelecimento de contacto e comércio entre
sulistas e nortistas. É que naquela época, já a imensa caudal começava a desempenhar o papel, que hoje representa, de "rio da unidade nacional".
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No período da nossa formação política, foi a Bacia do São
Francisco .teatro de lutas cruentas, entre rebelados e govêrno, entre um e outro potentado.
E árduos foram os embates com o gentio, mas a tudo suportavam os colonizadores, porque o Rio fascinava o espírito irrequieto
daquela gente, que via nêle grande futuro.
No Império também se manteve acesa a fé e o desejo de povoar
e explorar aquêle vasto território.
Medidas governamentais foram, então, tomadas para o desenvolvimento, em bases mais longas da navegação, ou melhoria
da navegabilidade do rio principal e seus afluentes com dispêndio
de somas ponderáveis, como no caso das obras entre Sobradinho
e Jabotá.
Tal foi o interêsse que despertou o São Francisco, no segundo
império que Pedro II, em 1859, vencendo todos os obstáculos de
uma viagem, pelo interior, naquele tempo, empreendeu uma visita
às suas margens, para sobretudo, admirar as belezas da Cachoeira de Paulo Afonso, cujo futuro, maravilhado, anteviu.
Na Monarquia, preocupava o Rio, como centro de transporte
e comércio, e a Bacia sob o aspecto agropecuário, assim como a
indústria extrativa dos seus ricos minérios.
Na República, porém, além dêsses, novo interêsse surgiu,
como o advento da eletricidade, face às inúmeras e valiosas quedas dágua de que dispõe o Vale.
E é assim, que a partir de 1890 a 1928, estimuladas ou não
pelo Poder Público, várias obras foram feitas no sentido da captação da energia hidráulica dêsses desníveis, especialmente do de
Paulo Afonso, que logo se tornou sonho de todo brasileiro. É que
essas obras representavam a fôrça para a indústria e água para a
irrigação, a saber, a base do progresso de um região querida. ·
O Professor Maurício Joppert, em 1943, reviveu o assunto, em
uma de suas aulas na Escola Politécnica, quando ofereceu à Na:.
ção, através dos seus alunos, um interessante estudo sôbre o sis.:.
tema das quedas de Paulo Afonso, sob o ponto de vista energético,
da navegabilidade e da produção agroindustrial.
Mas a Companhia Hidrelétrica do São Francisco que aí vemos, hoje, teve o seu marco decisivo em 1945, quando, sob a ins-
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piração do ex1Ministro Apolônio Sales, hoje senador, o Govêrno
Federal lançou os fundamentos dessa obra gigantesca, cuja primeira etapa está em fase terminal. Aliás, êsse notável empreendimento, que é assunto paralelo e independente do que tratamos,
tem sido sobejamente debatido, desta tribuna. Por isso deixo de
apreciá-lo, mais longamente.
Como vê esta Câmara, o São Francisco, talvez mais pela sua
posição natural, foi sempre o rio da preferência dos brasileiros.
E se, em todo o correr de nossa história se emprestou a êsse
grande Vale, a significação que de fato tem, para a nacionalidade,
o assunto teve o seu ponto decisivo, na Constituinte de 1946,
quando, pela voz autorizada dos ilustres deputados baianos, naquele Congresso, Srs. Manoel Novais e Clemente Mariani, os representantes dos estados ribeirinhos, levaram as demais bancadas
a votar um dispositivo pelo qual ficava o Govêrno obrigado a organizar um plano de aproveitamento total do São Francisco, empregando, nessa obra, quantia nunca inferior a 1 % da nossa tributária, a saber, o art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Andou com segurança o legislador quando estipulou a importância a ser despendida, na execução do plano. Pois, dêsse modo,
colocou-o a salvo da morosidade ou de interrupções prejudiciais,
motivadas por possíveis mudanças de orientação ou feituras apressadas dos orçamentos. Foi sabido, outrossim, ao determinar o prazo de 20 anos para o seu desdobramento, razoável para uma obra
dessa natureza. E ainda andou certo, quando obrigou a planificação, no caso.
Muito se discute, hoje, sôbre a conveniência, as vantagens ou
desvantagens dos planejamentos, bem como sôbre a sua possível
incompatibilidade com o regime democrático.
Pois bem, estamos em que a planificação é necessária e mesmo, indispensável, na solução de um problema dessa extensão e
dessa envergadura.
Temos diante de nós, como imperativo constitucional e aspiração comum, a desafiar a nossa capacidade, um alto objetivo,
que é o de transformar uma zona, em parte subedesenvolvida e
semiárida, numa região útil, onde o sertanejo, que lhe é afeiçoado,
possa se sentir feliz e honrar-se do seu progresso.
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A tarefa abrange um território de 650. 000 km2 , interessando
a auma população de 5. 000. 000 de habitantes, a braços com situações as mais diversas, sob a influência de um rio de 3 .100 km de
extensão.
O homem é bravo, retemperado, pela luta, contra a falta de
recursos. Mas cumpre-nos oferecer-lhe meios de emergir da pobreza para a glória de viver, de prestar serviços à Pãtria comum.
É preciso que a obra seja conduzida com segurança. Qualquer fracasso trarão desânimo e a descrença, nas populações interessadas
e já fartas de sofrimento.
O empreendimento tem que ser levado a efeito, em seu conjunto, quer sob o ponto de vista social, quer sob o aspecto econômico, obedecendo cada serviço a ritmo certo, quanto ao tempo e
às necessidades do momento, pois uma falha ou atraso em determinado setor pode comprometer a obra.
Estudado o homem e a terra, com todos os seus elementos, e
previstas as dificuldades a enfrentar, por meio de inquéritos, pesquisas, levantamentos e informações, numa visão geral do problema, hã que selecionar, dentro das previsões financeiras admissíveis as obras que, mais rãpida e profundamente, possam influir
no aprimoramento social e moral do elemento humano, bem como
as de maior repercussão na vida econômica da região .traçando
normas e meios de executã-las, dentro de um esquema seguro,
que possibilite evitar a dispersão de recursos, as delongas, a descontinuidade e os serviços esparsos, movidos às vêzes, por influências ocasionais ou pela irreflexão.
O que se pede, portanto, para o caso, é um equacionamento,
um esquema, um arranjo uma disposição de serviços que andem
sincronizadamente, para um resultado seguro; um plano. Fora
daí, nada se poderá prever .
Se é verdade que, em se tratando de planejamentos de ordem
geral, há ainda quem ponha em dúvida a sua eficiência, como no
caso do Plano Monet, que é típico, ninguém mais se nega a reconhecer as vantagens dos planos parciais, como êste.
E bastaria para justificar esta nossa assertiva, lembrar aqui
a obra planejada e executada com magníficos resultados, pelo Govêrno Americano, no Vale do Tennessee, que serviu de paradigma
a êste trabalho.
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O Plano Nacional de Viação, os planos estaduais, em nosso
Pais, apesar dos defeitos na sua execução, são outros exemplos que
temos diante de nós e que atestam mais do que a excelência do
sistema,, a sua necessidade iniludível.
Afirma-se - e êsse ponto tem sido objeto de discussões nesta
~ entre liberais-ortodoxos, democratas e alguns nublados de
fascismo- que o planejamento é invenção e arma dos regimes de
fôrça. Vale, mais uma vez, a intenção. Nos Estados chamados fortes, os planos são forjados por dois ou três e impostos à Nação,
mais das vêzes, como instrumento político, e em cuja execução
são violados direitos individuais e a propriedade.
Mas o plano lançado, com nobre intuito, estudado por técnicos,, debatido ampla e publicamente, pela imprensa, pelo rádio,
]!_)elos interessados na matéria e finalmente, concluído pelos legíümos representantes do povo, é solução democrática, é dever de
Govêmo, é obra que merece aplausos.
No caso vertente, o assunto vem sendo livre e amplamente
discutido, dentro e fora do Govêrno. Nesta Casa, foram chamados
a depor, logo após a entrada em vigor da Constituição, engenheiros, economistas e sociólogos, do valor de Maurício Joppert, Paulo
Peltier de Queirós, Geraldo Rocha, Mário Pinotti, Ernâni Braga
e tantos outros de igual merecimento, que vêm todos, emprestando o valor da sua inteligência e o pêso da sua autoridade e cultura a êsse empreendimento.
O plano que aqui se encontra e que traz consigo tôdas as
características democráticas foi elaborado, na forma da lei, tendo
em vista os subsídios valiosos que se conseguiram pela direção da
CVSF, a princípio instituída dos ilustres engenheiros Paulo Peltier de Queirós, Lucas Lopes e Oscar Guedes, e agora, do mesmo
Superintendente, Dr. Paulo Peltier, do engenheiro João Fleury e
Sr. Mário Lira, que agiram, em harmonia com o seu brilhante
quadro técnico.
Serviram também para firmar a nossa opinião, os trabalhos
diversos executados no Vale, nos quatro anos que medearam entre
a promulgação da Constituição e a remessa do Plano a esta Câmara, e que se convencionou chamar de Plano de Emergência.
O Sr. Vasconcelos Costa - Ao ensejo desta brilhante oração,
quero felicitar o ilustre colega pelo esplêndido relatório que apre-
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sentou ao Projeto do Plano de Recuperação Econômica do São
Francisco.
Demonstrou, mais uma vez, sua ampla capacidade de trabalho, ao lado de grande demonstração de entendimento dos variados problemas que afligem aquela importante zona de Minas, da
Bahia, de Pernambuco, de Sergipe e de Alagoas .
O SR. LEOPOLDO MACIEL - Agradeço o aparte. O trabalho,
entretanto, foi obra de tôda a Comissão, dos ilustres colegas dentre
os quais se encontrava V. Ex.ª.
O Projeto n. 0 1. 057, Sr. Presidente, que temos em mão, foi
remetido a esta Casa, em dezembro de 1950, acompanhado de
mensagem e elementos esclarecedores da matéria. Foi ainda objeto de nova mensagem presidencial, em outubro de 1951, que propunha modificações ao mesmo sem entretanto mudar-lhe a orientação geral. Foi publicado na íntegra várias vêzes, e objeto de
larga discussão e acurado estudo na Comissão específica, que é
da Bacia do São Francisco, na qual tenho a honra de ser relator
geral, e na de Finanças onde é relator o Sr. Manoel Novais conhecedor profundo e apaixonado do assunto. ~sses órgãos técnicos
foram unânimes nos seus pareceres, que não alteraram em substância a proposta do Poder Executivo. E é assim que somos pela
sua aprovação, salvo maiores esclarecimentos.
De início, cita os principais problemas que devem ser enfrentados para melhoramento das condições econômicas e sociais do
Vale, como sejam: a regularização do regime do rio principal e
seus afluentes, por meio de construções de bacias de acumulação;
a melhoria das suas condições de navegabilidade inclusive as da
sua barra; a ampliação da sua rêde fluvial, pela incorporação ao
seu sistema, de novos cursos dágua; a ampliação, modernização e
padronização do seu conjunto fluvial de transporte; a construção
de centrais elétricas; a irrigação e a colonização; a construção de
estradas de acesso e de ligação do rio com os sistemas nacional e
estaduais da região; o estabelecimento da rota aérea do São Francisco; a urbanização das cidades com os serviços principais, como
sejam água e esgôto; o saneamento e a drenagem; serviços de
educação, com especialidade a profissional rural; os serviços de
saúde e assistência às populações; o fomento da produção agropecuária e a indústria; o florestamento, etc....
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O art. 6. 0 autoriza o Poder Executivo a contrair empréstimos
externos ou internos para a execução das obras principais do primeiro período ou qüinqüênio, ao mesmo tempo que lhe outorga
podêres para assumir compromissos, durante a vigência da lei, a
fim de garantir contratos para as obras das grandes barragens,
até o limite de Cr$ 100. 000. 000,00, por ano.
E é êste, justamente, o ponto capital do programa, a sua coluna-mestra. E dentre essas reprêsas se destaca a das Três ,Marias,
pouco acima de Pirapora, no curso principal do sistema fluvial
são-franciscano.
A princípio, para regularização do rio, pensou-se na construção de várias barragens no Médio São Francisco e nos afluentes,
mas os serviços de aerofotogrametria e outros conduziram a CVSF
a Três Marias, eliminando os projetos anteriores.
Essa barragem, orçada, apenas em Cr$ 1. 000. 000. 000,00,
aproximadamente, de 60 metros de altura, com 2. 000 metros de
extensão, formando uma bacia de 700 km 2 e um depósito de cêrca
de 18. 000. 000 de metros cúbicos de água, resolverá, por si só,
quase por completo, o problema cruciante do domínio das águas
do grande rio com as seguintes vantagens imediatas: a) elevará
o tirante do rio, o seu calado, em Pirapora, comêço do trecho navegável do médio São Francisco, de 0,60 m para 1,70 m, e em Juàzeiro, ponto terminal dêsse trecho navegável, de 1,10 m para 1,80 m
possibilitando assim melhores condições de navegabilidade para
as atuais unidades e aquisição de maiores que tornem mais barato
o frete e mais rápido e seguro o transporte; b) o estabelecimento
da grande e da pequena irrigação, ao longo de todo o curso do rio,
com a certeza da constância do nível das águas; e) o afastamento
do flagelo das enchentes, causa sempre de desânimo para os ribeirinhos, que além de lhes roubarem o produto do seu esfôrço, deixam, sempre, atrás de si, o tifo, a disenteria, a malária e outros
males. Fato curioso ocorre na parte inferior do Médio São Francisco. As vêzes, devido às discordâncias das épocas chuvosas, entre
aquela região e a das cabeceiras, o ribeirinho, em pleno estio, é,
dolorosamente surpreendido pela avalancha das águas, que tudo
lhe arrasta corredeira abaixo, deixando-lhe em troca a miséria,
a fome e as endemias resultantes dessas catástrofes; d) o acréscimo do potencial da queda de Paulo Afonso, de 540. 000 kVA para
9 -

27.478
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900.000; no Caiíon, de 500.000 kVA para 900.000; em Itaparica
de 180. 000 para 300. 000, isso sem falar nos rápidos acima de Itaparica, com um aproveitamento provável de 200. 000 kVA após a
obra. Só no sistema de Paulo Afonso, portanto, um aumento de
880. 000 kVA sem contar as corredeiras.
Além de todos êsses benefícios, essa barragem, a uma distância de 250 km de Belo Horizonte, a 230 km das jazidas de apatita
de Araxá, a 130 km do tufito fosfato de Patos de Minas, a 230 km
das montanhas e depósitos de cálcio do Alto São Francisco, e,
finalmente, a 340 km do sítio determinado para construção da
nova Capital da República, fornecerá 720. 000 H.P., a menos de
Cr$ 2. 000,00, por unidade, quando o comum, para as grandes usinas, é de Cr$ 7. 000,00.
Como vê a Câmara, dessa obra depende todo o progresso do
Vale, sendo o rio o seu centro de atividade. E a ela devemos o
nosso especial carinho. É obra que abrange todo o curso do São
Francisco, e tem cunho eminentemente nacional. Vem impressionando técnicos e economistas, dentre os quais quero citar o atual
diretor da Divisão de Planejamento da CVSF, engenheiro João
Fleury, que hoje vive o problema, apaixonadamente, ao lado de
Paulo Peltier de Queiroz .
O art. 8. 0 dispõe sôbre um auxílio às Prefeituras, para um
serviço de abastecimento dágua potável. Levaram-nos a propor essa
medida estudos anteriores feitos por ocasião da votação do Plano
SALTE, quando fomos vencidos no assunto, o apêlo dos prefeitos
ribeirinhos e as observações do engenheiro João Fleury, in loco,
quando em viagem pelo Vale. Previmos para realização dêsse objetivo a parcela de Cr$ 100. 000. 000,00, para o corrente qüinqüênio,
mas a douta Comissão de Finanças a reduziu para Cr$ 80.000.000,00.
É obra indispensável e salutar, que tem, aliás, que ter solução em
todo o território nacional.
Para melhor conjugação de esforços o projeto dá à CVSF liberdade de firmar acôrdos para a execução das obras, com os Estados, os municípios e outras entidades públicas, e até com emprêsas privadas que tenham o mesmo objetivo que ela.
A autonomia financeira e administrativa, que aqui se concede
ao órgão executor, também me parece útil, pois evitará os entraves
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burocráticos a que está sujeito o serviço público, e que são incompatíveis com o natural desenvolvimento de uma obra como essa.
No projeto se permite também a aplicação de verbas, sem o
prévio registro no Tribunal de Contas; mas se estabelece, ao mesmo tempo, a prestação de contas, no final de cada exercício.
A Hidrelétrica do São Francisco, com a qual manterá convênios ou acôrdos a CVSF, continua como emprêsa correlata, mas
independente da CVSF, o que nos parece mais razoável, dado, sobretudo, aos belos resultados ali colhidos, até agora, sob a direção
profícua do engenheiro Alves de Souza.
O projeto mantém, como órgão de contrôle e de execução do
Plano, a Comissão do Vale do São Francisco, criada pela Lei número 541, de 15 de dezembro de 1948. Essa instituição, já com
resultados que comprovam o acêrto da medida, cada dia mais se
aparelha para a sua finalidade e se firma no conceito daqueles
que, como nós, vêm seguindo o desenrolar da obra.
Estamos mesmo certos de que muito esfôrço seria perdido,
sem a existência dêsse órgão central, que coordena e executa os
esquemas tratados.
Longo seria discorrer, aqui, sôbre todos os artigos do projeto,
por isso vamos adiante, para uma rápida vista d'olhos sôbre a
Discriminação dos Trabalhos, para o primeiro qüinqüênio, que é
o que se desenvolve atualmente.
Em primeiro lugar, encontra-se a verba de Cr$ 83.500.000,00,
em parte já empregada, para estudos, pesquisas, inquéritos, levantamentos e projetos.
Em seguida, consta a soma de Cr$ 63.000.000,00, para estudos
e início dos serviços de regularização, de que nos ocupamos acima
e que se possível deve ser aumentada.
Neste ponto, o destaque para Cajuru justifica-se, porque é
para terminação da reprêsa .
As centrais elétricas e linhas de transmissão, com a discriminação dotal para cada sistema, contam com a parcela de ....
Cr$ 293. 000. 000,00. São tôdas da maior objetividade e econômicamente bem situadas.
Para a constituição da sociedade de economia mista de navegação que o projeto visa criar, com a incorporação das emprêsas
existentes, está destinada a importância de Cr$ 70. 000. 000,00.

-132 -

Os estudos necessários, que determinarão a melhoria das condições de navegabilidade, na seção inferior e na barra do São
Francisco, bem como os trabalhos nesse sentido na sua parte média, serão contemplados respectivamente, com Cr$ 1. 200. 000,00 e
Cr$ 26 .138. 000,00. ~ste item talvez ainda mereça reparo.
As obras de proteção e acostagem, com a especificação das
localidades, contam com a importância de Cr$ 150.000.000,00. Com
os serviços de irrigação e colonização, especialmente nos vales do
Paracatu, Urucuia, Corrente, Pajeú e Moxotó, bem como para a
pequena irrigação, dispender-se-á a soma de Cr$ 140. 000. 000,00.
As rodovias de acesso, problema de capital importância, com
verba separada para cada estrada, dispõem de Cr$ 291.500.000,00.
Os aeroportos, que formam a rota aérea do São Francisco, estão
justamente dotados, Estado por Estado, com Cr$ 60. 000. 000,00.
Neste ponto a douta Comissão de Finanças, pesando a fôrça dos
recursos disponíveis, suprimiu outros campos de grande utilidade
fora dessa linha mas dentro do Vale propostos pela Comissão da
Bacia do São Francisco a que tenho a honra de pertencer.
O item Urbanismo e Saneamento Urbano teve para atender
às principais cidades marginais do São Francisco a dotação de
Cr$ 43. 000. 000,00.
Sôbre o abastecimento dágua, em tôdas as cidades da Bacia,
já nos alongamos acima. Mas, lamentamos não ser possível socorrer, no presente qüinqüênio, a tôdas as localidades do sitema.
Está o item com Cr$ 80. 000. 000,00.
O saneamento rural, com o aproveitamento de algumas bacias
de caráter mais urgente, no Baixo São Francisco, teve a dotação
de Cr$ 40. 000. 000,00.
O capítulo Saúde e Assistência ficou com Cr$ 144. 000. 000,00.
Aqui se acham incluídos os serviços de profilaxia da malária,
a que a direção de Mário Pinotti vem dando tanta relevância. E
já são incalculáveis os reflexos dos benefícios advindos dessa obra
notável.
Também diz respeito êste item à manutenção da "Rêde Hospitalar" da região, entregue ao SESP e que já começou a funcionar.
Trata ainda os serviços de educação profissional.
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Para o desenvolvimento da produção, com a aquisição de máquinas e outros instrumentos, destinados ao fomento, dispõe a
verba de Cr$ 50. 500. 000,00.
Os serviços de proteção e acostagem vêm com Cr$ 10.000.000,00.
De um modo geral, as verbas estão bem dispostas e as obras
essenciais, ali compreendidas, salvo pequenas alterações que certamente virão. E pena é que a ilustrada Comissão de Finanças,
tenha suprimido o item referente ao florestamento e reflorestamento, de magna importância para um território, de que é centro
um rio e onde a água é fator absoluto na economia.
Sabe-se como as florestas, detendo o ímpeto das águas, cooperam na fixação do talvegue dos rios, e quais os outros benefícios que asseguram.
Infelizmente, os recursos são escassos e não comportam outros empreendimentos, além dos citados, nesta proposição: mas
estou certo de que por outro meio há de nos vir a soma necessária
para a efetivação do plano que tem em vista e em estudo, o Superintendente da CVSF, Dr. Paulo Peltier de Queiroz, que preconiza
uma faixa verde, irrigável, de 1O km de largura à margem do São
Francisco, na parte em que o Vale coincide com o Polígono das
Sêcas de suma importância na fixação do nordestino, na zona de
sua influência.
Aos que, impensadamente dizem que melhor seria empregarmos o dinheiro correspondente a essa verba constitucional, em outros pontos do Pais, melhor protegidos pela natureza, respondo
apenas com a pergunta: "Seria interessante para nós brasileiros,
deixar um território dessa proporção, despovoado, em pleno coração do Brasil?" E isso ainda se não acreditasse nas possibilidades
econômicas do Grande Vale".
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem; muito
bem. Palmas. O orador é cumprimenta.do).

O SR. PRESIDENTE -Tem a palavra o Sr. Maurício Joppert.
O SR. MAURÍCIO JOPPERT - Sr. Presidente, Srs. Deputados, embora não esteja incluída no Plano da Comissão do Vale
do São Francisco a construção da usina de Paulo Afonso, quero
aproveitar êste ensejo para informar à Câmara do andamento das
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obras ali executadas, segundo carta que recebi de um dos diretores
da Companhia.
Deve estar lembrada a Casa de que, há algumas semanas,
certo vespertino desta Capital lançou uma onda de descrédito sôbre as obras da Hidrelétrica do São Francisco, declarando estar
perdido o que ali se fazia, em virtude de erros técnicos .
Na oportunidade, vim a esta tribuna. Embora deputado da
oposição, não combato as boas realizações do Govêrno. Quando o
Executivo anda direito, não lhe nego os meus aplausos; e essa
obra é, incontestàvelmente, um dos grandes empreendimentos levados a efeito com boa técnica e verdadeira orientação patriótica.
Expliquei, então o que se passava em Paulo Afonso: o rio
estava em período de cheia. As obras hidráulicas desta natureza,
quando executadas em recintos esgotados, chamadas ensecadeiras,
são interrompidas por ocasião das enchentes, porque, geralmente
as ensecadeiras são inundadas. Na estiagem seguinte são as obras
retomadas.
Então, esgota-se novamente as ensecadeiras, e as obras são
feitas tão depressa quanto possível, aproveitando o período de estiagem. Foi justamente o que aconteceu em Paulo Afonso.
Possuo uma série de fotografias que me foram enviadas pelo
Presidente da Companhia Hidrelétrica do São Francisco mostrando a ensecadeira esgotada e o andamento das construções que se
executam ao seu abrigo.
De modo que as obras estão caminhando com sucesso franco:
não há, por enquanto, restrição alguma a fazer, e creio que a fase
mais difícil já está passada. Depois de executada a primeira parte,
dentro da ensecadeira existente, ela será parcialmente demolida
e estendida outra para a margem direita, passando as águas a
correr sôbre a obra que está sendo feita agora.
Tenho aqui estas fotografias que, com satisfação, passo aos
Srs. Deputados que desejarem vê-las, porque são de fato muito
eloqüentes, falam por si, e mostram o que de notável se está realizando na famosa cachoeira.
Trato, agora, do Projeto n.º 1. 057-A, de 1950, que dispõe sôbre o Plano Geral de Aproveitamento Econômico do Vale do São
Francisco, tendo pareceres com substitutivos das Comissões da
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Bacia do São Francisco e de Finanças. Ouvi com tôda atenção
grande parte do discurso do Sr. Rui Santos, e a impressão que me
ficou é a de que o nobre colega não tem razão na critica que faz.
Dizia S. Ex.ª que não havia estudo econômico digno de tal
nome, ou - creio mesmo - que não existia nenhum estudo, segundo suas palavras.
Ora, que vem a ser levantar, promover, fomentar a economia
de uma região? É traçar o aproveitamento de suas riquezas, sua
colonização, seus meios de transportes. Tudo isso, quando estiver
funcionando, é que representará a economia mobilizada da região.
Ora, o Plano em questão tem justamente êsse objetivo. É um plano
geral; não é um plano de detalhes. Um plano geral dá uma indicação, um programa das obras a executar nesse e naquele sentido,
uma prioridade das mesmas. É como um plano geral de Viação,
que diz: entre os pontos A e B do Pais há uma estrada para atender a fins políticos, ou econômicos ou comerciais. Esta estrada que
deverá passar por pontos intermediários X, Y, Z, etc. Nessa primeira fase, isto é, na planificação geral quando se faz uma apreciação do custo, promove-se apenas uma estimativa, não um orçamento detalhado. Para isso, avaliam-se as distâncias que podem
ser tomadas numa carta e atribui-se um preço médio à unidad~
de comprimento. Assim, tem-se um resultado que nos dá uma idéia
da despesa a fazer. Quando se vai construir a estrada, porém é
preciso então medir o desenvolvimento no terreno, estudar o local,
calcular a terraplenagem, as obras de arte, as obras de terra, em
suma, todos os detalhes construtivos, e o Orçamento terá que ser
preciso. Em particular, acrescento que na engenharia não acreditamos muito em orçamentos. O velho professor Paulo de Frontin,
que foi também uma das grandes figuras do nosso cenário político,
como Deputado e Senador diversas vêzes, costumava dizer aos seus
alunos, entre os quais figurei, que orçamento e prazo eram pretextos para se começarem obras.
De modo que vejo, às vêzes, alguns administradores escandalizados, porque uma obra orçada em x custou 10 x, coisa que não
deve espantar, sobretudo em obras hidráulicas, onde há um coeficiente de surprêsa que pode ultrapassar tôdas as precisões.
Dizia eu, apreciando o discurso do nobre Deputado Rui Santos, que se trata de um plano geral, e não de plano de detalhes.
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:mstes v1rao depois. Não há assim motivo de reclamar porque estradas ou obras determinadas não estão particularizadas no plano geral.
Examinando os trabalhos feitos pela Comissão da Bacia do
São Francisco e pela Comissão de Finanças, nota-se que não há
grandes divergências entre êles, que as idéias estão assentadas.
Apenas pequenos detalhes marcam as variações de uma Comissão para outra, havendo, pois, entendimento geral, o que mostra
estar o problema pôsto em seus devidos têrmos e a solução bem
encaminhada.
Tenho a opinião particular de que, entre todos os erros que
são apontados ao Sr. Getúlio Vargas, S. Ex.ª tem êstes dois grandes acertos a seu crédito: não ter mexido na Comissão do Vale do
São Francisco, nem na Companhia Hidrelétrica do São Francisco.
Deixemos-lhe à vaidade alegar que estas coisas vêm do seu Govêrno
anterior. É um desejo que S. Ex.ª tem de colocar na sua fé de ofício uma obra incontestàvelmente útil à nação e bem feita. O Senhor Presidente Vargas tem o grande mérito de não haver sequer
substituído o pessoal que constituía a Comissão do Vale do São
Francisco e a Companhia Hidrelétrica.
Incontestàvelmente, essa gente vêm procedendo bem. Tenho
acompanhado de perto tanto os .trabalhos da Comissão como os
da Companhia, e confesso que tenho ficado plenamente satisfeito
com o que vem sendo executado pelos engenheiros que constituem
essas duas entidades.
Eu notaria apenas, no último projeto do Plano Geral, elaborado pela Comissão de Finanças, creio que sob a supervisão do
Deputado Manoel Novais, pequenos detalhes - têrmos, palavras,
a corrigir na redação final. Tenho certo acanhamento até de falar
a respeito da tribuna tão insignificantes são êles, mas chamaria
a atenção, por exemplo, para o art. 2.º item "b", no programa
do plano geral, onde diz:
"A regularização do regime fluvial pela construção
de reservatórios de acumulação das bacias do rio principal e seus afluentes".
Eu tiraria a palavra "acumulação" porque todo reservatório
é para acumular água. Não se faz reserva~ório para ficar vazio.
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As vêzes, fica vazio, mas, por circunstâncias estranhas à finalidade do projeto, porque seu objetivo, é a acumulação de água. Poderia ficar assim redigido: reservatórios de cheia e reservatórios
de estiagem.
O reservatório da cheia regulariza a descarga durante as enchentes. Acumula a água da enchente, soltando-a, depois, o mais
depressa possível. O reservatório da estiagem recebe as águas da
cheia, conserva~as e vai cedendo lentamente durante a estiagem,
para aumentar a descarga fluvial, visando a um volume determinado para fins de produção de eletricidade ou de navegação.
O Sr. Manoel Novais -

É

o caso do reservatório.

O SR. MAURÍCIO JOPPERT-Acho que são os dois objetivos.
O Sr. Manoel Novais - Tem as duas finalidades: de contenção nas enchentes e, nas estiagens, de aproveitar as águas, levantar o nível do rio. Quer dizer: por um lado, o problema de regularização da parte de navegação; por outro, fornecer energia. Os
reservatórios citados aqui, Vossa Excelência conhece muito bem,
melhor que eu ...

O SR. MAURÍCIO JOPPERT - Não apoiado!
O Sr. Manoel Novais - ... são preferencialmente dois, porque o conjunto mineiro considero quase como um reservatório o Alto do São Francisco, o Cajurus, o Paraopeba, etc. - que olhamos como problema único, problema das nascentes do reservatório
tradicional, de chamado de compensação, que nasce no Rio
Grande.
O SR. MAURÍCIO JOPPERT - Perfeitamente.
O Sr. Manoel Novais - Mas todos têm essa finalidade: reter
as águas das enchentes e, na estiagem, suprir o rio com a água
necessária para manter uma navegação regular até um tirante
limitado, vamos dizer, dois metros de calado, em todo o rio: na
segunda parte, já na estiagem, é o fornecimento de energia, previsto mesmo no caso das Três Marias, com uma barragem que vai
garantir a Minas Gerais uma hidrelétrica de 700 ou 800 mil H.P.
O SR. MAURíCIO JOPPERT finalidades são conjugadas .

Mas, geralmente, essas duas
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O Sr. Manoel Novais -

Acho que V. Ex.ª tem razão.

O SR. MAURíCIO JOPPERT - É muito difícil, na prática, a
construção dêsses reservatórios de enchente pela grande capacidade que devem ter. Assim, só é possível a sua construção quando
há condições topográficas favoráveis, como existem, aliás, na Bacia do Alto São Francisco.
A Comissão do Vale do São Francisco acaba de proceder aos
primeiros estudos para a construção do Reservatório de Três Marias. :alste reservatório visa aproveitamento de potencial hidrelétrico, cêrca de 700 mil cavalos, que irá abastecer tôda aquela região a sudoeste de Belo Horizonte, em tôrno de um raio de 350
quilômetros. Belo Horizonte está, talvez, a 350 km. Esta é a sua
primeira utilidade. Trata-se de um reservatório que terá 18 bilhões
de metros cúbicos. Para se fazer idéia do que é isso, basta dizer
que a Baía do Rio de Janeiro anda em tôrno de 1 bilhão e meio.
Portanto, é um lago formidável. :msse reservatório, servirá, pois,
também, para reter as águas das enchentes, de modo a evitar seu
transbordamento no curso médio do rio, enchentes oriundas principalmente das águas de cabeceiras. Assim, vai funcionar como
fonte de energia, como reservatório de cheia e também como reservatório de estiagem, porque êle terá que abastecer regularmente a
usina que se vai construir. A descarga da usina será a que êle vai
fornecer normalmente ao rio. Quer dizer, a descarga do rio, em
vez de oscilar, entre máximos e mínimos afastados, vai ter um
valor mais ou menos constante.
Quanto ao reservatório do Rio Grande, no Boqueirão, ainda
não se sabe sua capacidade. Calcula-se em cêrca de 10 bilhões,
isto é, menor que a de Três Marias, não obstante grande para ter
um efeito apreciável sôbre a regularização do rio. Aproveito a
aportunidade para lembrar uma das dificuldades com que lutou
a Comissão do Vale do São Francisco para fazer a sua planificação.
É que não havia dados para o problema, pois não se conhecia direito a geologia, nem a topografia, nem a hidrometria da região.
A Comissão tinha, como primeiro elemento para o Rio Grande,
por exemplo, as medições feitas pelo Serviço de Aguas do Ministério da Agricultura. Tive ocasião de comentar aqui êsses dados, a
meu ver inventados. Quem está familiarizado com o assunto vê
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logo não ser possível que medições feitas durante meses seguidos
cheguem a um mesmo valor até a terceira decimal.
Todos sabem que, quando no mesmo rio, dois observadores
fazem idêntico trabalho, ao mesmo tempo, o primeiro algarismo
significativo é duvidoso, conforme o caso; quer dizer: não chegam
a valores exatos, nas unidades, quanto mais até a terceira casa
decimal. Bastava essa exatidão para verificarmos que êsses números não eram resultados de medições, e sim inventados.
O engenheiro Tasso Rodrigues, que está refazendo os estudos,
tem achado valores muito diferentes dos que haviam sido encontrados pelo Serviço de Aguas.
O Sr. Manoel Novais - V. Ex.ª vem exatamente bater numa
tecla que tinha sido objeto de discussão no discurso do Sr. Deputado Ruy Santos. Veja V. Ex.ª quanta razão tinha eu em defender
recursos substanciais para a execução do serviço de aerofotogrametria, de levantamentos topográficos. V. Ex.ª se recorda que a
primeira comissão que se destinou ao São Francisco para estudar
o Boqueirão do Rio Grande foi chefiada por Machado da Costa.
É a velha idéia de Geraldo Rocha, idéia esposada por êle, com brilho, com entusiasmo extraordinário, no seu livro Rio São Francisco. Ora, a Comissão - e me recordo que na própria Lei n.º 23,
de que sou o autor, inclui a barragem do Boqueirão, baseado nas
observações, vamos dizer, de Geraldo Rocha - a Comissão do São
Francisco, organizada, contratou os serviços do engenheiro Machado da Costa, que todos conhecemos, um dos grandes valores,
sem dúvida, da engenharia nacional. O engenheiro Machado da
Costa foi ao Rio Grande, fêz um levantamento expedito ...
O SR. MAURíCIO JOPPERT - Com as medições do Serviço
de Aguas do Ministério da Agricultura.
O Sr. Manoel Novais - . . . baseado nas medições do Serviço
de Aguas, e, afinal de contas, não chegou a uma conclusão, como
era de esperar.
O SR. MAURÍCIO JOPPERT -

Chegou, mas desalentadora.

O Sr. Manoel Novais - Pelo contrário, V. Ex.ª diz bem: se
fôssemos aceitar as conclusões de Machado da Costa, embora falhas, porque êle mesmo confessava a deficiência de dados, tería-
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mos de desistir da construção da barragem. Mas a verdade é que
as dificuldades não se sentiram apenas aí. Agora mesmo - e Vossa Excelência já deve conhecer o fato, em virtude de suas relações
com o Dr. Geraldo Rocha e com o Superintendente Paulo Peltier
- a Comissão contratou um dos técnicos mais afamados no mundo em matéria de irrigação, um projetista excepcional, um homem
que fêz projetos já executados no Sudão e na Patagônia.
O SR. MAURíCIO JOPPERT - É um profissional com uma
fé de ofício das mais brilhantes, o engenheiro italiano Galioli.
O Sr. Manoel Novais - Pois bem: êsse homem fêz o contrário;
foi para o Rio Grande com uma equipe primorosa de técnicos e
ainda hoje não pôde dar andamento, como era de esperar, ao projeto de irrigação do alto Rio Grande, obra que talvez seja a maior
no gênero em todo o País, porque se esp9ra que dali saia uma área
irrigável de cêrca de 150. 000 hectares, nas condições que V. Ex.ª
conhece, as mais favoráveis em água e em terra. Nada pôde ser
feito, porém, porque se aguarda que o Serviço Aerofotogramétrico
faça o levantamento do alto Rio Grande, no que tem sido impedido pelas próprias condições atmosféricas. Veja V. Ex.ª quanta razão tinha eu em 1947, quando, na Lei n. 0 23, advogava recursos
para fazer-se o levantamento aerofotogramétrico do Vale. Era a
previsão daquela obra que V. Ex.ª discutiu com a proficiência e
o brilhantismo de quem sabe encarar êsses problemas da própria
Comissão do São Francisco.
O SR. MAURÍCIO JOPPERT - Muito obrigado a V. Ex.ª.
O Sr. Manoel Novais - Os técnicos mais conhecidos em todo
o País em matéria são-franciscana, todos reconhecíamos as deficiências do meio, a impossibilidade de tanger um plano de recuperação do Vale do São Francisco na base daquele que Halfeld tinha
feito, e Liais também, há 100 anos, para o Império.
E V. Ex.ª, citando o caso do Rio Grande, eu completo com o
caso Galioli, que é mais recente, para provar que, ainda nesta altura, não temos dados completos para fazer um juízo perfeito de
todos os problemas são-franciscanos.
O SR. MAURfCIO JOPPERT- V. Ex.ª tem tôda razão. O São
Francisco era um repositório de lendas, de palpites, de idéias que
não tinham o devido fundamento técnico. Assim, a Comissão teve
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de elaborar seus primeiros planos, com recursos de que pôde dispor
na ocasião e agora está fazendo a revisão do que havia e mandando levantar novos.
A recuperação do Vale do São Francisco é um problema bem
maior do que parece à primeira vista. Não nos iludamos: é trabalho para diversas gerações.
Vamos lançar na hora presente os seus fundamentos, mas devemos fazê-lo de modo a garantir a continuidade da execução do
plano de recuperação do Vale, plano, aliás, um pouco maior do
que os americanos fizeram no Tennessee. O problema ali era
relativamente mais simples. O Tennessee é afluente do Ohio, tributário por sua vez do Mississippi, ao passo que o problema do São
Francisco envolve êsse rio e todos os que o formam e contribuem
para aumentar o volume das suas águas.
Mas foi preciso inicialmente tirar da lenda e da fantasia uma
série de idéias que estavam mais ou menos arraigadas no espírito
da quase totalidade dos brasileiros e que constavam até de nossos
livros didáticos.
Penso que a Comissão está no bom caminho e que a Câmara
não errará apoiando o plano geral estudado pelos dois órgãos técnicos referidos. O projeto final apresentado pela Comissão de Finanças não difere fundamentalmente do da Comissão da Bacia do
São Francisco.
Chamaria também a atenção da Mesa para que, na redação
final, atente para a letra d do art. 2.º, quando diz: "ampliação,
modernização e padronização do sistema fluvial de transportes".
Não se trata de modernizar nem padronizar o sistema fluvial; mas
sim o sistema de transporte fluvial; êste, sim, é que precisa ser
atualizado e aperfeiçoado. Sistema fluvial é uma coisa e sistema
de transporte fluvial é outra. O sistema fluvial do São Francisco
é o rio com seus afluentes. É uma dúvida que convinha ser corrigida no texto final, porque se não isto irá atrapalhar a execução
do plano. A burocracia oficial cinge-se à letra rigorosa das leis e,
por uma coisa dessas, é capaz de provocar uma hecatombe técnica
e administrativa.
1:stes pequenos reparos não atingem a perfeição do projeto.
Entendo que a Câmara pode aprová-lo como está elaborado, porque praticará um ato louvável. (Muito bem; muito bem. Palmas).
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O Sr. Vieira de Melo pronunciou discurso.
Não foi entregue à publicação pelo orador.

O SR. PRESIDENTE -

Tem a palavra o Sr. Manoel Novais.

O SR. MANOEL NOVAIS - Sr. Presidente, entendo do meu
dever, como relator do Projeto n.º 1.057, de 1950, na Comissão de
Finanças, dizer algumas palavras, talvez desnecessárias depois das
que ouvimos aqui, proferidas por numerosos colegas, todos êles
cheios da maior autoridade para falar em assunto do São Francisco. É, porém, o meu dever indeclinável de relator e de Deputado
ligado profundamente a êsse problema desde a Assembléia Constituinte de 1946.
Sr. Presidente, o Plano Geral do São Francisco até que afinal
chegou, depois de longa e melancólica jornada, ao plenário da
Câmara dos Deputados. Foram anos de lutas, de trabalhos e de
preocupações, resultando num parecer consciencioso e seguro da
Comissão Parlamentar do Vale, parecer êsse que tive de examinar,
como relator da Comissão de Finanças, aceitando-o em linhas gerais, porque, realmente, o parecer é fiel às aspirações do São Francisco e ao trabalho empreendido pela equipe de técnicos da Comissão Executiva do Vale. As divergências porventura existentes e são pequenas - entre a Comissão de Finanças e a do São Francisco em nada prejudicam a estrutura do plano. O plano, salvo
melhor juízo, é bom. Define com precisão e com exatidão os problemas fundamentais do Vale, dando continuidade às obras que
ali se realizavam desde o ano de 1947 e assegurando-lhes recursos
essenciais à sua conclusão.
Muita vez, na tentativa de antecipar aquilo que a Constituição havia fixado, fomos criticados pelo fato de iniciarmos no
São Francisco a execução de um programa de obras que foi batizado com o nome de Plano de Emergência. Hoje, Sr. Presidente, com
os erros e os acertos postos na balança, se porventura os erros
foram mais do que os acertos, no fim todos se equilibram, porque
se há de reconhecer naqueles que empreenderam a grande marcha
para o futuro do São Francisco a idéia, quase que fixa, de tirar a
gente são-franciscana daquele estado de abandono e de miséria
em que viveu durante quatrocentos anos. Mas quero crer que, no
julgamento imparcial da obra feita no Vale, até 1950, por conta
das dotações constitucionais, erros e acertos não merecem ser dis-
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cutidos, porque é notório o benefício que o Plano de Emergência
trouxe àquela região, sobretudo lançando os alicerces de uma obra
que é, hoje, consagrada no próprio Plano Geral.
Por outra, Sr. Presidente, o Plano Geral do São Francisco
foi elaborado por uma comissão de técnicos, tendo à frente o engenheiro Paulo Peltier de Queiroz, cuja vida, tôda ela, desde o
11.º distrito de Portos, Rios e Canais, foi dedicada à solução dos
problemas são-franciscanos. Com êle serve uma equipe de técnicos
de diversas graduações e profissões: cada qual recebeu e cumpriu
bem suas tarefas. E culpa não lhe cabe, como não cabe à Comissão
Parlamentar do São Francisco, como não cabe à Comissão de Finanças, pelo fato de não haver a Imprensa Nacional divulgado a
tempo os fartos elementos com que a Comissão do Vale do São
Francisco fêz acompanhar o Plano Geral enviado a esta Casa.
Pena é, Sr. Presidente, que cada Deputado, interessado ou não
diretamente nos problemas são-franciscanos, no dia de hoje não
conte em sua biblioteca com aquêle repositório admirável de documentos sôbre a vida são-franciscana, porque assim estaríamos
todos, na Câmara, capacitados a dar um voto seguro, preciso, a
respeito dêste mesmo Plano.
Plano ou programa, ou que nome tenha, o fato é que êle condensa os problemas fundamentais do Vale do São Francisco, aquêles mesmos problemas, também fundamentais, para as demais regiões brasileiras .
Houve um critério seletivo, uma ordem de prioridade estabelecida na classificação dêstes problemas. Quem se tiver dado ao
trabalho de ler, tanto o parecer da Comissão Parlamentar e a distribuição das verbas por ela prevista, através do relator, como
nosso parecer na Comissão de Finanças, há de ter notado que, os
quatro ou cinco problemas fundamentais brasileiros, que também
são problemas são-franciscanos, mereceram a nossa preferência.
O fato, Sr. Presidente, é que para êste qüinqüênio a previsão
é de um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros. Para o problema
de energia foram discriminados duzentos e noventa e três milhões;
para transportes e comunicações rodoviárias, 291 milhões; para o
problema de navegabilidade do rio, 180 milhões; para o problema
de irrigação, 140 milhões; para o problema de saúde pública, 148
milhões.
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E eu me dispenso, Sr. Presidente, de enumerar outras cifras
a respeito de outros setores da vida são-franciscana, previstos neste
plano. Quero, apenas, cingir-me a êstes, para mostrar, dentro
do conceito geral dos problemas brasileiros, que ninguém pode
afastar como elemento de recuperação econômica do Vale do São
Francisco ou de qualquer outra região dêste País que tivéssemos
de situar, justamente êstes como os mais importantes, ou seja o
problema de energia, ou seja o problema de transporte, ou seja o
problema de irrigação, ou seja o problema de saúde.
Nós sabemos que o São Francisco possui uma reserva de energia - sem considerarmos o canyon de Paulo Afonso e reservatório
das Três Marias - só das suas próprias cachoeiras em Minas e
Bahia de cêrca de dois milhões de cavalos.
Tudo isso estava inaproveitado. E hoje já se fala em soluções
do problema de energia, computando-se a fôrça produzida no Vale
como contribuição à solução da carência de fôrça em regiões que
nada têm com o Vale do São Francisco. E a prova é, Sr. Presidente,
que a obra sôbre a qual mais se fala no Brasil no momento, de
captação de energia, ou seja, o aproveitamento de Paulo Afonso,
é uma obra integralmente são-franciscana, integralmente são-franciscana porque vive da água e da terra do São Francisco. É uma
obra cuja idéia nasceu e projetou-se no Decreto-lei n.o 8. 031, de
3 de outubro de 1945, de autoria do Presidente Getúlio Vargas e
referendado pelo Ministro Apolônio Sales, seu criador.
Verdade é, Sr. Presidente, que esta obra teve seus dias gloriosos, teve seu destino festejado pelo Nordeste brasileiro, e pelo país
inteiro, em decorrência do artigo constitucional que ampara o Rio
São Francisco, porque em 1946 o projeto estava engavetado no
Ministério da Agricultura.
Fomos nós, da antiga Comissão Parlamentar que apelamos
para o General Eurico Dutra e arrancamos dêle a decisão do lançamento da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, ato que o
tornou credor do respeito e reconhecimento dos são-franciscanos e
nordestinos. Faço esta declaração porque, debatendo os problemas
do Vale, como relator, na Comissão de Finanças, tive que apresentar emenda compreendida por um artigo e sete parágrafos visando
a disciplinar a distribuição da energia da Hidrelétrica. Fi-lo com
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pesar, porque esperava da direção da Hidrelétrica, um movimento
de gratidão à Bahia, a promotora da iniciativa do funcionamento
daquela companhia. E o que vimos, Sr. Presidente, a Hidrelétrica
programar a distribuição da energia de Paulo Afonso, 180 mil kW
para a sua etapa inicial, rasgar com uma linha de transmissão a
região litoral norte da Bahia numa extensão de cêrca de 250 quilômetros para alcançar Itabaiana e Sergipe, ou seja, 440 quilômetros de linha de transmissão de uma usina construída em terras
da Bahia sem beneficiar sequer um único município baiano.
Mais chocante, Sr. Presidente, e é pena que a hora esteja
avançada para que eu me ocupasse mais longamente dêsse problema, eu que sempre nesta Casa defendi a Hidrelétrica e que até
hoje, apesar dos pesares, jamais levantei a minha voz para dirigir,
ou apoiar críticas formuladas à sua direção.
i11as, Sr. Presidente, fui levado a esta atitude, porque a Hidrelétrica, que tem na sua direção homens do mais alto padrão técnico dêste País, que realizam, sem dúvida e sem favor, uma das
obras mais notáveis da engenharia nacional, mas que, infelizmente, não tiveram a sensibilidade devida para compreender a tragédia que vive o povo do São Francisco, dos sertões do Nordeste brasileiro e da Bahia. A prova, Sr. Presidente, é que a Hidrelétrica,
após haver recebido a contribuição que recebeu do próprio São
Francisco, em águas, em terras, em dinheiro, dinheiro que pertencia ao povo são-franciscano privativamente pela Constituição, a
Hidrelétrica programou a distribuição de energia da sua primeira
etapa, sem reservar um quilowatt que fôsse a qualquer município
são-franciscano, do território da Bahia, de Pernambuco, e, apenas,
na primeira etapa, incluiu Penedo, em Alagoas e dois ou três municípios de Sergipe. Mas o fato é que nenhum município da Bacia
são-franciscana, estivesse êle dentro da Bahia ou Pernambuco, foi
contemplado na previsão da Hidrelétrica com um único kW de
fôrça.
Por outro lado, Sr. Presidente, a Hidrelétrica, criada, instalada com recursos do Vale, na hora em que as regiões padecentes do
polígono das sêcas pleiteiam medidas junto a sua direção para que
se beneficiem da energia de Paulo Afonso, energia que lhes foi prometida na própria lei criadora da Companhia, e que estabeleceu
10 -
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ação de 400 quilômetros, tendo como eixo Paulo Afonso,
é preciso que nós, representantes da Bahia, de Pernambuco, do
Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Piauí, movamos
céus e terras para obter como um favor um kW de energia de
Paulo Afonso. É preciso que ofereçamos recursos da quota constitucional das sêcas e, ainda assim, uma Companhia constituída
com 98 % de capital do poder público nacional, esta Companhia
que foi feita para debelar a crise do Nordeste, para matar a fome
daquela gente, para evitar a vergonha a que assistimos, cada dia,
das nossas regiões se despovoarem, tendo tanta riqueza próxima
de si, nada disso comoveu a direção da Hidrelétrica! Por último,
passa com a linha de transmissão às portas da cidade de Alagoinhas, na Bahia, que é centro de convergência de uma grande região geo-econômica, de condições favoráveis, para ampla expansão
industrial, um centro industrial cercado por um grupo de municípios prósperos, municípios agrícolas e industriais, e não foi possível à Hidrelétrica construir uma abaixadora, quando ela passa
a 11 km de Alagoinhas, e dentro da cidade de Catu, compreendida
na mesma zona e distante apenas 23 km de Alagoinhas.

o Sr. Antônio Noschese - V. Ex.ª se referiu ao desenvolvimento industrial. Devo dizer que o grande desenvolvimento industrial que houve em São Paulo foi devido à energia elétrica.
O SR. MANOEL NOVAIS -

Claro.

O Sr. Antônio Noschese - Se não fôsse isto, São Paulo não se
teria engrandecido como se engrandeceu. Agora, infelizmente, já
a enel'.gia elétrica produzida em São Paulo não está dando mais
para as necessidades e não vejo mal algum - só vejo um bem
para o engrandecimento do País - que muitos industriais se desloquem também para aquêle lado e apro,veitem essa fôrça, essa
energia elétrica, pois só assim poderemos engrandecer-nos. É um
problema muito difícil, custoso, como V. Ex.ª acabou de afirmar.
Foi preciso ingente trabalho para chegar a tal fim. Estou a par do
negócio; estou acompanhando desde 1946, porque Marcondes Ferraz, um dos engenheiros que lá estão colaborando e um grande
amigo meu tôda a vez que vai a São Paulo êle me põe ao corrente.
Eis aí a razão de ser meia-noite e estar eu aqui ouvindo com atenção as considerações de V. Ex.ª.
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O SR. MANOEL NOVAIS -

Muito obrigado a V. Ex.a.

O Sr. Antônio Noschese - E felicito V. Ex.ª por êsse entusiasmo, pois só com êle é que se pode criar a grandeza do Brasil, criando energia elétrica, desenvolvendo o petróleo e tudo o que necessitamos para trabalhar e engrandecer, porque o nosso potencial estático do Brasil é simplesmente fenomenal. Mas está no rio ou
debaixo da terra, o que não é suficiente - ou senão nos morros,
cheios de minérios. Temos perto de 30 bilhões de toneladas do melhor minério do mundo e produzimos 600 mil toneladas de aço,
quando a América do Norte produz 118 milhões.
O SR. MANOEL NOVAIS -

Agradeço o aparte de V. Ex.ª.

Sr. Presidente, a hora está avançada. Desejava prosseguir em
minhas considerações, mas vejo que é impossível e imprudente
fazê-lo. Veja V. Ex.ª êsse foi o drama da nossa Paulo Afonso, mas
não é só esta obra que realizamos no Vale do São Francisco; realizamos uma série de obras outras, em Minas Gerais e na Bahia, de
maior alcance. Construímos várias estradas, construímos campos
de aviação, empreendemos um grande esfôrço de irrigação controlada dentro do Vale. Amparamos o problema da saúde. Hoje em
dia, já ninguém pode ter preocupação de pernoitar às margens
do São Francisco; coisa impossível há 8 ou 10 anos. Hoje, o São
Francisco está pràticamente saneado. A malária foi dominada naquela região .
Vêem os Srs. Deputados, alguma coisa está-se construindo de
sério no São Francisco e esta obra, Sr. Presidente, há de prosseguir. Não posso ter dúvida da sinceridade de propósitos do govêrno
da República na execução daquilo que ficar aprovado pelo Congresso, como também só posso louvar o carinho e o devotamento
com que a Câmara dos Deputados vem encarando e prestigiando
a solução de todos os problemas são-franciscanos.
O povo daquela terra, que tem nesta Casa inúmeros representantes filhos seus, das bancadas de diversos Estados são-franciscanos - o povo daquela terra - dizia eu, há de sentir-se feliz de ver
que a Câmara dos Deputados do Brasil a bem dizer, transformou
uma causa perdida numa causa hoje abraçada, ,festejada e aplaudida por tôda a Nação.
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Desço desta tribuna convicto de que o Plano do São Francisco,
contido no Projeto n.º 1. 057-A, de 1950, amanhã caminhará para
as diversas Comissões que sôbre êle hão de falar, caminhará rápido,
caminhará confiado no espírito público e no senso de responsabilidade dos Srs. Deputados, para que, dentro em breve, estejamos
realizando no São Francisco não uma obra decalcada em distribuições orçamentárias, mas uma obra que tenha o prestígio de uma
Lei que a consagra em todo o país.
Sr. Presidente, espero, dentro em pouco, voltar a esta tribuna,
já defendendo, em têrmos definitivos, o Plano Geral do l:Uo São
Francisco. (Muito bem; muito bem. Palmas).

SESSÃO EM 10 DE JUNHO DE 1953

ORDEM DO DIA
Primeira discussão do Projeto n.º ·t .057-A, de 1950,
que dispõe sôbre o Plano Geral de Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco; tendo pareceres, com
substitutivos, das Comissões da Bacia do São Francisco
e de Finanças. (Inscritos os Senhores Leopoldo Maciel,
Machado Sobrinho e Vasconcelos Costa).

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Senhor Francisco
Macedo.
O SR. FRANCISCO MACEDO - Sr. Presidente e Srs. Deputados, também me inscrevi para falar com relação ao projeto que
dispõe sôbre o Plano Geral de Aproveitamento Econômico do Vale
do São Francisco, tendo pareceres com substitutivo das Comissõe$
da Bacia do São Francisco e de Finanças.
A Câmara sabe perfeitamente que, nos últimos cinco anos, o
Govêrno não tem consignado nos orçamentos da República verba
alguma para pagamento das contas em exercícios findos, cujas
Importâncias já excedem de um bilhão de cruzeiros, e lá estão, no
Arquivo da Fazenda Nacional, 45 mil processados correspondentes
a essa vultosa soma. Tive oportunidade de procurar o funcionário
que responde por aquêle Departamento, quando, há poucos dias,
'Ell.llntIUeu wes 'O'lU13S 0'.lJ.IJdS![ 13~1'.lU13 '13qO.I13JPI ep ep13pp 13U 'I13'.lJd

lá estive, em busca da fatura de um pobre industrial sergipano,

que, há mais de seis anos, vendeu ao Govêrno Federal, para construção de obras no Estado de Sergipe, cêrca de 15 mil cruzeiros
em madeiras.
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Ora, segundo me informou aquêle funcionário, a conta à qual
me reportei é muito recente, porque ali se encontram contas de
dezoito anos.
Pobres industriais, comerciantes e até viúvas têm ali importâncias, correspondentes inclusive a montepios e, porque não chegaram no tempo oportuno, viram-nas cair em exercícios findos.
Como se evidencia do exposto, a situação do país não é tão
alvissareira como se pensa, porque, como disse, existem contas de
18 anos a pagar. Quando um país está em situação econômica
alvissareh·a, de modo algum se justificam fatos dessa natureza,
porque o dever da Nação é amparar seus industriais, os homens
que trabalham, todos quantos lutam pelo seu engrandecimento e
não entravar-lhes a marcha, passando 15, 16, 18 anos sem pagar
uma fatura de material comprado para as construções que realiza.
E não é só, Sr. Presidente. A Nação não pode financiar mais
de um milhão de pobres lavradores que perderam as suas roças,
porque foram ludibriados pelos falsos financiamentos do Banco do
Brasil, que não cumpriu, absolutamente, as ordens emanadas do
Chefe da Nação. Depois que milhões de pobres lavradores prepararam suas terras - alguns até viviam de pequenos criatórios e,
confiados no Banco do Brasil, venderam-nos, cercaram suas terras
e planejaram seu progresso - foram àquele estabelecimento de
crédito e encontraram as portas fechadas .
A Nação não estava em condições, conseqüentemente, de financiar milhões de lavradores pobres, e isto se evidencia através
de fatos incontestáveis, a começar pela minha terra. Assim entendeu o Banco do Brasil.
o Sr. Muniz Falcão - Registre V. Ex.ª a diferença de tratamento entre o dispensado pelo Banco do Brasil aos lavradores a
que V. Ex.ª se refere e o dado pelo Banco do Brasil a outros privilegiados. Enquanto êsses numerosos trabalhadores da terra não
recebem o apoio do estabelecimento de crédito oficial, como diz
V. Ex.a, na Capital da República uma emprêsa jornalística obtém
empréstimo de 200 milhões de cruzeiros.
O SR. FRANCISCO MACEDO -Agradeço a V. Ex.a o aparte,
que recolho com a devida atenção, para a êle me reportar oportunamente.
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Sr. Presidente, e não é só. A Nação brasileira não está em
condições de proceder ao saneamento nas inúmeras favelas do Rio
do Janeiro, Capital da República, afastando o espectro da miséria
de lares humildes que passam tanta fome e tanta necessidade,
como os sertanejos lá abandonados.
Não faz ainda 8 dias - foi domingo passado - tive oportunidade de visitar uma dessas favelas - a favela do Rio Comprido·
- operário sergipano, testemunhando quanta penúria lá existe.
Uma pobre senhora doente pagava, nessa ocasião, 5 cruzeiros por
uma lata dágua, que foi apanhada numa torneira lá em baixo.
µ.as é preciso subir aquela serra para ver ali mocambos feitos com
tábuas, latas de querosene e algumas até de papelão. Verdadeira
calamidade pública, Sr. Presidente, Srs. Deputados! E isto na Capital da República!
Em nenhuma dessas favelas se encontra um pôsto médico.
A assistência social não passa por ali e, se a Nação estivesse em
situação alvissareira, estou certo de que não existiriam mais favelas no Rio de Janeiro e não teríamos a tristeza e a dor de testemunhar fatos dessa natureza, iguais ao que se passa lá pelo sertão
abandonado. Há alguma justificativa aqui, na Capital da República? De certo que não.
É verdade que a preocupação do Govêrno é proporcionar às
populações pobres do Brasil confôrto, assistência social indispensável ao ser humano. Mas .governar não é tarefa de um só, e sim
colaboração de homens e de idéias. Dai, muitas vêzes, escapar a
quem governa e não tem o dom da ubiqüidade, muita coisa, independe de sua vontade. Por isso, nem sempre o Govêrno erra por
gôsto.
Pois bem, Sr. Presidente, exatamente numa situação destas,
quando S. Ex.ª o Sr. Getúlio Vargas está preocupado com a assistência social, com as dividas em exercícios findos da Nação, elabora-se um plano como êste, pretendendo canalizar para o Vale do
São Francisco um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros.
Ora, é sabido que se encontram à margem daquele rio hospitais construidos há muitos anos e até agora sem nenhuma utilidade.
Alguns já desabaram e foram reconstruídos; outros ainda es~
tão para desabar; e assim sucessivamente.
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Falando sôbre Sergipe, Pôrto da Fôlha é um lugar pequeno;
em Propriá, logo mais adiante, onde também foi construído um
hospital, até o ano passado, quando a Comissão de Inquérito já
estêve, encontrou o material hospitalar abandonado e sendo até
roubado. Só depois de muito tempo é que êsse hospital começou a
funcionar, em situação precária.
Como se evidencia do exposto, Sr. Presidente, foram inúmeras
as obras construídas desde o govêrno passado, que lá estão abandonadas, sem nenhuma utilidade pública.

o Sr. Medeiros Neto - Permita V. Ex.ª. Discordo plenamente
da acusação que V. Ex. formula, no que tange a êsse aspecto e ao

funcionamento de tôdas as unidades que constituem a rêde hospitalar e sanitária do São Francisco. O Serviço Especial de
Saúde Pública - SESP - celebrou acôrdo, ou convênio, com a
Comissão Executiva do São Francisco pelo qual começou não só
a completar as obras dessas mesmas unidades como ainda a colocá-las em funcionamento. No Estado de V. Ex.ª poderemos concluir que ali já começaram a funcionar o hospital da cidade de
Propriá, o centro de saúde de Gararu e o centro de saúde da cidade
de Pôrto da Fôlha. Quero crer, ainda, que V. Ex.ª haverá de compreender que o mesmo tem ocorrido com as demais unidades pertinentes à rêde localizada no Estado de Alagoas. Não procede, portanto, a acusação que o nobre colega está a formular contra a
Comissão Executiva da Bacia do São Francisco.
O SR. FRANCISCO MACEDO - Não tenha dúvida, V. Ex.ª é
um dos defensores da Comissão do Vale do São Francisco; não
estou aqui acusando, mas falando a verdade. Somente no ano passado é que alguns dêsses hospitais começaram a funcionar. Entretanto, não se pode negar que outros desabaram antes de prestar
qualquer serviço ao povo.
O Sr. Medeiros Neto -

Há equívoco da parte de V. Ex.ª

O SR. FRANCISCO MACEDO -

Não há, absolutamente.

O Sr. Medeiros N g/;o - V. Ex. a não pode assinalar uma só
dessas unidades que tenha sofrido desgaste tamanho a ponto de
desabar.
O SR. FRANCISCO MACEDO -

Está provado.
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O Sr. Medeiros Neto - Apenas o que ocorreu é que o SESP,
ao assumir essa grave responsabilidade, imediatamente procurou
fazer as obras complementares em tôdas essas unidades. V. Ex.ª
poderá, mesmo, compreender que na cidade de Propriá existe um
hospital que, apesar das suas dimensões ciclópicas, pode apenas
ser aproveitado como centro de saúde. :í!:sse mesmo hospital, porém,
que V. Ex.ª poderia supor ter desabado, não estava sob a direção
e fiscalização da Comissão do São Francisco, porque essas unidades não foram construídas por essa Comissão. Os Governos estaduais receberam as verbas específicas e orçamentárias e as aplicaram como bem entenderam, sem responsabilidade da Comissão.

O SR. FRANCISCO MACEDO - Nobre Deputado, é público e
notório o desabamento de dois hospitais. V. Ex.ª não pode, absolutamente, ocultar esta verdade.
O Sr. Medeiros Neto - Quais são êles? Eu não os conheço.
O SR. FRANCISCO ,MACEDO - A imprensa ventilou isso,
está constatado, o próprio Departamento não nega. A defesa de
V. Ex.ª está excedendo a expectativa.
O Sr. Medeiros Neto - Nobre Deputado, sempre considero
qualquer informação fornecida a esta Casa por um representante
do povo como realmente idônea ...

O SR. FRANCISCO MACEDO -

A imprensa noticiou.

O Sr. Medeiros Neto - ... mas essa não o é. Não há uma só
unidade, das que constituem a rêde hospitalar do São Francisco,
que tenha sofrido desabamento.

O SR. FRANCISCO MACEDO - Comprometo-me a trazer aqui
o engenheiro que presenciou o desabamento dos hospitais de Lapa
e de São Januário.
:í!:le afirmou uma inverdade.
O Sr. Medeiros Neto - É uma grave inverdade que essa pessoa, infelizmente, transmitiu a V. Ex.ª.
O Sr. Manoel Novais -

O SR. FRANCISCO MACEDO - Sr. Presidente, a Comissão
de Inquérito também testemunhou, no momento em que um barco
no qual viajava chegou ao pôrto, creio que de Januária, o desabamento do cais, que quase alcança a embarcação. Quero saber se
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também, nisso há inexatidão por parte da comissão de inquérito.
Foi uma coincidência: no momento em que chegava o barco, o cais
desabou, quase atingindo o barco. E aqui está o presidente da
Comissão de Inquérito, engenheiro José Caminha Muniz, que é
homem honesto e honrado.
O Sr. Muniz Falcão - V. Ex.ª poderia informar-me em que
Ministério foi constituída essa comissão de inquérito?
O SR. FRANCISCO 1MACEDO - No DASP!
o Sr. Muniz Falcão - Ah! foi constituída pelo DASP!
O SR. FRANCISCO MACEDO O Sr. Mimiz Falcão -

Sim, Senhor.

Muito obrigado.

O SR. FRANCISCO MACEDO - Sr. Presidente, o que aconteceu no Vale do São Francisco foi a mesma coisa que se testemu·
nhou em hospitais em meu Estado. Na cidade de Riachão, onde a
Nação gastou vultosa soma, até hoje o hospital está sem qualquer
utilidade.
O Sr. Medeiros Neto sem utilidade?

Qual o hospital que V. Ex.ª diz estar

O SR. FRANCISCO MACEDO - Riachão do Dantas!
O Sr. Medeiros Neto - Não há nenhuma cidade ribeirinha do
São Francisco que tenha uma unidade sem a devida aplicação e
utilidade. Primeiramente a cidade de Riachão não é tributária do
São Francisco. A unidade sanitária que lá existe, um pôsto de
saúde, é apenas a resultante de uma emenda orçamentária, que
figura na sistemática dassa lei de meios como medida de ordem
puramente política.
O SR. FRANCISCO MACEDO- V. Ex.a não me compreendeu.
O Sr. Medeiros Neto - V. Ex.ª está afirmando que não há
uma só dessas unidades que esteja tendo a devida e oportuna aplicação. É contra isso que me rebelo. Compreendo que V. Ex.ª está
prestando informação inidônea, através da mais alta tribuna do
País. Estamos aqui na obrigação e na responsabilidade de seguramente dar conhecimento do que de fato existe.
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O SR. FRANCISCO MACEDO -V. Ex.ª se precipitou com seu
aparte violento, e não está parecendo - permita dizê-lo - ser,
como é, um sacerdote. Tenha paciência! Eu me refiro a Riachão
do Dantas, no meu Estado; não mencione! ser ou não cidade ribeirinha. V. Ex.ª tenha cuidado com seus apartes, porque aqui está
enfeixando duas autoridades - a de sacerdote e a de deputado.
Não venha, pois, falar em falta de idoneidade nas informações que
presto.
O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Atenção!
Os Srs. deputados não podem apartear o orador sem o seu consentimento.
O Sr. Medeiros Neto - Inidônea é a informação de quem disse
a V. Ex.ª que existe uma ou várias unidades da rêde hospitalar e
sanitária do São Francisco sem a devida aplicação e funcionamento. Isto é que é inidôneo. S. Ex.ª está portanto, laborando em
equívoco, e é o que não quero deixar passar despercebido, porque
estamos a debater o Plano Geral de valorização da região do São
Francisco, que constitui a maior esperança de redenção econômica e moral do país.

O SR. FRANCISCO MACEDO - Não tenhamos dúvida. Existem ainda entidades, instituições destas que não estão funcionando no Rio São Francisco. E, conquanto êsse plano seja, evidente
mente, um plano de engrandecimento da Nação, esta não é absolutamente obrigada a fazer o que não é possível, aquilo que as
suas condições financeiras não lhe permitem. Esta a verdade .
Continuando, Sr. Presidente, devo dizer ainda, falando sôbre
Riachão do Dantas, que o chefe político dali teve oportunidade de
me dizer: "Sei que esta cidade, tão pequenina, não comporta um
hospital; porém, se eu não aceitar a construção do hospital, os
meus adversários a aceitação, e, neste caso, vou concordar com a
construção dêste hospital". E está lá o hospital, sem nenhuma
utilidade, e a Nação sacrificou o seu dinheiro.
Mais adiante, no município de Arauá, há outro grande hospital que a cidade não comporta, pois é das menores cidades· de Sergipe, cuja renda orçamentária anual não atinge a cem mil cruzeiros e lá está o dinheiro da Nação sacrificado sem nenhuma utilidade pública.
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A Nação gastou mais de um milhão de cruzeiros com um hospital, na cidade de Indiaroba, antiga Espírito Santo, sem nenhuma
utilidade até o momento.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, são inúmeros os hospitais
e maternidades construídas no govêmo passado, e que, até êste
momento, não receberam o material indispensável ao seu funcionamento, e, conseqüentemente, não estão prestando serviços à coletividade.
Ainda há mais: quando da construção dêsses hospitais, foram
também construídas milhares e milhares de escolas rurais. Em
meu Estado, e, segundo informações que possuo, nos demais, nem
50% dessas escolas funcionam. As de Sergipe estão caindo, porque
o material empregado era de terceira classe. Outras não receberam
o mobiliário adequado. Não havia, na realidade, interêsse em que
êstes estabelecimentdsi preenchessem suas finalidades, mas era
evidente o desejo de apenas construí-los.
É isto o que se verifica em todo o Estado. São maternidades
desprovidas do indispensável material para o seu funcionamento.
São escolas fechadas, enquanto a Nação despendeu para a sua
construção somas vultosas. São estradas de ferro e estradas de rodagem construídas paralelamente.
Na legislatura passada - para ser exato, no ano de 1949 nas proximidades das eleições, .também houve no Parlamento Nacional uma febre de projetos, de emendas que, na maioria vingaram. Está-se construindo uma rodovia da Bahia para Aracaju
paralelamente à estrada já existente; está-se construindo uma estrada de ferro de Salgado para Paulo Afonso, sem nenhuma necessidade, porque, na zona, talvez 50 quilômetros de parte a parte
são de terra estéril, taboleiros onde não existe lavoura, não existe
pecuária apreciável. Sergipe não tem o que exportar para Paulo
Afonso nem Paulo Afonso tem o que exportar para Sergipe.
Vamos dizer que com a energia elétrica Paulo Afonso venha
a se transformar num centro industrial. Mas isso não é para êstes
10 anos e a Nação não poderia sacrificar cêrca de 2 bilhões de cruzeiros para construir apressadamente uma estrada de ferro da qual
não se necessitava.
Pois bem, Sr. Presidente, está-se construindo uma estrada de
rodagem paralelamente a outra, da cidade de Aracaju para a de
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Frei Paulo. Já existe uma estrada sàlidamente construída e faz-se
agora outra sem qualquer necessidade. Indaguei ao engenheiro
construtor qual a vantagem daquela rodovia, numa oportunidade
em que o País não pode despender tão vultosas somas do seu erário em obras adiáveis e até inócuas. Respondeu-me S. S.ª que era
apenas para fazer uma economia de distância. Mas, se nós não
temos o que transportar por urna estrada feita em terrenos sólidos,
o que teremos para transportar por duas rodovias, quando a diferença é de apenas 12 km e a Nação vai gastar cêrca de 25 milhões
de cruzeiros nesse trecho de estrada?
Na estrada de Salvador a Aracaju, o País vai despender mais
de um bilhão de cruzeiros, sem qualquer necessidade, porque já
existe uma rodovia sàlidamente construída.
É necessário que essa estrada seja construída, mesmo assim?
Por quê, afinal, se está impondo a construção dessa estrada?
Quando leveu êsse fato ao Chefe da Nação, S. Ex.ª me autorizou a entrar em entendimentos com o Diretor do Departamento
Nacional de Estrada de Rodagem. Perguntei, então, a S. S.ª qual
a vantagem dessa estrada, se havia outra, sàlidamente construída,
de Salvador para Aracaju. Por quê a Nação gastar mais de um
bilhão de cruzeiros com a construção de estrada paralela a uma
já existente? O Diretor daquele Departamento me respondeu que
era porque a construção da estrada faz parte integrante do Plano
Nacional de Estradas de Rodagem.
Quero, apenas, saber se afinal tôdas as obras que fazem parte
integrante do Plano Nacional de Estradas de Rodagem ou do Plano Nacional de Estradas de Ferro podem ser construídas possa ou
não a Nação, tenha ou não verba suficiente, tenha ou não dinheiro
suficiente, exatamente na oportunidade em que a Nação está a
braços com dívidas em exercícios findos que excedem muito de um
bilhão de cruzeiros .
É, portanto, Sr. Presidente, necessário que se examine êsse
aspecto, porque não podemos continuar assim, arrastando a Nação a construir estradas de ferro e estradas de rodagem e outras
paralelas, realizando obras adiáveis, dispensáveis e até supérfluas.
Pois bem, Sr. Presidente, isso é o que estamos testemunhando,
é o que se tem feito no regime democrático. ,Mas, precisamos levar
em conta que êste Parlamento, sôbre cujos alicerces, sôbre cujos
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ombros repousam as esperanças da Pátria, não pode, de modo
algum, contl'ibuir para levar a Nação a uma situação de bancarrota. É preciso que se examine êste aspecto, Senhor Presidente, Senhores Deputados. A Nação não está em condições de canalizar
um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros somente para uma
região. Não há absolutamente possibilidade para tanto. Se, para
explorarmos o nosso petróleo, não podemos dispensar a colaboração do capital internacional contra a vontade de uma grande parcela de parlamentares brasileiros. Isto porque, naturalmente, a
Nação não está em condições de o fazer sozinha.
Como, então, se explica que possamos elaborar, a um só tempo, dois orçamentos paralelos, um, o Orçamento obrigatório, a
Mensagem apresentada por S. Ex.ª o Presidente da República, outro, o Orçamento legislativo? Também posso estar incluído neste
meio. Naturalmente, também apresentei algumas emendas, porque todos apresentaram.
Tive oportunidade de receber cartas e telegramas de inúmeras instituições de caridade, solicitando o meu apoio, o meu interêsse, no sentido de apresentar emendas menores e maiores para
auxílio a êsses estabelecimentos. Mas tenho a certeza de que não
é absolutamnte possível, porque, se cada Deputado apresentar
emendas - digamos - no valor de 50 ou 100 milhões de cruzeiros,
onde a Nação vai buscar numerário para realizar tantas obras
quantas a nossa imaginação pretenda?
Sr. Presidente, tenho testemunhado de visu, em tôda parte,
onde tenho estado - não só na minha terra, é também nos Estados vizinhos, é no Rio de Janeiro - a situação precária por que
atravessam os lavradores brasileiros. Por esta razão, um litro de
feijão está custando Cr$ 16,00, o que talvez ainda não se tenha
registrado em país algum do mundo! Um litro de farinha cinco
e seis cruzeiros! Um litro de milho, a mesma coisa! O mesmo se
observa com o arroz, etc. Para não irmos mais longe, quero falar
aqui apenas da minha terra - Sergipe - onde cêrca de 65. 000
lavradores esperavam, confiantes, o financiamento do Banco do
Brasil, e êste financiamento lhes faltou!
Na cidade de Estância, a agência do Banco do Brasil é autônoma e se entende diretamente com a matriz do Rio de Janeiro.
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Aquela agência opera em 9 municípios, nos quais existem 16.500
propriedades rurais.
S. Ex.ª, o Presidente da República, autorizou o Banco do Brasil a financiar todos os lavradores, começando pelos pequenos.
Naquela cidade do Sul do Estado, dêsses 16.500 lavradores que
esperavam confiantes o financiamento do Banco do Brasil, apenas
vinte pequenos lavradores foram atendidos inclusive um avaliador
do Banco e o Juiz de Direito da comarca.
Ora, Sr. Presidente, naqela zona Sul do Estado, 16. 500 lavradores pobres procuraram a agência do Banco do Brasil e êsse estabelecimento lhes fechou as portas, respondendo, como respondeu
a grande industrial daquela zona que ali fôra, levando cinqüenta
e tantos pequenos lavradores, que os negócios pequenos não interessavam àquele estabelecimento de crédito.
Ora, Sr. Presidente, no restante do Estado, ou seja, 36 municípios, quarenta e tantos mil lavradores esperavam o financiamento do Banco do Brasil, que, da mesma forma, lhes fechara a
porta, sob a alegação de que negócios daquela natureza não interessavam absolutamente ao Banco do Brasil!
A respeito dêsse fato, aliás grave, no mês de novembro, quando, afinal começaram a surgir notícias da carestia, da fome e da
miséria do Nordeste, tive oportunidade de apresentar memorial
ao Sr. Presidente da República, mostrando que o Banco do Brasil
não cumpriu as ordens emanadas por S. Ex.ª, não financiou absolutamente aos lavradores pobres, nem no Estado de Sergipe, nem
nos demais Estados da federação. Neste memorial formulei 10 quesitos que até esta data não foram respondidos por aquêle estabelecimento de crédito. O Exmo. Sr. General Anápio Gomes, Presidente do Banco do Brasil, no Pôrto de Rio Negro me informou
que, efetivamente, os quesitos formulados no meu memorial haviam entalado o Banco. S. Ex.ª disse ainda que falava com autoridade, porque não foi no seu tempo que ocorreu êsse fato tão grave.
o Sr. Tenório Cavalcanti - Há quanto tempo V. Ex.ª denuncia estas irregularidades ao Presidente da República?
O SR. FRANCISCO MACEDO - Efetivamente, mas o Presidente da República - V. Ex.a há de convir - enviou o memorial
ao Banco do Brasil.
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O Sr. Tenório Cavalcanti - Não. Pergunto: há quanto tempo
V. Ex.ª, com o zêlo da sua atividade, o seu cuidado da coisa
pública, denunciou essas imoralidades, que agora apresenta, ao
Presidente da República?
O SR. FRANCISCO MACEDO - Desde que assumi o meu
mandato, mas, dentro de pouco tempo mostrarei a V. Ex.ª que,
dos inquéritos instaurados, já alguns produziram o efeito desejado e talvez esta Câmara se vá surpreender.
Pois bem, Sr. Presidente, enquanto dezenas de milhares de
pequenos lavradores, no Brasil inteiro, não contaram com o financiamento do Banco do Brasil, perderam as suas roças e, conseqüentemente, esta grande falta cometida por aquêle estabelecimento de crédito ocasionou êste caos, que testemunhamos com
tristeza, da carestia, onde um litro de feijão está custando dezesseis cruzeiros e talvez não se encontre onde comprar daqui a mais
alguns dias! Enquanto isso, o então Presidente do Banco do Brasil somente para o grupo que representava e representa emprestou, segundo informações fidedignas e do conhecimento do país,
Cr$ 1. 600. 000. 000,00. Não é só isso. Foram inúmeros os grupos
econômicos que, afinal, tiveram essa oportunidade de contrair
empréstimos tão vultosos.
Não se pode negar que S. Ex.ª o Presidente da República, na
melhor das intenções, no louvável intuito de aumentar a produção
e salvar o país da situação de miséria em que se encontrava, com
a sua produção fracassada, deu ordens ao Banco do Brasil nesse
sentido, mas o Banco do Brasil não cumpriu essas ordens. E me
causa estranheza quando se diz nesta Casa que S. Ex.ª, o Presidente da República, influenciou nesta ou naquela operação de
crédito, beneficiando a êste ou aquêle grupo econômico. Eu desejava que a Casa me respondesse como se explica que o Banco do
Brasil, que ouve S. Ex.ª o Presidente da República para a realização dêsses negócios vultosos, não ouviu S. Ex.ª quando lhe expediu
ordem para financiamento de milhões de lavradores pobres. Por
que não se fala a verdade? Por que não se diz que o Banco do
Brasil, quando realiza êsses negócios vultosos, o faz porque tem
interêsse de o fazer? Por que não se declara que, tendo o Presidente
da República autorizado o Banco do Brasil a financiar milhares de
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O SR. FRANCISCO MACEDO - Levei ao conhecimento de
S. Ex.ª tais fatos, nestes últimos meses, depois de percorrer tôda
aquela zona, inclusive na fronteira do meu Estado com o de Vossa
Excelência. O clamor é o mesmo, em tôda a parte. Todo rurícola,
todo lavrador pobre se queixa dessa situação, da falta de financiamento por parte do Banco do Brasil. Para testemunhar tal situação, não tirei a prova somente na Estância, mas em tôdas as Agências do Banco do Brasil naquela região. O Banco do Brasil não
financiou aos pequenos lavradores ...
O SR. PRESIDENTE - Atenção! Sou obrigado a informar a
V. Ex.ª que faltam apenas 5 minutos para concluir o tempo de
que dispunha.
O SR. FRANCISCO MACEDO - ,Muito obrigado, Senhor Presidente.
Como se evidencia do exposto, a Nação está no dever de amparar a êsses milhões de lavradores, de amparar, afinal, a todos
êsses ruricolas, porque são êles que produzem os cereais de que
tanto necessitamos para as populações das cidades.
Se a Nação está em condições de canalizar, sômente para a
Bacia do São Francisco, 1 . 500. 000 . 000 de cruzeiros, por quê, então, não socorrer milhões de lavradores pobres, que imploram o
amparo da Nação?
Ninguém pense que êsses auxílios enviados para o Norte vão
resolver a situação. li:sses auxílios são apenas para amenizar a
dor, para que o pobre sertanejo não morra de fome. Mas a situação não será resolvida desta forma. É necessário que êste Parlamento colabore com o Govêrno no sentido de salvar a Nação da
precariedade em que se encontra.
Não podemos negar que o Banco do Brasil continua não financiando a milhões de lavradores.
Exatamente agora no inverno, conheço inúmeros lavradores
que vão perder suas roças, tanto em Sergipe, como na Bahia e em
Alagoas. Não faz quinze dias, rurícolas do Estado de Alagoas me
procuraram em Aracaju para me falarem nessa situação de miséria.
Ora, Sr. Presidente, já se vê que a Nação não pode, não deve,
não está em condições de canalizar sômente para uma região um
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bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros. Desta forma o resto do
País ficará em má situação; a lavoura ficará desamparada, porque o Banco do Brasil não está financiando. O Govêrno precisa de
providências imediatas, precisa de verba não só para pagar a divida dos exercícios findos, que os credores estão reclamando, até
em nome da Pátria, em importância superior a um bilhão de cruzeiros, como para socorrer milhares de lavradores.
Se o Govêrno não tomar estas providências, daqui a seis ou
oito meses não teremos milho, farinha, nem arroz com abundância, especialmente naquela região do Norte. Não teremos feijão,
que já está custando Cr$ 16,00 o litro e passará a Cr$ 30,00. Sofreremos, enfim, escassez de produção como, aliás, já estamos testemunhando em todo o País.
O Sr. Tenório Cavalcanti - O discurso de V. Ex.ª, que deleita~
persuade e encanta, está-se transformando em excelente aula prática de psiquiatria. O nobre orador dá a impressão de estar falando a cêrca de 300 médicos que se encontram nas galerias, observando S. Ex.ª com especial atenção. Há, até, um movimento de
deputados para pedir a prorrogação do tempo de V. Ex.ª, e eu
queria solicitar-lhe que não aceitasse essa prorrogação, não obstante o brilhante discurso que está proferindo, afim de que pudéssemos discutir e votar ainda hoje o projeto para o qual foi convocada esta sessão especial. É um apêlo que quero fazer à excessiva
bondade de V. Ex.ª, bondade com que tem mimoseado a tôda a
Câmara sempre que ocupa a tribuna.
O SR. FRANCISCO MACEDO - O aparte de V. Ex.ª me merece a devida atenção. Porque estou ao lado dos médicos, quero, aproveitando a oportunidade, solicitar do Sr. Presidente, sendo possível não permitir que o meu tempo seja considerado esgotado afim
de que eu tenha ensejo de concluir desta tribuna as minhas considerações.
O SR. PRESIDENTE - Infelizmente, V. Ex.ª não pode ser
atendido, uma vez que o tempo de que dispunha já está extinto e
não recebi pedido de prorrogação.
O Sr. Tenório Cavalcanti - Sr. Presidente, fiz apêlo no sentido de que não houvesse pedido de prorrogação, em vista da boa
vontade do nobre Deputado que está na tribuna.
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primeiro relatório apresentado pela Comissão de Inquérito, através do qual teremos oportunidade de evidenciar que não vim a esta
tribuna revelar fatos que não ocorreram.
Sr. Presidente, em face do exposto concordo em que a Nação
no Orçamento para o ano vindouro, consigne, com referência ao
Vale do São Francisco, importância indispensável à conservação
das obras existentes, a fim de dotar os hospitais de material imprescindíível ao seu funcionamento, a fim de dotar os hospitais
de médicos, de serviço de enfermagem, de assistência social integral. Assim se amenizará a fome e a dor daquele pobre povo de
forma direta. O contrário se verificará, Sr. Presidente, abandonando-se as obras começadas, fechando-se os hospitais, embora alguns
estejam funcionando, mas sob o amparo de outras entidades que
naturalmente, não têm obrigação de realizar assistência social,
como o Govêrno tem.
Nada adianta haver hospitais no Vale do São Francisco e hospitais construídos em todo o território nacional, de portas fechadas, sem equipamento necessário, sem o material hospitalar de
que carecem. Vamos começar - já disse - pelo Estado mais pequenino onde existem cêrca de oito hospitais de portas fechadas,
onde a Nação despendeu uma fortuna sem nenhuma utilidade.
E quando êsses hospitais estiverem funcionando continuarão sem
utilidade, como venho, neste momento, provar.
Tive oportunidade de visitar o pôsto médico da cidade de Dores, em Sergipe, e ali não encontrei sequer um pacote de algodão.
Perguntei ao enfermeiro de que valia aquêle pôsto médico e êle me
informou que muitas vêzes quando precisava fazer um curativo,
era forçado a recorrer a uma subscrição entre pessoas caridosas.
No entanto, se examinarmos o Orçamento do Estado, vamos verificar que dêle consta a verba destinada àquele pôsto médico.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, se somente no Estado de
Sergipe existem oito ou dez hospitais, acabados de construir, fechados por falta de recursos, pois não têm sequer uma cama; maternidades de portas fechadas, sem nenhuma utilidade - e não
há esperanças, porque só os podêres públicos estariam em condições de auxiliá-los - como se explica possa o Govêrno mandar
para o Vale do São Francisco um bilhão e quinhentos milhões de
cruzeiros para satisfazer êsse idealismo excessivo, êsse patriotismo
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absoluto e profundo? Impossível exigir da nação sacrifícios inauditos nesta oportunidade em que deve dar uma satisfação ao mundo, provar que somos um povo civilizado que não somos um país de
ignorantes para deixar 80 % dos nossos habitantes passando fome,
privações, miséria, a fim de canalizar um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros sàmente para uma região, como se dessa região
viesse a salvação do País, como se dessa região viesse a redenção
nacional.
Não tenhamos dúvida, o Govêrno não poderá jamais esquecer
aquela obra, mas também não está obrigado a sacrificar o Orçamento da nação, a sacrificar o resto do País para amparar, para
beneficiar sàmente uma região.
O Sr. Tenório Cavalcanti - Inclino-me a acreditar que a redenção nacional só virá da obstrução. (Riso).
O SR. FRANCISCO ;MACEDO - O aparte de V. Ex.ª é muito
importante e eu o guardo com o devido cuidado para responder
depois. (Riso) .
Ora, Sr. Presidente, viajando de Salvador para cá, dois amigos
que me acompanhavam me transmitiram a mesma coisa de que
estou falando aqui. No Estado da Bahia também existem instituições de caridade em situação precária, hospitais, maternidades,
precisando de recursos, até mesmo dentro da própria Capital. Que
dizer do interior daquele grande Estado? Conseqüentemente, mister se torna ainda que os cofres da nação estejam devidamente
aparelhados para acudir à nação, para socorrer os Estados, cada
um de per si e todos ao mesmo tempo, examinando as suas entidades, examinando, afinal seus hospitais, as suas maternidades,
os seus postos médicos, proporcionando enfim, à coletividade brasileira a assistência social e tudo aquilo indispensável à sobrevivência do ser humano. Nós não somos a América do Norte, que
está nadando em dinheiro para transformar sàmente dentro de
um ano o Vale do São Francisco num verdadeiro paraíso. Vamos,
então, socorrendo, a um só tempo, tôdas as regiões do país; vamos socorrendo, a um só tempo, todos aquêles que mais necessitam; vamos, enfim, olhar para a lavoura, para a agricultura; vamos amparar o pobre lavrador dando-lhe imediatamente o dinheiro de que precisa para tratar da sua roça, mesmo que essa impor-
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tância seja concedida através de garantia real e não como se está
passando. Foram centenas de lavradores que procuraram nas
agências do Banco do Brasil e propuseram dar as suas propriedades rurais no valor de 15, 20, 40 e 50 mil cruzeiros para levantar
somas mínimas, de 5, 10 ou 15 mil cruzeiros. E o Banco do Brasil
respondia que não estava aparelhado para operações dessa natureza. Se a Carteira de Crédito Agrícola do Banco do Brasil não é
uma carteira hipotecária, não podia financiar os lavradores, por
que se comprometeu com S. Ex.ª o Chefe da Nação, por que assumiu esta responsabilidade perante o País, para, depois, enganar,
ludibriar cêrca de 2 ou 3 milhões de pobres lavradores?
Quem quiser uma prova concreta, que quiser testemunhar
de visu hoje mesmo, tomo a liberdade de oferecer a quatro ou cinco colegas passagem de ida e volta às minhas expensas e ainda
hospedagem, para que visitem a residência de centenas e centenas
de pequenos lavradores, que perderam as suas roças porque não
tinham esperanças do financiamento e estavam vivendo como podiam. Conheço dezenas de lavradores, Sr. Presidente, que viviam
de um critério de meia dúzia de vacas, meia dúzia de cabras, mas
com a promessa e garantia de que o Banco do Brasil financiaria
sem distinção a todos os lavradores. Então que fizeram os pequenos lavradores? Venderam a sua meia dúzia de vacas, venderam
as suas cabras, venderam as suas ovelhas e cercaram a sua roça
com o resto do dinheiro, derrubaram o mato e queimaram. Prepararam a terra e foram à agência do Banco do Brasil, e êste, criminosamente, desgraçadamente lhes fechou as portas.
Do que estou afirmando, Sr. Presidente e Srs. Deputados, já
dei conhecimento por escrito a S. Ex.ª o Sr. Presidente da República. E desafio o Banco do Brasil a que mande um, dois, três ou
quatro de seus funcionários para me acompanharem em todo o
Norte, afim de mostrar-lhes a calamidade pública, as roças perdidas, as centenas e milhares de lavradores que não tiveram o
financiamento prometido. Conseqüentemente, o Banco do Brasil
abusou da boa fé do Presidente da República, e, ainda, traiu a
Nação, porque não temos produção, porque milhões de lavradores
estão passando fome, passando miséria, quando, entretanto, grandes empréstimos foram efetuados, a começar pelo concedido ao
grupo do ex-Presidente do Banco do Brasil.
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Sr. Presidente, um colega, da bancada de Mato Grosso, teve
oportunidade de me revelar ter ido ao Banco do Brasil propor um
empréstimo pequenino, mediante garantias triplices para cultivar
a terra, para desenvolver determinada região do seu Estado, e que,
no entanto, só porque o negócio era pequeno, o Banco não aceitou, não concordou. E o Deputado a que me refiro está aqui presente.
O SR. PRESIDENTE - Está terminado o tempo de V. Ex.ª e
já há número para a votação.
O Sr. Flores da Cunha -

nobre orador.

o

Peço licança para dar um aparte ao

SR. FRANCISCO MACEDO -

Com prazer.

O Sr. Flores da Cunha - Antes de V. Ex.a se retirar da tribuna, quero fazer referência ao aparte que deu a V. Ex.ª o Deputado
Sr. Tenório Cavalcanti, falando que a obstrução era a redenção
nacional. Vi que êste era um aparte irônico. Tenho ouvido V. Ex.a,
sei que V. Ex.ª não é um luminar da tribuna, mas é um homem
que diz verdades duras, na sua linguagem, mas as diz. Devo declarar a V. Ex.ª que.o caráter de V. Ex.ª não permitiria que estivesse fazendo obstrução. Não estava e não está, porque não havia
número para votar. Só agora o Sr. Presidente anuncia que há número. Quero dizer a V. Ex.ª que a obstrução não estava sendo
feita alhures. (Riso). Mas nós, aquêles que já tomamos posição
neste assunto relativo ao subsídio dos funcionários de profissões
liberais, não arredaremos pé daqui, e ninguém nos demoverá da
nossa atitude. (Muito bem. Palmas). Que nos vençam, mas que
nos vençam em fair play, lealmente. (Aplausos).

O SR. FRANCISCO MACEDO - Agradeço profundamente o
aparte de V. Ex.ª e, quanto ao do Sr. Deputado Tenório Cavalcanti,
limito-me a cumprir o mandamento da lei de Deus: eu o perdôo ...
(Muito bem; muito bem. Palmas) .

. .......................................................... .
;,

SESSAO EM U DE JUNHO DE 1953

ORDEM DO DIA
Primeira discussão do Projeto n.º 1.057-A, de 1950,
que dispõe sô"bre o Plano Geral de Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco; tendo pareceres, com
substitutivos, das Comissões da Bacia do São Francisco e
de Finanças.

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Senhor Vasconcelos
Costa. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Vasco Filho. (Pausa) .
Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Freitas Cavalcanti.
O Sr. Freitas Cavalcanti pronunciou discurso. Não
gue à publicação pelo orador.

O SR. PRESIDENTE -

foi entre-

Tem a palavra o Sr. Leite Neto.

O SR. LEITE NETO * - Sr. Presidente, depois das palavras
do brilhante Deputado Freitas Cavalcanti, eu pouco teria de acrescentar aos reparos feitos ao Plano de Recuperação do Vale do São
Francisco.
A idéia de inscrever em nossa Carta Constitucional um dispositivo tornando obrigatória a consignação orçamentária para a
•

Não foi revisto pelo orador.
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recuperação daquele grande Vale, que constitui, incontestàvelmente, um dos grandes centros em potencialidade econômica do
nosso país, foi uma iniciativa feliz, e nós, do Nordeste, habituados,
mesmo no Vale do São Francisco, a sofrer a inclemência das sêcas
periódicas à pequena distância do grande rio, vendo o espetáculo
tremendo e doloroso do êxodo do nordestino para as terras felizes
do sul do Brasil, tínhamos como certo que essa recuperação econômica iria possibilitar aos nordestinos, aos são-franciscanos,
àqueles que estão compreendidos no Vale do grande rio da "unidade nacional" nós estávamos certos, repito, de que, dentro de
pouco tempo, o potencial econômico daquele Vale estaria conveniente elevado, de maneira a não só possibilitar o abastecimento
de tôdas as suas populações, como ainda permitir que o excesso
de produção viesse para os grandes centros de consumo nacional.
O Sr. José Guimarães - Apóio integralmente as palavras de
V. Ex.ª, e em abono delas, convoco a atenção de V. Ex.ª para outro
problema que se forma naquela terra de promissão do Sul do País,
a que V. Ex.ª aludiu. É um problema tão sério, no Sul, como o do
êxodo no Norte, porque êsses retirantes, que apenas dão lucro àquela indústria que se está estabelecendo, do Nordeste para o Sul, sem
a repressão policial, de "pau de arara". :S:les chegam no Sul e ficam
à mercê do Govêrno, ou dos Governos de São Paulo e do Paraná,
na dependência de esmolas, porque não é possível que no Sul, por
mais rico que seja, haja terra, haja trabalho e ambiente para essa
gente tôda, que para lá está imigrando.
O SR. LEITE NETO - O aparte de V. Ex.ª é perfeitamente
oportuno, e eu o agradeço, porque é um fato incontestável e verdadeiramente alarmante o fenômeno migratório que se observa,
anualmente, no Nordeste. Já se deslocaram, nestes últimos tempos, cêrca de 400 mil nordestinos para as terras do Sul, ou seja,
quase tôda a população do meu pequenino Estado, que tem pouco
mais de 600 mil habitantes.
Vê V. Ex.ª a gravidade do problema.
O SR. PRESIDENTE - Sou obrigado a interromper V. Ex.ª,
porque já há número na Casa para votação.
O SR. LEITE NETO - Então, Sr. Presidente, dou por concluído meu discurso, fazendo veemente apêlo para que, na opor-
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tunidade em que fôr aqui discutida a emenda visando beneficiar
o sistema econômico do Baixo São Francisco, esta Câmara, meditando nas graves responsabilidades que tem para o Nordeste, parcela integrante da unidade nacional, não faltará, com o seu apoio,
para que possamos integrar os nordestinos no meio onde nasceram
e onde têm direito de viver, construindo uma economia próspera,
para felicidade dos seus Estados e da nação brasileira. (Muito bem;
muito bem. Palmas) .
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SESSÃO EM 13 DE JUNHO DE 1953

ORDEM DO DIA
Primeira discussão do Projeto n.º 1.057-A, de 1950,
que dispõe sôbre o Plano Geral de Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco; tendo pareceres, com
substitutivos, das C<Ymissões da Bacia do São Francisco e
de Finanças. (Inscrito o Sr. Leite Neto (55 minutos).

O SR. PRESIDENTE -

(Pausa).

Tem a palavra o Senhor Leite Neto.

Não está presente.
Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada adiscussão e adiada a votação do projeto n.º 1. 057-A, de 1950.
O SR. PRESIDNENTE - Tendo sido oferecidas emendas ao
Projeto n. 0 1.057-A, de 1950, em l.ª discussão, volta o mesmo às
Comissões de Bacia do São Francisco e de Finanças.
N. 0 1

Inclua-se entre as cidades a serem beneficiadas com o Serviço
de abastecimento dágua, a de Unaí, Minas Gerais.
Sala das Sessões, em 19 de maio de 1953. - Israel Pinheiro.
N. 0 2

Art.. . . O Orçamento da União consignará, no prazo de cinco
anos, a partir de 1954, dotações do art. 198 da Constituição, no
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montante de Cr$ 40. 000. 000,00 (quarenta milhões de cruzeiros)
anuais, que serão distribuídos à Companhia Hidrelétrica do São
Francisco para construir linhas de transmissão e estações transformadoras em municípios situados nos Estados compreendidos no
Polígono das Sêcas, dentro de sua zona de influência, a começar
pelo sistema que atenderá à região do Cariri, no Ceará.
Sala Antônio Carlos, 11 de maio de 1953. - Manoel Novaes.

- Paulo Sarasate. Barreto.

Parsifal Barroso. -

Sá Cavalcanti. -

Adahil

N. 0 3

Acrescente-se onde convier:
Sistema de irrigação no Baixo São Francisco, inclusive em
cooperação com particulares:
Cr$
Alagoas ................................. . 10. 000. 000,00
Sergipe ................................. . 10. 000. 000,00
Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. -

Leite Neto.

Justificação

A omissão de verbas destinadas à irrigação no Baixo São Francisco não encontra nenhuma justificativa.
O sistema de irrigação nesta seção inferior do grande rio apresenta maiores vantagens econômicas para o país do que a irrigação
no médio e alto São Francisco.
Demonstrei da tribuna da Câmara a minha afirmativa. - Leite

Neto.

N. 0 4

Inclua-se na parte referente a serviços de abastecimento dágua,
a cidade de Santa Luzia, Minas Gerais.
Sala das Sessões, 15 de maio de 19i53. - Israel Pinheiro.
N. 0 5

Para conclusão das obras da Usina Paraíso, de Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais - Cr$ 2. 500. 000,00.
Sala das Sessões, em 29 de maio de 1953. - Olinto Fonseca.
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Justificação

O município de Carmo do Paranaíba, no Estado de Minas Gerais, está situado em uma rica região do Vale do Rio São Francisco
e é banhado pelo seu afluente, Rio Abaeté, que o divide com o município de Tiros.
Possuindo terras de uma fertilidade sem par, é um município
que produz e exporta grande quantidade de cereais para o abastecimento dos grandes centros de consumo, tais como feijão, milho,
arroz, batatas, bem como grande quantidade de laticínios, suínos
vivos e banha.
Entretanto a cidade, com cêrca de 4. 000 habitantes, de uma
topografia belíssima, possuindo amplas avenidas e ruas bem traçadas, não tem alcançado um desenvolvimento à altura das possibilidades econômicas do município, fato êsse devido aos graves problemas que afligem a população local e que estão por resolver,
dentre êles, notadamente, energia elétrica, abastecimento dágua e
rêde de esgotos.
A preocupação da administração municipal é resolver aquêles
problemas, de maneira a possibilitar o desenvolvimento de meios
indispensáveis à subsistência da população e evitar o êxodo sempre
crescente para outras cidades, em conseqüência da inexistência de
confôrto e ambiente de vida adequado.
1- Energia Elétrica:
Sem dúvida alguma o problema da energia elétrica constitui o
mais grave e o mais importante entre todos os outros, que dêle dependem para a sua solução.
o abastecimento dágua da cidade é feito pela captação de poços
artesianos e recalque para um reservatório recentemente construído dependendo de energia elétrica para o seu funcionamento normal. Entretanto a cidade possui apenas uma usina hidrelétrica de
40 H.P. e uma usina termoelétrica de 80 H.P., cujo funcionamento
deficiente e dispendioso às vêzes deixa sem água a população local,
o que constitui, sem dúvida, fato de suma gravidade.
Foi instalado, no ano passado, o serviço de abastecimento de
água, aproveitando dois poços artesianos já existentes na cidade;
observando então a insuficiência da sua produção para o consumo
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Ligando-se as duas bacias foi projetado um canal em manilhas de concreto armado, de 0,80 m de diâmetro interno, com uma
extensão de 3.050 m. - Da tomada dágua da barragem do córrego
Pavão ao stand-pipe, foi projetado um canal com as mesmas características do anterior e com uma extensão de 570 m. O stand-pipe
foi projetado com um diâmetro de 3,00 m e altura de 7,20 m, de
onde parte a tubulação forçada, em tubos de chapas de aço, com
o diâmetro de 0,55 m e com o comprimento de 160,00 m.
Na Casa das Máquinas serão instalados dois conjuntos acoplados de turbinas e geradores de 250 c.v. cada, dois transformadores elevadores de voltagem e quadros de contrôle das máquinas.
A linha de transmissão foi projetada em postes de aroeira e
fio de cobre n.º 8, com a voltagem de 13.200 volts e uma extensão
de 5. 000,00 m, devendo ser construída na entrada da cidade a
subestação abaixadora de 13. 200 para 2. 200 volts, voltagem a ser
distribuída para os transformadores da cidade.
2) Construção:
Foi iniciada a construção pelos serviços de terraplenagem
para o preparo da plataforma do canal e locais das barragens e
casa das máquinas, entando já prontos vários trechos.
a) Canal entre as bacias do Paraíso e Pavão:
Construídos já no trecho compreendido entre as bacias do
Paraíso e Pavão cêrca de 1.200 m de plataforma para o canal,
faltando ainda para ser construído um trecho de 1.850 m.
b) Canal entre a barragem do Paraíso e o stand-pipe:
Conforme se pode observar pelas fotografias anexas, está totalmente construído o trecho compreendido entre a barragem do
Pavão e o stand-pipe, tendo já a esta altura terminado a cobertura de terra do canal.
e) Barragem do Pavão:
Esta barragem está pràticamente concluída, faltando apenas
a concretagem do vertedor, conforme ilustram as fotografias anexas; o vertedor desta barragem consumirá ainda cêrca de 400 m 3
de concreto ciclópico.
d) stand-pipe: - Concluída a sua construção.
e)
Tubulação forçada:
Encontram-se já no local das obras os tubos de chapas de aço,
adquiridos da ARMCO e prontos para serem instalados, depois de
12 -
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serem construídas as pilastras de supor.te e amarração, que estão
sendo locadas para imediata construção.
f) Casa das máquinas:
Está já terminado o corte para a locação da casa das máquinas, cavado em rochas, devendo a sua construção ser iniciada
imediatamente.
g) Máquinas:
Foram encomendadas na Alemanha, turbinas J. M. Voith,
geradores, transformadores e todo o material elétrico Siemens,
tendo sido pagos adiantadamente Cr$ 250. 000,00, ficando o restante para pagamento no ato do recebimento.
Conforme se depreende da exposição acima, faltam ainda muitas obras para serem construídas e terminadas, tais como a Barragem do Paraíso, Casa das Máquinas, 1.850 m de plataforma para
o Canal, Manilhas, Canal entre as duas Bacias, Tubulação forçada, etc.
A vertiginosa alta das diversas matérias-primas, transportes
e mão-de-obra, bem como alguns imprevistos naturais, determinaram um encarecimento tal nas construções, que antes de concluída a obra em aprêço, já se esgotou completamente a verba que a
Prefeitura destinou aos serviços e é esta a razão por que se justifica esta emenda, baseada no programa de assistência aos municípios situados no Vale do São Francisco.
3) Orçamento previsto para conclusão das obras:
a) Barragem do Paraíso:
Tomando por base os preços unitários conseguidos na construção da barragem do Pavão, o custo provável desta barragem
será da importância de Cr$ 700. 000,00.
b) Terraplenagem do canal - Cr$ 300.000,00.
e) ,Manilhas:
Acham-se prontas 850 manilhas, que são fabricadas no local das
obras, necessitando ainda de 2 . 200 para a conclusão do canal entre as duas bacias - Cr$ 440. 000,00.
Assentamento e transportes das mesmas - Cr$ 220. 000,00.
d) Tubulação forçada:
Construção das 40 pilastras de apoio e amarração, soldageJll
dos tubos e confecção de uma peça auxiliar de distribuição nlls
turbinas, aproximadamente - Cr$ 70.000,00.
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e)
f)

Casa das máquinas - Cr$ 150. 000,00.
Linha de transmissão - Cr$ 150. 000,00.
g) Subestação na cidade - Cr$ ............... .
h) Rêde distribuidora (ampliação e remodelação)

Cr$ 410.000,00.
Total - Cr$ 2. 500. 000,00.
Aí estão, em linhas gerais, as considerações que pretendíamos fazer a fim de demonstrar a situação em que se encontram
as obras de construção da Usina Paraíso.
O município de Carmo do Paranaíba se encontra no Vale do
São Francisco. Sôbre êste ponto transcrevemos a carta que dirigiu
ao autor desta emenda o Exmo. Sr. Dr. Paulo Peltier de Queiroz,
Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco.
Pela minuciosa justificação apresentada, verifica-se que a Prefeitura iniciou, com seus recursos próprios, obras de grande alcan"
ce econômico e que, por falta de financiamento, foi obrigada a
paralisá-la, com sérios prejuízos para o desenvolvimento de uma
das mais prósperas regiões do vale. A aprovação desta emenda se
justifica plenamente e seu mérito se enquadra perfeitamente nos
altos objetivos do Plano de Valorização do Vale do São Francisco.
Salas das Sessões, em 29 de maio de 1953. -

Olinto Fonseca.

N. 0 6

Acrescente-se onde convier:
Cr$ 5. 000. 000,00 para o desenvolvimento de um núcleo colonial na Fazenda Bom-Sucesso, no Vale do Carinhanha, mediante
acôrdo a ser assinado entre a Comissão do Vale do São Francisco
e a Escola Caio Martins.
Sala das Sessões, 18-5-1953. - Rodrigues Seabra.
Justificação

As Escolas "Caio Martins", referidas nesta emenda, tendo
como um dos pontos de maior relêvo no seu programa a recuperação para a sociedade de menores desvalidos, desempenham, por
outro lado, também o papel de órgão civilizador do meio rural,
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onde se localizam êsses mesmos estabelecimentos. Realizam nessa
tarefa, uma obra de profilaxia social, a qual se traduz no esfôrço
visando à fixação do homem ao campo, o que vale dizer - procurando diminuir o êxodo rural, cujos efeitos mais visíveis, para
quem reside nos grandes centros, se encontram no doloroso problema das favelas e no encarecimento progressivo dos gêneros de
subsistência.
Essa instituição, criada em janeiro de 1948, teve a sua organização restruturada pela Lei n. 0 829, de 14 de dezembro de 1951,
onde se ressalta (no art. 2. 0 ) a preocupação de dar-lhe um cunho
de Centro de Organização Rural, instrumento capaz de influir beneficamente na vida das populações rurícolas, melhorando-lhes
os padrões de vida. A Lei, aliás, veio apenas conferir forma legal
ao que já se fazia antes, por isso que o programa do Estabelecimento do município de Esmeraldas se caracterizou, desde os seus
primeiros .tempos de existência, por um constante trabalho em favor das populações vizinhas.
Em janeiro do ano passado foi instalado o segundo estabelecimento, no município de Pirapora, primeira cidade do Médio São
Francisco, êste por transformação da antiga Escola Média de Agricultura (Lei n.º 820, de 14 de dezembro de 1951), em educandário
vinculado ao sistema sócio-pedagógico da primeira Escola "Caio
Martins".
O que se denominam hoje Escolas "Caio Martins" é o conjunto de estabelecimentos que vão se espalhando pelo Estado, no momento, preferencialmente ao longo do São Francisco, num esfôrço
que pode ser considerado do maior e melhor interêsse social em
relação ao meio, sendo de esperar também favoráveis reflexos nos
trabalhos futuros em zonas mais afastadas .
Atualmente encontra-se em organização o núcleo do Vale do
Carinhanha, afluente do São Francisco. A Fazenda Bom-Sucesso,
de cêrca de 10 . 000 alqueires de boas terras de cultura, será a base
dêsse empreendimento. A grande área disponível e a sua estratégica situação com referência ao itinerário por onde descem os retirantes que buscam o Sul do País, vieram indicar a conveniência
de se fazer instalar ali uma Colônia agropastoril, visando à estabilização do deslocado em aprêço.
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Para êsse fim, encontram-se em preparo na Escola do Município de Esmeraldas, uma Bandeira Juvenil responsável por grande parte do programa a ser empreendido. Dessa Bandeira constam: a) os artífices de construção (oleiros, pedreiros, pintores, carpinteiros, eletricistas e bombeiros); b) os artífices de outros artezanatos (alfaiate, sapateiro, celeiro, padeiro, funileiro, mecânico);
e) outras especialidades no interêsse da educação, da saúde e da
produção (professor primário, auxiliar de Serviço Social, enfermeiro, prático de farmácia, Chefe de Escoteiros, prático rural e tratorista). l!:sses menores de 14 a 18 anos de idade, serão acompanhados por um adulto, pessoa experimentada e integrada nos princípios que regem a vida das Escolas.
O programa traçado para êsse empreendimento é simples.
Vem facilitá-lo às disponibilidades da instituição, cujo coeficiente
de autodocência, isto é, a capacidade de formar o seu próprio pessoal, já se revelou no êxito obtido na instalação da Escola de Pirapora, onde apenas crianças, iguais às acima indicadas, foram empregadas nos serviços de recuperação do patrimônio existente e
como monitores de menores desvalidos da região. É, sem dúvida, o
problema do pessoal adestrado, o mais difícil de todos a serem enfrentados, entretanto, nesse partciular, temos a certeza de que encontramos a melhor solução com o preparo do elemento humano
necessário na própria Escola-Matriz, no município de Esmeraldas.
Por outro lado, não reside apenas no interêsse de ordem material
o fundamento motivador de quantos dedicam o seu esfôrço às tarefas que se vão, dia a dia, concretizando dentro dos nossos planos de ação. As Escolas procuram viver o ideal de fraternidade
humana do que o seu imortal patrono é um símbolo.
Os recursos externos de que dispomos para levar à frente o
referido programa são os seguintes:
1) Na órbita federal:
a) um acôrdo com o Ministério da Agricultura, já aprovado
pelo Sr. Presidente da República, para a aplicação, ainda no corrente ano, da verba de Cr$ 1 . 000. 000,00 (hum milhão de cruzeiros) que será empregado na aquisição de viatura de transporte de
carga e pessoal, de um trator médio para abertura de estradas,
bem como, para alguns trabalhos de engenharia e montagem das
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oficinas que responderão pela manufatura do material de construção;
b) um acôrdo com o ,Ministério da Educação, em estudo, em
continuação ao anteriormente firmado, para o lançamento de uma
Missão Rural e outras formas de colaboração, nos programas educativos e na parte relativa à Saúde, em benefício da Colônia e dos
moradores da região;
e) um acôrdo, em estudo, com a Fundação da Casa Popular,
para a construção de 500 casas para as famílias a serem fixadas no
Vale do Rio Carinhanha. Neste setor, além do benefício de um lar
em condições higiênicas, visamos ainda dois objetos: dispor da
mão-de-obra necessária aos trabalhos e oferecer oportunidade para
tarefas remuneradas aos homens na fase do seu ajustamento, sem
afetar essencialmente as atividades agrícolas da gleba recebida.
2) Na órbita estadual:
a) colaboração da Secretaria de Saúde e Assistência no que
toca ao saneamento e serviços médicos necessários;
b) colaboração da Secretaria de Educação, nos assuntos pertinentes à especialidade (criação de Escolas, nomeação de professôres, etc.) ;
e) colaboração da Secretaria de Agricultura, nas atividades
de extensão agrícola, fornecimento de técnicos e de certos instrumentos e materiais indispensáveis;
d) colaboração da Secretaria da Viação, para os serviços de
engenharia, nos .trabalhos de divisão das glebas, urbanização do
Centro Social, bem como, nos projetos e construção de reprêsas, e
outros melhoramentos no interêsse da melhoria das condições de
vida de colono e do homem da região.
Resta ressaltar o valor social da emprêsa: a fixação de um
núcleo colonial nas terras fronteiriças dos Estados de Minas Gerais e Bahia representa muito mais do que um trabalho de valor
local. Sôbre êsse empreendimento em socorro de uma situação, que
vem constituindo através dos tempos contingências inelutáveis na
vida da nacionalidade - êxodo do Nordeste - releva notar o significado do aproveitamento em bases racionais de cêrca de 40.000
hectares de boas terras que ali existem abandonadas, com o esta-
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belecimento de algumas centenas de famílias, que poderão ter
naquela localidade a sua casa e a sua gleba, para o esfôrço honesto
em seu próprio benefício e no da comunidade. Serão parcelas a
mais na soma positiva dos valores da produção, parcelas estas subtraídas ao monte dos valores negativos que formam os marginais
dos centros de grande condensamento demográfico.
Destarte, a votação de um crédito dentro dos recursos de que
dispõe o plano de recuperação do Vale do São Francisco, para o
fim acima referido, constitui providência do mais atualizado interêsse, além do que representa como medida de sentido humano o
amparo das famílias retirantes, as quais, descendo do Sul do Estado do Piauí, do Oeste do Estado da Bahia (região de Barreira,
Santa Maria da Vitória, Carinhanha, etc.), passam pela ponte
sôbre o Rio Carinhanha no distrito de São Gonçalo e, logo em
seguida, entram nas terras da Fazenda Bom Sucesso.
N. 0 7

Onde se diz:
Usina Hidrelétrica do Abaeté, em São Gotardo,
diga-se:
Usina Hidrelétrica de Abaeté em São Gotardo e a linha de
transmissão para a cidade de Abaeté - Cr$ 15. 000. 000,00
Sala das Sessões, 11 de maio de 1953. -

Afc:m.so Arinos.

N.º 8

Inclua-se na parte referente aos Serviços de Abastecimento
dágua as cidades de Paracatu e Abaeté, em Minas Gerais.
Sala das Sessões, em 11 de maio de 1953. -

Afonso Arinos.

N. 0 9

Distribua-se a dotação de Cr$ 81. 000. 000,00 destinada a
abastecimento dágua, para as seguintes cidades na Bahia: Barreiras, Barra, Reinanso, Jacobina, Casa Nova, Curuçá, Carinhanha, Santa Maria, Correntina, Ibipetuba, Paratinga, Xique-Xique,
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Pilão Arcado, Sento Sé, Caitité, Campo Formoso, Irecê, Saúde,
Guanambí, Riacho de Santana, Paramirim e Santana dos Brejos.
Salas das Sessões, 11 de maio de 1953. -

Manoel Novaes. -

José Guimarães.

N. 0 10

Art. O Orçamento da República, consignará durante cinco
exercícios, a partir de 1954, dotações do artigo 198 da Constituição,
à razão de Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros)
anuais, que serão distribuídos à Companhia Hidrelétrica do São
Francisco para construir linhas de transmissão e estações transformadoras em Municípios situados no Polígono das Sêcas, dentro de sua zona de influência, a começar pelos Sistemas do Cariri,
Senhor do Bonfim, Mossoró e Pajeú.
Sala das Sessões, em 1.0 de maio de 1953. - Manoel Novaes.
- Helio Cabal. - Arruda Câmara,. - José Guimarães. - Sá
Cavalcanti. - Parsifal Barroso. - Adail Barreto. - João Agripino.
- Pontes Vieira.
N. 0 11
Abastecimento dágua inclua-se:
Para as cidades de Jatinã, Parnamirim, Araripina, Salgueiro,
Bom Conselho, São José do Egito, Triunfo, Curucuri, Tabira, Maniçobal, Bodocó, Flores e Custódia, em Pernambuco - ........ .
Cr$ 15. 000. 000,00.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. -

Pontes Vieira.

Pessoa Guerra. -

N.0 12

Abastecimento dágua:
Inclua-se:
Para as cidades de Pôrto da Fôlha, Aquidabã, N. S. da Glória,
Neópolis, Japoatan e Caruru, em Sergipe. - Cr$ 6. 000. 000,00.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. - Leandro Maciel.

Luiz Garcia.
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N.º 17

Discriminação das obras a serem feitas no Vale do São Francisco.
Abastecimento dágua:
Inclua-se:
João Ribeiro
Lagoa Dourada
Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. - Bias; Fortes.
N.0 18

Abastecimento dágua potável:
Incluam-se os ,Municípios de Bonfim, Conselheiro Lafaiete,
Grão Mogol, Abaeté, Resende Costa e Porteirinha.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. -

Machado Sobrinho.

Alberto Deodato. -

N.º 19

Quadro da Discriminação das Dotações do art. 29 do ADCT,
a serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
IX - Abatecimento dágua:
Destaque-se:
a) para a localidade de Paraopeba, em Minas Gerais Ct$ 1. 000. 000,00.

Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. -

Hildebrando Bisaglia.

N. 0 20

Abastecimento dágua:
Incluam-se os seguintes municípios no Estado de Minas Gerais: Itabirito, Belo Vale, Brumadinho e Congonhas.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. -

Lúcio Bittencourt.

N.0 21

Quadro da Discriminação das Dotações do art. 29 do ADCT,
a serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
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Discriminem-se as seguintes dotações para serviço de água
nos municípios abaixo:
Cr$
Araripina
1 . 000. 000,00
Salgueiro
1. 000. 000,00
Ouricuri ..................................... . 1. 000. 000,00
Serra Talhada ................................ . 1. 000. 000,00
Triunfo ...................................... . 1. 000. 000,00
Afogados de Ingàzeira ......................... . 1. 000. 000,00
São José do Egito ............................. . 1. 000. 000,00
Sertânia ..................................... . 1. 000. 000,00
Garanhuns ............................... ·-· .. . 1. 000. 000,00
Pedra ........................................ . 1. 000. 000,00
10. 000. 000,00
Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. -

Alde Sampaio.

N.0 22

Quadro da Discriminação das Dotações do art. 29 do ADCT,
a serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
IX - Abatecimento dágua:
a)
para as localidades de Jequitibá, João Pinheiro, Nova
Lima, Jequitaí e Sete Lagoas.
Sala das Sessões, 3 de junhlO de 1953. -

Machado Sobrinho.

N.º 23

Quadro da Discriminação das Dotações do art. 29 do ADCT,
a serem dispendidas no qüinqüênio 1951-1955.
IX - Abatecimento dágua:
Inclua-se:
a) Para as localidades de Guia Lopes, Pinheiros, Capitólio,
Lagoa, Habirito, Panamba - Cr$ 6. 000. 000,00.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. -

Monteiro de Castro.
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N. 0 24

Quadro da Discriminação das Dotações do art. 29 do ADCT,
a serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
IX - Abatecimento dágua:
Inclua-se:
a) para as localidades de Espinosa, Divinópolis, Francisco Sá,
Brasília, Lagoa Dourada, João Ribeiro, em Minas Gerais.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. -

Alberto Deodato.

N. 0 25

Discrimine-se:
Para abastecimento dágua em Palmas de Monte Alto e Guanambi, a quantia de Cr$ 3. 000. 000,00.
Sala das Sessões, 6 de março de 1953. -

Jaime Teixeira.

N.º 26

Quadro da Discriminação das Dotações do art. 29 do ADCT,
a serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
IX - Abastecimento dágua:
Destaque-se:
a) para as localidades de São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo,
João Pinheiro, Presidente Olegário, Patos de Minas, Coromandel,
Lagoa da Prata e São Gonçalo do Pará - Cr$ 8. 000. 000,00.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. - Leopoldo Maciel.
N. 0 27

Discriminação de obras a serem executadas no presente qüinqüênio.
Inclua-se:
Conceição do ,Mato Dentro - Cr$ 1. 500. 000,00.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. - Guilherme Machado.
N.º 28

Quadro da Discriminação das Dotações do art. 29 do ADC'::'
a serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
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IX - Abastecimento dágua:
Inclua-se:
a) para as localidades de Jaboticatubas, Coração de Jesus e
Itabirito em Minas Gerais - Cr$ 3. 000. 000,00.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. -

Feliciano Penna.

N.0 29

Quadro da Discriminação das Dotações do art. 29 do ADCT,
a serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
IX - Abastecimento dágua:
Inclua-se:
a) para as localidades de São Gonçalo do Pará, Pequi e Pompeu, em Minas Gerais.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. -

Rondon Pacheco.

N. 0 30

Quadro da Discriminação das Dotações do art. 29 do ADCT,
a serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
IX - Abastecimento dágua:
Inclua-se:
a) para as localidades de Oliveira, Carmo da Mata e Divinópolis, em Minas Gerais - Cr$ 3. 000. 000,00.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. - Licurgo Leite.
N. 0 31

Quadro da Discriminação das Dotações do art. 29 do ADCT,
a serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
IX - Abastecimento dágua:
Inclua-se:
a) para a localidade de Unaí, Abaeté, em Minas Gerais
Sala das Sessões, 3 de junho de J9i53. -

Afonso Arinos.

N.º 32

Quadro da Discriminação das Dotações do art. 29 do ADCT,
a serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
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IX - Abastecimento dágua:
Inclua-se:
a) para as localidades de Bocaiúva e Jequitaí, em Minas Gerais - Cr$ ................... .
Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. -

Rodrigues Seabra.

N.º 33

Quadro da discriminação das dotações do art. 29 do ADCT, a
serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
IX - Abastecimento dágua:
Inclua-se:
a) para a localidade de Caeté, em Minas Gerais Cr$ 1. 000 . 000 ,00.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. -

Rodrigues Seabra.

N.º 34

Inclua-se:
Para abastecimento de água em Sete Lagoas, Santana de
Pirapana, Pitangui, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Jequitibá,
Inhaúma, Felixlândia, Esmeraldas, Curvelo e Baldim, Unaí a serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. - Vasconcelos Costa.
N. 0 35

Quadro da Discriminação das Dotações do art. 29 do ADCT, a
serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
IX - Abastecimento dágua:
Destaque-se:
a) para as localidades de São Romão, São Francisco, Januária, Paracatu, Manga, Tiros e Bom Despacho, em Minas Gerais
Cr$ .............. ······ .. ..
b) para as localidades de Barreiras, Casa Nova, Barra, Jacobina, Remanso, Curuçá, na Bahia - Cr$
e) para as localidades de Jatinã e Floresta, em Pernambuco
- Cr$ ............................. .
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d) para as localidades de Delmiro e Traipu, em Alagoas, Cr$
e) para as localidades de Gararu e Pôrto da Fôlha , em Sergipe - Cr$ .................... .
Justificação

A relação acima, de municípios, já foi incluída no Orçamento

vigente.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. - Vieira de Melo, Presidente da Comissão da Bacia do São Francisco. - Leopoldo Maciel, Relator Geral do Plano na C. B. S. F. - Manoel Novaes,
Relator do Plano na Comissão de Finanças.
N.º 36

Centrais Elétricas e Linhas de Transmissão:
Acrescente-se ou destaque-se de outra verba para estudo e projeto, para o aproveitamento progressivo do pontencial elétrico do
sistema do Rio Lambari, afluente do Rio Pará, em Minas Gerais
- Cr$ 5. 000. 000,00.
Justificação

A região do Alto São Francisco é, inquestionàvelmente, a de
maiores recursos minerais e agrícolas da bacia e, portanto, a de
melhores possibilidades industriais .
As grandes usinas projetadas ou em execução, no Estado, não
dispensarão fôrça para essa zona, porquanto já têm, de antemão,
tôda a sua produção comprometida com outras regiões.
O deficit de fôrça sómente poderá ser superado com a realização dos pequenos programas, de grande importância para as
regiões interessadas.
O polígono compreendido entre as cidades de Santo Antônio
do Monte, Formiga, Arcos, Iguatama, Pains, Lagoa da Prata, Córrego da Anta e Luz, é das regiões de maior densidade demográfica do Estado de Minas Gerais.
Sua indústria florescente vem sendo, entretanto, entravada
pela carência de energia elétrica.
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O aproveitamento do potencial hidrelétrico de uma das quedas do Rio Lambari, afluente do Rio Pará, que por sua vez deságua no Rio São Francisco, viria satisfazer de modo definitivo
aquela próspera região, com produção superior a 30.000 H.P.
Constituiria, além disso, um importante capítulo do plano do
aproveitamento das possibilidades econômicas da Bacia do Rio
São Francisco.
Sala das Sessões, 25 de maio de 1953. -

Magalhães Pinto.

N. 0 37

Acrescente-se ou destaque-se, para a ligação de Piumbí, em
Minas Gerais, a sudoeste, do Plano Estadual.
Justificação

Essa importante cidade do Vale conta, atualmente, apenas
com estradas municipais, pouco além de carroçáveis, o que vem
impedindo marcha mais rápida para o seu progresso.
Sala das Sessões, 3 de junho de 19'53. -

Monteiro de Castro.

N. 0 38

Acrescente-se à importância destinada ao item 6 das "Discriminações dos Trabalhos, Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), com a seguinte redação:
6 - Estudo, projeto e execução de sistemas de irrigação destinados à colonização dos vales dos Rios Paracatu, Urucuia, Carinhanha (para a fazenda Bom Sucesso, em acôrdo com as Escolas
Caio Martins), Corrente, Grande, Pajeú e Moxotó, bem como a
construção de sistemas de pequena irrigação, na base de cooperação, na seção inferior da Bacia do Médio São Francisco.
Justificação

Essa instituição tem, na Fazenda Bom Sucesso, cêrca de dez
mil alqueires de terras, quase tudo em matas, planas e fàcilmente
irrigáveis, por desnível, entre os Rios Carinhanha, Cochá e Carindó.
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Essa colônia-escola servirá para colocar os rapazes, em idade
de deixar os estabelecimentos de menores "Caio Martins'', ao longo do São Francisco, e também os deslocados do Vale, em conseqüência das sêcas .
Beneficiaria mais de perto os municípios de Manga e Carinhanha, especialmente as vilas baianas de Coribe e Côcos, mas
interessa a tôda a Bacia.
A colônia abrigará também uma escola "Caio Martins", destinada a acolher os menores desamparados, do Médio e do Baixo
São Francisco.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. -

Guilherme Machado.

N.º 39

Quadro da Discriminação das Dotações do art. 29 do ADCT,
a serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
III - Centrais Elétricas e Linhas de Transmissão:
Aumente-se ou destaque-se
Aumento de potencial da Usina Hidrelétrica pertencente à
Prefeitura de Piumbi, em Minas Gerais - Cr$ 5. 000. 000,00.
Justificação

Trata-se de importante centro mineiro que precisa ter ampliado seu potencial elétrico, que serve a tôda a região.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. -

Monteiro de Castro.

N.º 40

Quadro da Discriminação das Dotações do art. 29 do ADCT,
a serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
III - Centrais Elétricas e Linhas de Transmissão:
3 - Em vez de:
"Usina hidrelétrica de Jequitaí ou outras na região e respectivas linhas de .transmissão" .
Redija-se:
Usina hidrelétrica de Jequitaí ou outra na regiao, incluindo
a de Pirapora, e respectivas linhas de transmissão.
13 -

27 .478
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Justificação

A usina de Pirapora já consta no presente Orçamento para

1953, com a dotação de Cr$ 100. 000. 000,00.

Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. -

Leopoldo Maciel.

N.º 41

Centrais Elétricas e Linhas de Transmissão:
Acrescente-se ou destaque-se de outra verba para estudo e projeto, "para o aproveitamento progressivo do potencial elétrico do
Alto Paracatu, no município de Presidente Olegário - ......... .
Cr$ 2. 000. 000,00".
Justificação

Essa obra, barata e fácil, dada a natureza das quedas, virá
J:>eneficiar importantes regiões são-franciscanas, como os mumc1pios de Presidente Olegário, Paracatu, João Pinheiro, Patos de
Minas e Coromandel.
Não pode, portanto, ser desprezada.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. -

Guilherme Machado.

N.º 42

Quadro Discriminativo dos Trabalhos para o 1.º qüinqüênio.
Onde diz:
a - Paracatu - Cr$ 30. 000. 000,00.
Diga-se:
a - Paracatu, inclusive Colônia do Leal - Cr$ 30. 000. 000,00.
Justificação

A Colônia do Leal, no Alto Rio da Prata, principal afluente
do Paracatu, situada em zona densamente povoada e nas melhores terras do Vale, em região salubre, com uma usina elétrica de
300 H.P., em estado adiantado de construção, está quase abandonada, sendo que dos 70 italianos que da Itália para ali vieram,
restam apenas 3 ou 4.

~
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Fica à margem da estrada Pirapora-Patos de Minas, ora em
construção e constante dêste Plano .
Sala das Sessões, 3 de junho de 19-53. -

Machado Sobrinho.

Alberto Deodato. -

N.º 43

Quadro de Discriminação das Dotações e dos Trabalhos
Rodovias de Acesso e Ligação.
Onde se diz:
Pirapora - Veredas - Leal - Patos - Cr$ 25. 000. 000,00.
Diga-se:
Pirapora - Veredas - Leal - Patos, inclusive ramais para
Capelinha do Chumbo, São Domingos, São Gonçalo do Abaeté e
Presidente Olegário - Cr$ 25. 000. 000,00.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1953. -

Machado Sobrinho.

Alberto Deodato. -

N. 0 44

Quadro da Discriminação das Dotações do art. 29 do ADCT,
a serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
III - Centrais Elétricas e Linhas de Transmissão:
Acrescente-se ou destaque-se:
- "Usina hidrelétrica do Ribeirão das Lajes, em Patos de
Minas, Minas Gerais, Cr$ 500. 000,00.
Justificação

Esta cidade, centro de uma rica região, na qual se assentam
várias outras cidades, necessita dessa importância para aumento
da capacidade da sua usina, atualmente de 500 c.v.
A capacidade de queda é de 2. 000 c.v., bastando para um
acréscimo de 1. 000 c.v. apenas o assentamento de turbinas e modificações conseqüentes .
o Município da maior capacidade agrícola é dos que mais
progridem em Minas Gerais. Mas a falta da fôrça motriz vem
tolhendo os seus passos. Há verdadeira fome de energia.

-196-

A Prefeitura dispõe, atualmente, da usina citada e de mais
duas outras, uma hidráulica, de 60 c.v. e outra a óleo de 120 c.v.,
com um total de 680 cavalos, apenas.
Para demonstrar a necessidade e a urgência dessa medida,
basta dizer que em 1945, a Prefeitura de Patos arrecadou
Cr$ 680. 000,00 e, em 1952, Cr$ 7. 600. 000,00.
O que se pleiteia é justo, portanto.
Sala das Sessões, em 3 de junho de 1953.
N.º 45

Acrescente-se:
Para a construção da Usina de Cachoeirão, no Rio Jequitaí,
em Minas Gerais, Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros).
Justificação

Quando se organizou o Plano de Eletrificação do Vale do São
Francisco, no último Govêrno, foi incluída a construção da Usina
do Cachoeirão no Rio Jequitaí, dada a sua alta importância energética.
Com uma capacidade total de 22. 000 H.P., esta fortuna hidrelétrica poderá fornecer eletricidade a vários municípios daquela
região, tais como Montes Claros, Bocaiúva, Buenópolis, Pirapora,
Coração de Jesus, Jequitaí e os futuros municípios de Várzea da
Palma, Juramento e outros.
Desde 1948 vem o órgão competente recebendo a verba para
a sua construção, porém, até esta data, ainda não se iniciaram as
obras desta importante usina, que virá possibilitar a redenção
econômico-industrial de grande parte do norte de Minas Gerais.
A sua importância é tão grande que, no relatório referente
ao plano de eletrificação do Estado, diz-se que a Usina do Cachoeirão servirá a uma área de mais de 113.000 km2 , correspondente
a 30 % da superfície total do Estado, com uma população de
600. 000 habitantes. Até agora somente procederam ao exame do
terreno onde deverá ser erguida a barragem, tendo sido executada
a tarefa por uma emprêsa particular, que cobrou Cr$ 440.000,00
pelos serviços.
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Quem visitar o local da Cachoeira terá oportunidade de verificar a marcação ali já feita. O resto ainda está por ser feito.
Sala das Sessões, 6 de junho de 1953. -

Vasconcelos Costa.

N.º 46

Acrescente-se onde convier:
Para as obras da Cachoeira dos Pandeiros, no município de
Januária (MG), Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros).
Justificação

As obras da Cachoeira dos Pandeiros já foram iniciadas. Delas
dependerá o ressurgimento econômico de uma grande região econômica, que tem por sede o município de Januária. A conclusão, o
mais rápido possível dêsses serviços, é do maior interêsse regional.
Sala das Sessões, 6 de junho de 1953. -

Vasconcelos Costa.

N. 0 47

Acrescente-se:
Para início da construção das rodovias Sete Lagoas-Inhaúma-Papagaio (Pitangui)-Pompeu-Abaeté-Patos de Minas e
Sete Lagoas-Jequitibá-Santana do Pirapama, no Estado de Minas Gerais, Cr$ 15. 000. 000,00 (quinze milhões de cruzeiros) .
Justificação

Trata-se de estradas pertencentes ao sistema de comunica·
ções do Vale do Médio São Francisco e que representam um papel
da mais alta importância econômica.
Sete Lagoas é, inegàvelmente, o centro geográfico dêsse sistema. Localizada a cidade entre os afluentes Rio das Velhas e Paraopeba, dali deverão partir duas rodovias programando importantes
ligações dentro do Vale do São Francisco. A primeira delas demandaria o Oeste do Estado, através dos municípios de Inhaúma, Papagaio, de Pitangui-Pompeu, Abaeté e Patos de Minas, de onde alcançaria a radial para Pirapora. A referida estrada atravessaria
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os vales dos afluentes Paraopeba, Pará, o próprio São Francisco e,
ainda, o Indaiá e o Abaeté .
A segunda rodovia demandaria a zona Leste da região e cortaria o vale do Rio das Velhas, ao longo dos municípios de Sete
Lagoas, Jequitibá e Santana de Pirapama.
Sala das Sessões, 6 de junho de 19<53. -

Vasconcelos Costa.

N. 0 48

Acrescente-se:
Para início de cons.trução da rodovia Curvelo-FelixlândiaMoravânia-São Gonçalo do Abaeté, no Estado de .Minas Gerais,
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros).
Justificação

A cidade de Curvelo se localiza no centro dos vales dos Rios
das Velhas e Paraopeba, afluentes do São Francisco. Constitui
hoje em dia um adiantado empório da pecuária e de outros motivos que lhe dão um destacado lugar na economia da região.
A construção de uma rodovia para acesso das populações localizadas mais para o Oeste até a Central do Brasil seria do mais
alto alcance para o desenvolvimento de tôda a zona.
Através de estradas municipais, sem nenhuma condição técnica, já se faz a ligação Curvelo-Felixlândia-Moravânia-São
Gonçalo do Abaeté, através dos vales do São Francisco e dos afluentes Indaiá e Abaeté.
A rodovia ora proposta, partindo de Curvelo, iria encontrar a
radial Patos de Minas-Pirapora, à altura de São Gonçalo do
Abaeté.
Sala das Sessões, 6 de junho de 1953. -

Vasconcelos Costa.

N.º 49

Acrescente-se:
Para início da construção da rodovia Pirapora-Unaí (MG) Formosa (GO) - Cr$ 8.000.000,00, (oito milhões de cruzeiros).
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Justificação

Essa rodovia, além de facilitar o desenvolvimento de uma extensa e rica região, servirá de acesso do ponto atualmente terminal da Central do Brasil, que é Pirapora, ao Planalto Central do
Brasil, onde se localizará a futura Capital Federal.
Em projeto que, sôbre o assunto, já apresentei, há um ~studo
mais detalhado sôbre o assunto.
Sala das Sessões, 6 de junho de 1953. -

Vasconcelos Costa.

N.º 50

Acrescente-se:
Para construção do campo de pouso de Sete Lagoas (Minas
Gerais) - Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros).
Sala das Sessões, 6 de junho de 1953. - Vasconcelos Costa.
N. 0 51

Acrescente-se:
Ao número 10 da discriminação dos trabalhos do quadro demonstrativo das despesas no qüinqüênio 1951-1955, serviço de
abastecimento dágua, incluam-se, com o aumento da verba de
Cr$ 36. 500. 000,00 para Cr$ 56. 000. 000,00, os seguintes municípios em Minas Gerais: Unaí, Manga, Januária, São Francisco, São
Romão, Jequitaí, Corinto, Curvelo, Sete Lagoas, Paraopeba, Matozinhos, Santana de Pirapama, Jequitibá, Baldim, Pedro Leopoldo,
Pitangui, Esmeraldas, Pequi, Felixlândia, São Gonçalo do Abaeté,
Moravânia, João Pinheiro, Paracatu e Pompeu.
Sala das Sessões, 6 de junho de 1953. - Vasconcelos Costa.
N. 0 52

Acrescente-se:
Ao número 9 das discriminações dos trabalhos do quadro demonstrativo das despesas no qüinqüênio 1951-1955, para elaboração dos planos de urbanização, incluam-se as cidades de Unaí,
Manga, São Romão, João Pinheiro, Paracatu, Curvelo, São Gon-
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çalo do Abaeté, ,Moravânia, Felixlândia, Paraopeba, Sete Lagoas,
Jequitibá, Baldim, Santana do Pirapama, Matozinhos e Pedro Leopoldo, aumentando-se de 2 para Cr$ 4.000.000,00 a despesa.
Sala das Sessões, 6 de junho de 1953. -

Vasconcelos Costa.

N.º 53

Acrescente-se:
Para construção de mais dois pavilhões e necessanas instalações do Hospital N. S.ª das Graças, de Sete Lagoas (Minas Gerais) - Cr$ 1 . 000. 000,00.
Justificação

A cidade de Sete Lagoas é, talvez, pela sua localização geográfica, a mais central do Médio São Francisco, localizada entre
os vales do Rio das Velhas e do Paraopeba.
O Hospital N. S.ª das Graças, velha instituição de caridade
ali existente, tem amparado a .todos os que, vindos do Oeste, do
Leste ou do Norte, a procuram para tratamentos clínicos e cirúrgicos. Não é um hospital municipal, mas um centro clínico e cirúrgico de âmbito regional.
Justo, assim, será o apoio do Poder Executivo, conferindo-lhe
recursos para atender a todos os doentes de uma vasta zona do
Médio São Francisco.
Sala das Sessões, 6 de junho de 1953. -

Vasconcelos Costa.

N.º 54

Acrescente-se:
Para conclusão das obras da Santa Casa de Paracatu (MG)
Cr$ 1 . 000. 000,00.
Justificação

Na legislatura passada, conseguimos incluir a dotação de
Cr$ 1. 500. 000,00 para início das obras de um Hospital Regional
em Paracatu, do tipo das construções adotadas, nesse gênero, pela
Comissão do Vale do São Francisco. Acontece, entretanto que,
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devido a certas dificuldades surgidas, não se completou a obra,
privando-se, assim, a cidade e tôda a região de tão útil melhoramento.
A verba que ora propomos se destina à conclusão dos serviços
já iniciados .
Sala das Sessões, 6 de junho de 1953. -

Vasconcelos Costa.

N. 0 55

Acrescente-se:
Para a organização do núcleo das Escolas "Caio Martins", na
Fazenda "Bom-Sucesso", no Vale do Carinhanha (MG), ....... .
Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros).
Justificação

Como justificação da proposta contida nesta emenda, vamos
aqui transcrever o relatório, sôbre o assunto, recebido do Presidente do Conselho Diretor das "Escolas Caio Martins".
"Serviço Público do Estado de Minas Gerais.
Secretaria do Interior.
Escolas "Caio Martins".
Conselho Diretor .
Belo Horizonte, 4 de maio de 1953.
N.º 67-53.

Do Presidente do Conselho Diretor.
Ao Exmo. Sr. Deputado Vasconcelos Costa - Rio de Janeiro.
Assunto: Solicita destaque de verba.
Senhor Deputado:
Em aditamento ao entendimento pessoal que mantivemos, há
dias, venho esclarecer a V. Ex.ª que as Escolas "Caio ;Martins"
referidas em nossas palestras, tendo como um dos pontos de maior
relêvo no seu programa a recuperação para a sociedade de menores desvalidos, desempenham, por outro lado, também o papel de
órgão civilizador do meio rural, onde se localizam êsses mesmos
estabelecimentos. Realizam nessa tarefa, como vê V. Ex.a, uma
obra de profilaxia social, a qual se traduz no esfôrço visando à
fixação do homem ao campo, o que vale dizer - procurando diminuir o êxodo rural, cujos efeitos mais visíveis, para quem reside

-

202 -

nos grandes centros, se encontram no doloroso problema das favelas e no encarecimento progressivo dos gêneros de subsistência.
Essa instituição, criada em janeiro de 1948, teve a sua organização restaurada pela Lei n. 0 829, de 14 de dezembro de 1951,
onde se ressalta (no art. 2.0 ) a preocupação de dar-lhe um cunho
de Centro de Organização Rural, instrumento capaz de influir
beneficamente na vida das populações rurícolas, melhorando-lhes
os padrões de vida. A Lei, aliás, veio apenas conferir forma legal
ao que já se fazia antes, por isso que o programa do estabelecimento do município de Esmeraldas se caracterizou, desde os seus
primeiros tempos de existência, por um constante trabalho em
favor das populações vizinhas.
Em janeiro do ano passado foi instalado o segundo estabelecimento, no município de Pirapora, primeira cidade do Médio São
Francisco, êste por transformação da antiga Escola Média de
Agricultura (Lei n.º 820, de 14 de dezembro de 1951), em educandário vinculado ao sistema sócio-pedagógico da primeira Escola
"Caio Martins" .
O que se denominam hoje Escolas "Caio Martins" é o conjunto de estabelecimentos que vão se espalhando pelo Estado, no
momento, preferencialmente ao longo do São Francisco, num esfôrço que pode ser considerado do maior e melhor interêsse social
em relação ao meio, sendo de esperar também favoráveis reflexos
nos trabalhos futuros em zonas mais afastadas.
Atualmente encontra-se em organização o núcleo do Vale do
Carinhanha, afluente do São Francisco. A Fazenda Bom-Sucesso,
de cêrca de 10 .000 alqueires de boas terras de cultura, será a base
dêsse empreendimento. A grande área disponível e a sua estratégica situação com referência ao itinerário por onde descem os retirantes que buscam o Sul do País, vieram indicar a conveniência
de se fazer instalar ali uma colônia agropastoril, visando à estabilização do deslocado em aprêço.
Para êsse fim, encontra-se em preparo na Escola do município
de Esmeraldas uma Bandeira Juvenil, responsável por grande parte do programa a ser empreendido. Dessa Bandeira constam: a) os
artífices de construção (oleiros, pedreiros, pintores, carpinteiros,
eletricistas e bombeiros); b) os artífices de outros artesanatos
(alfaiate, sapateiro, celeiro, padeiro, funileiro, mecânico); c) ou-
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tras especialidades no interêsse da educação, da saúde e da produção (professor primário, auxiliar de Serviço Social, enfermeiro, prático de farmácia, chefe de escoteiros, prático rural e tratorista).
:&:sses menores, de 14 a 18 anos de idade, serão acompanhados por
um adulto, pessoa experimentada e integrada nos princípios que
regem a vida das Escolas .
O programa traçado para êsse empreendimento é simples. Vêm
facilitá-lo as disponibilidades da instituição, cujo coeficiente de
auto-docência, isto é, a capacidade de formar o seu próprio pessoal, já se revelou no êxito obtido na instalação da Escola de Pirapora, onde apenas crianças, iguais às acima indicadas, foram empregadas nos serviços de recuperação do patrimônio existente e
como monitores de menores desvalidos da região. É sem dúvida o
problema do pessoal adestrado o mais difícil de todos a serem enfrentados; entretanto, nesse particular, temos a certeza de que
encontramos a melhor solução com o preparo do elemento humano necessário na própria Escola Matriz, no município de Esmeraldas. Por outro lado, não reside apenas no interêsse de ordem material o fundamento motivador de quantos dedicam o seu esfôrço
às tarefas que se vão, dia a dia, concretizando dentro dos nossos
planos de ação. As Escolas procuravam viver o ideal de fraternidade humana, do que o seu imortal patrono é um símbolo.
Os recursos externos de que dispomos para levar à frente o
referido programa são os seguintes:
1) Na órbita Federal:
a) um acôrdo com o Ministério da Agricultura, já aprovado
pelo Sr. Presidente da República, para aplicação, ainda no corrente ano, da verba de Cr$ 1. 000. 000,00 (um milhão de cruzeiros)
que serão empregados na aquisição de viatura de transporte de
carga e pessoal, de um trator médio para abertura de estradas,
bem como, para alguns trabalhos de engenharia e montagem das
oficinas que responderão pela manufatura do material de construção;
b) um acôrdo com o ,Ministério da Educação, em estudo, em
continuação ao anteriormente firmado, para o lançamento de uma
Missão Rural e outras formas de colaboração, nos programas educativos e na parte relativa à Saúde, em benefício da Colônia e dos
moradores da região.
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e) um acôrdo, em estudo, com a Fundação da Casa Popular,
para a construção de 500 casas para as famílias a serem fixadas
no Vale do Rio Carinhanha. Neste setor, além do benefício de um
lar em condições higiênicas, visamos ainda dois objetivos: dispor
da mão-de-obra necessária aos trabalhos e oferecer oportunidade
para tarefas remuneradas aos homens na fase de seu ajustamento,
sem afetar essencialmente as atividades agrícolas da gleba recebida.
2) Na órbita Estadual:
a) colaboração da Secretaria de Saúde e Assistência no que
toca ao saneamento e serviços médicós necessários;
b) colaboração da Secretaria de Educação, nos assuntos pertinentes à especialidade (criação de Escolas, nomeação de professôres, etc.);
c) colaboração da Secretaria de Agricultura nas atividades
de extensão agrícola, fornecimento de técnicos e de certos instrumentos e materiais indispensáveis;
d) colaboração da Secretaria da Viação, para os serviços de
engenharia, nos trabalhos de divisão das glebas, urbanização do
Centro Social, bem como, nos projetos e construção de reprêsas, e
outros melhoramentos no interêsse da melhoria das condições de
vida de colono e do homem da região .
Resta ressaltar o valor social da emprêsa: a fixação de um
núcleo colonial nas terras fronteiriças dos Estados de Minas Gerais e Bahia representa muito mais do que um trabalho de valor
local. Sôbre êsse empreendimento em socorro de uma situação, que
vem constituindo através dos tempos contingências inelutáveis na
vida da nacionalidade - o êxodo do Nordeste -, releva notar o
significado do aproveitamento em bases racionais de cêrca de
40. 000 hectares de boas terras que ali existem abandonadas, com
o estabelecimento de algumas centenas de famílias, que poderão
ter naquela localidade a sua casa e a sua gleba, para o esfôrço
honesto em seu próprio benefício e no da comunidade. Serão parcelas a mais na soma positiva dos valores da produção, parcelas
estas subtraídas ao monte dos valores negativos que formam os
marginais dos centros de grande condensamento demográfico.
Destarte, Senhor Deputado, a votação de um crédito dentro
dos recursos de que dispõe o Plano de Recuperação do Vale do São
Francisco, para o fim acima referido, constitui providência do mais
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atualizado interêsse, além do que representa como medida de sentido humano o amparo das famílias retirantes, as quais descendo
do sul do Estado do Piauí, do oeste do Estado da Bahia (região de
Barreira, Santa Maria da Vitória, Carinhanha, etc.), passam pela
ponte sôbre o Rio Carinhanha, no distrito de São Gonçalo e, logo
em seguida, entram nas terras da Fazenda Bom-Sucesso, onde
pretendem as Escolas "Caio Martins", com a instalação do seu
terceiro núcleo (Centro Social, lares para os menores desamparados da região, oficinas artesanais, etc.), levar a efeito o empreendimento que vem constituindo o objeto dêste relato.
Encontra-se junto a êste expediente cópia fotostática de um
ofício do Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, credenciando-me a assinar convênio com a Fundação da Casa Popular, para
a realização do plano de construção acima aludido, bem assim,
um croquis da região, indicando a linha principal do êxodo rural
na região e a localização da Fazenda "Bom-Sucesso" .
Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Ex.ª os meus protestos de alta estima e consideração.
Atenciosas saudações. - Manoel José de Almeida, TenenteCoronel Presidente do Conselho Diretor".
Sala das Sessões, 6 de junho de 1953. - Vasconcelos Costa.
N. 0 56

Para construção da estrada Piuí-Rodovia Sudoeste, Minas
Gerais.
Justificação

O Rio São Francisco nasce na região onde se encontra o município de Piiíí. A zona da nascente do rio ainda não recebeu
nenhum benefício do Plano de Valorização do São Francisco, embora seja região de grande produção e de notáveis possibilidades.
O município de Piiií não dispõe de estradas, deficiência que muito vem retardando o seu desenvolvimento. Ali se acha, em exploração, rica mina de cromita, precioso minério, cujo escoamento
para os centros industriais vem se fazendo com sérias dificuldades.
Zona de grande produção agropastoril se transformará em celeiro
dos centros consumidores, desde que seja ligada ao sistema rodoviário do Estado.
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A 26 quilômetros de Piuí passa a estrada sudoeste de Minas,
que liga Belo Horizonte a Passos, construída dentro das melhores
condições técnicas. Impõe-se a construção da estrada de Piuí a
essa rodovia, a fim de que o município e a região tenham possibilidades de desenvolvimento e escoamento da sua produção. Esta
emenda se enquadra perfeitamente no Plano de Valorização do
São Francisco. Por êsse motivo, merece o apoio da Câmara.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1953. -

Olinto Fonseca.

N. 0 57

Discriminação dos Trabalhos.
II - Regularização Fluvial.
Acrescente-se, para início da reprêsa de Três Marias
Cr$ 20 . 000 . 000,00 .
Justificação

Essa soma servirá para as obras preparatórias ao serviço.
Sala das Sessões, 5 de junho de 1953. - Machacfo Sobrinho.
N.º 58

Discriminação dos Trabalhos.
III - Centrais Elétricas e Linhas de Transmissão.
Em vez de:
"Usina Hidrelétrica do Abaeté, em São Gotardo Cr$ 15. 000. 000,00".
Diga-se:
Usina Hidrelétrica do Abaeté, em São Gotardo, com linhas
de transmissão para Carmo do Paranaíba, Rio Paranaíba, São Gotardo, Tiros, Arapuá e Matutina - Cr$ 15. 000. 000,00.
Sala das Sessões, 5 de junho de 1953. - Leopoldo Maciel.
N.0 59

Para Pôrto da Saúde, em João Pinheiro, Minas Gerais, acrescenta-se Cr$ 500. 000,00.
Sala das Sessões, 5 de junho de 1953. - Leopoldo Maciel.
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N.º 60
Usinas Elétricas:
Inclua-se o sistema Lambari-Picão -

Cr$ 5 . 000. 000,00.

Justificação

Essa série de quedas poderá fornecer 20. 000 c.v., servindo aos
municípios mineiros de Bom Despacho, Pitangui, Martinho Campos, Morada, Pompeu, Santo Antônio do Monte, Pará de ,_:Iinas,
Pequi, Dores do Indaiá, Abaeté, Estrêla do Indaiá e Luz, além de
outras localidades.
As barragens virão igualmente facilitar a irrigação naquela
importante região agrícola do Estado de Minas Gerais.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1953. -

Gustavo Capanema.

N.º 61
Acrescente-se à letra "a" do art. 6.º, as seguintes palavras:
"a começar pela barragem das Três Marias".
Sala das Sessões, 29 de junho de 1953. -

Leopoldo Maciel.

N. 0 62

Acrescenta-se ou destaque-se para usina hidrelétrica de Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais - Cr$ 2. 500. 000,00.
Justificação

A potência da queda que está sendo explorada é de 4.660 c.v.
Os serviços, em fase adiantada, estão paralisados, por falta
de numerário.
O Prefeito iniciou a obra, contando com auxílio financeiro
estadual, que lhe faltou na hora precisa, deixando-lhe em situação
aflitiva. Dos Cr$ 6. 000. 000,00 que lhe foram prometidos, apenas
Cr$ 3. 500. 000,00 recebeu.
É de tôda conveniência, portanto, que se venha em socorro
dessa Prefeitura mineira, que se acha a braços com um problema
angustiante, sem meios para resolvê-lo.

-

208 -

Mal iniciada ou não, na fase em que se encontra, deve ser
concluída e merece o nosso amparo.
A importante cidade mineira de Carmo do Paranaíba é que
não pode continuar às escuras, sofrendo as conseqüências de uma
administração mal conduzida.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1953. -

José Bonifácio.

N. 0 63

Discriminação dos Trabalhos.
Abastecimento dágua:
Em vez de Cr$ 80. 000. 000,00.
Diga-se:
Cr$ 100. 000. 000,00.
Sala das Sessões, 5 de junho de 1953. -

Alcides Leal.

N. 0 64

Irrigação e Colonização:
Paracatu e Leal - Cr$ 30. 000. 000,00.
Sala das Sessões, 5 de junho de 1953. -

Machado Sobrinho.

N.º 65

Art. 18 do Substitutivo da Comissão de Finanças.
Item III do Quadro - Centrais elétricas e linhas de transmissão.
Redija-se nos seguintes têrmos o número 6:
6 - Linhas de transmissão da Central Elétrica de Paulo
Afonso (Usina Pilôto) para as regiões da Bacia do São Francisco,
inclusive Delmiro, Agua Branca, Mata Grande, Pão de Açúcar e
Piranhas, no Estado de Alagoas .
Sala das Sessões da Câmara dos Deputados, em 9 de junho de
1953. - Freitas Cavalcanti.
N. 0 66

Art. 18 do Substitutivo da Comissão de Finanças.
Item VI do Quadro - Rodovias de acesso e ligação.
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Letra K.
Modifique-se a redação da letra K, que fica desdobrada em
dois itens, do seguinte modo:
Santana do Ipanema-Pão de Açúcar-Piranhas ........... .
Cr$ 4.000.000,00 (1954) Cr$ 5.000.000,00 (1955).
Arapiraca-Traipu-Pôrto Real do Colégio (com a verba necessária conforme orçamento da CVSF) .
Sala das Sessões da Câmara dos Deputados, em 9 de junho
de 1953. - Freitas Cavalcanti.
N. 0 67

Art. 18 do Substitutivo da Comissão de Finanças.
Item VII, Aeroportos e Campos de Pouso (Quadro de Obras).
Letra e) Penedo, em Alagoas.
Distribua-se a verba dos exercícios de 19i54 e 1955 no total de
Cr$ 4. 000. 000,00 em duas parcelas iguais, sendo Cr$ 2. 000. 000,00
em 1954 e Cr$ 2. 000. 000,00 em 1955.
Sala das Sessões da Câmara dos Deputados, em 9 de junho
de 1953. - Freitas CavalC'anti.
N. 0 68

Art. 18 do Substitutivo da Comissão de Finanças.
Item VIII - Urbanismo e saneamento urbano (Quadro de
Obras).
Letra e) Penedo.
Distribua-se a verba dos exercícios de 1954 e 1955 do seguinte
modo: Cr$ 4. 000. 000,00 em 1954 e Cr$ 3. 900. 000 em 1955.
Sala das Sessões da Câmara dos Deputados, em 9 de junho
de 1953. - Freitas Cavalcanti.
N.º 69

Art. 18 do Substitutivo da Comissão de Finanças.
Item IX do Quadro de Obras - Abastecimento dágua.
Discriminem-se, com relação ao Estado de Alagoas, as seguintes cidades: Traipu, Delmiro, Pôr.to Real do Colégio, Pão de Açú14 -

27.478
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car, Piassabuçu, Igreja Nova, São Braz, Coruripe, Belo J,VIonte e
Marechal Floriano (Piranhas).

Sala das Sessões da Câmara dos Deputados, em 9 de junho
de 1953. - Freita.s Cavalcanti.
N.º 70

Art. 18 do Substitutivo da Comissão de Finanças.
Item X do Quadro de Obras, Saneamento Rural e Drenagem.
Letra a - Itiúba, Boassica e Marituba, em Alagoas.
Sala das Sessões da Câmara dos Deputados, em 9 de junho
de 1953. - Freitas Cavalcanti.
1

N. 0 71

Art. 18 do Substitutivo da Comissão de Finanças.
Item XI - Saúde e Assistência (Qaudro de Obras).
Aumente-se para Cr$ 25. 000. 000,00 e Cr$ 30. 000. 000,00, respectivamente, a instalação e custeio das unidades da Rêde hospitalar, nos exercícios de 1954 e 1955, alterando-se o total correspondente ao qüinqüênio 1951-1955.
Sala das Sessões da Câmara dos Deputados, em 9 de junho
de 1953. - Freitas Cavalcanti.
N. 0 72

Art. 18 do Substitutivo da Comissão de Finanças.
Item XI do Quadro de Obras - Saúde e Assistência.
Modifique-se a redação da letra e que passa a ser do seguinte
modo:
e) serviços de educação e ensino profissional, inclusive o estudo, projeto, construção, instalação e manutenção de uma Fazenda Escola em Pôrto Real do Colégio, em Alagoas.
Sala das Sessões da Câmara dos Deputados, em 9 de junho

de 1953. -

Freitas Cavalcanti.
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N. 0 73

Projeto n.º 1.057-50.
Abastecimento dágua:
Art. Destaque-se a importância de Cr$ 1. 000. 000,00 (um milhão de cruzeiros) para a realização do serviço de abastecimento
dágua do município de São Tiago, em Minas Gerais.
Justificação

O município de São Tiago, na zona mineira do Vale do São
Francisco, é um dos mais prósperos do grande estado montanhês.
Emancipado há menos de quatro anos, está empenhando as maiores dificuldades para funcionar o problema básico do seu abastecimento dágua.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1953. -

Tancredo Neves.

N. 0 74

Onde convier:
"Para dragagem da barra e desobstrução do Baixo São Francisco desde a foz até as cidades de Colégio e Propriá". - ....... .
Cr$ 10. 000. 000,00.
Justificação

O Projeto sôbre o Plano Geral de Aproveitamento Econômico
do São Francisco consigna apenas, e simplesmente "para estudos",
a verba de Cr$ 1. 200. 000,00 para melhoria das condições de navegabilidade do Baixo São Francisco.
Enquanto isso, dotações substanciais foram destinadas à regularização do curso e desobstrução do seu trecho Médio.
Elogiável é que assim se tenha procedido, de relação a êsse
trato do rio, mas errado e injusto é que não se haja dado a idêntico problema da sua parte baixa o mesmo tratamento.
Ora, nesse setor do rio existem cidades prósperas com fábricas
de tecidos e produção de arroz, de côcos, que venderiam melhor
os seus produtos se os pudessem escoar pela grande artéria líquida.
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Do lado de Sergipe, Neópolis possui duas fábricas de tecidos,
Propriá uma, além de existirem muitas usinas de beneficiamento
de arroz nessas cidades e também no município de Parapitinga.
Do lado de Alagoas, há Penedo, antigo e movimentado empório comercial e industrial da zona, com várias fábricas, Colégio e
outras, que também dispõem de boa produção de tecidos, côco e
arroz.
Assim, não é compreensível que no momento de se elaborar
um grande plano de aproveitamento econômico do imenso Vale,
justamente a parte mais feraz dêste não seja provida de melhores
meios de transportes .
Sala das Sessões, 9 de junho de 1953. -

Armando Fontes.

N.º 75

Abastecimento dágua:
Acrescente-se para Janaúba, Espinosa e Jequitaí ......... .
Cr$ 3. 000. 000,00.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1953. 1

Clemente Medrado.

N.º 76

Discriminação dos Trabalhos.
II - Regulamentação fluvial.
Onde se diz, "notadamente, o reservatório das Três Marias" .
Diga-se:
"Notada e preferencialmente, o reservatório das Três Marias".
Sala das Sessões, 8 de junho de 1953. -

Clemente Medrado.

Leopoldo Maciel. -

N.º 77

Plano do São Francisco.
Acrescente-se onde convier:
"Para o serviço de abastecimento dágua das cidades de Traiqui e Pôrto Real do Colégio. - Cr$ 2. 000. 000,00".
Sala das Sessões, 9 de maio de 1953. -

Medeiros Neto.
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Justificação

As cidades de Traiqui e Pôrto Real do Colégio, marginais do
Rio São Francisco, são dos mais prósperos e tradicionais municípios ribeirinhos. Não possuem abastecimento dágua de modo a
solucionar o problema de bem-estar da sua população. As Prefeituras locais não podem, através da sua receita, custear as obras
dêsse serviço, considerado fundamental à saúde do povo. Sàmente
o Govêrno Federal, considerando a sua obrigação de resolver problemas dêste jaez, poderá oferecer solução, com os recursos dêsse
Plano, a tão urgente necessidade.
Rio, 7 de maio de 1953. -

Medeiros Neto.

N.º 78

Acrescente-se, onde convier:
Art. - A CVSF fará o levantamento aerofotogramétrico do
restante da Bacia do São Francisco por intermédio do Serviço Geográfico do Exército.
§ l.º - O Serviço Geográfico do Exército ajustará periódicamente com a CVSF a tarifa dêsse levantamento.
§ 2.0 - Caso o Serviço Geográfico do Exército não possa realizar algum levantamento a CVSF abrirá concorrência administrativa, para a qual convocará tôdas as emprêsas idôneas.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1953. -

Bilac Pinto.

N. 0 79

Onde couber:
No serviço de abastecimento dágua incluam-se os municípios
de São José do Egito, Afogados de Ingàzeira, Tabira, Flôres, Sertânia, Maniçobal, Serra Talhada e Triunfo, todos no Estado de
Pernambuco.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1953. -

Arruda Câmara.

N. 0 80

Acrescente-se, onde convier:
Art. - A Companhia de Navegação do São Francisco S.A.
adotará um plano de contabilidade industrial que possibilite a
apuração do custo unitário de cada um dos seus serviços.
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Parágrafo único. O plano de contabilidade previsto neste artigo será submetido à aprovação do Tribunal de Contas que nêle
poderá introduzir modificações.
Sala das SessQes, 9 de junho de 1953. -

Bilac Pinto.

N. 0 81

Inclua-se no Quadro da Distribuição das Dotações do art. 29
do ADCT, a serem despendidas no qüinqüênio 1951-19'55:
VI - Rodovias de acesso e ligação:
1) Estudos, projetos e construção das seguintes rodovias de
acesso e ligação ao Vale do São Francisco.
a)

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

i) Rodovia Barra de Paulo Afonso-Glória (BR-12) Macururé
(BR-13) Curaçá, inclusive ramal de Rodelas - Cr$ 2. 000. 000,00
(dois milhões de cruzeiros) por exercício.
Justificação

A rodovia em aprêço, subindo o São Francisco pela margem
direita, está no trecho inicial, que mede 20 quilômetros, em fase
de acabamento.
Servirá ela, como via pioneira, para:
1) estimular o desenvolvimento de vasta zona da margem direita do Rio São Francisco;
2) trazer os produtos do Núcleo Colonial Agroindustrial de
São Francisco (lado baiano) para Paulo Afonso (Furquilha), que
já é, hoje, uma moderna cidade com 6. 502 habitantes e será amanhã um grande parque industrial;
3) ligar as duas rodovias, a BR-12 (Glória) com a BR-13, justamente na parte não navegável do Rio São Francisco. Está no
Polígono das Sêcas .
Sala das Sessões, 29 de maio de 1953. -

Vasco Filho.

N.º 82

Redija-se, assim, o art. 1.0 :
Art. 1.º - Fica aprovado, nos têrmos desta Lei, o programa
de serviços da Comissão do Vale do São Francisco para o qüinqüênio até 1955.
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Justificação

Em discurso de hoje.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1953. -

Rui Santos.

N.º 83

Suprima-se o art. 2.º.
Justificação

Em discurso de hoje.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1953. -

Rui Santos.

N. 0 84

Redija,-se assim o art. 3.0 que passará a 2.0 :
Art. 2.0 Dentro em um ano, a partir da vigência desta Lei, o
Poder Executivo submeterá ao Congresso o plano de aproveitamento .total das possibilidades econômicas do Rio São Francisco e
seus afluentes a que se refere o art. 29 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Justificado em discurso.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1953. -

Rui Santos.

N.º 85

Acrescente-se ao art. 12, um parágrafo, o 4.º:
§ 4. 0 - Serão aproveitadas, obrigatoriamente, pela nova sOciedade, os funcionários das emprêsas referidas . nos parágrafos
l.º e 2.0 , efetivos, interinos, ou em comissão, desde que com mais
de 5 anos de serviços ininterruptos.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1953. -

Rui Santos.

N. 0 86

Suprimam-se os artigos 19, 21 e 22 por desnecessários.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1953. -

Rui Santos.

-
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N.º 87
Acrescente-se ao item V: Salitre .
Sala das Sessões, 9 de junho de 1953. -

Rui Santos.

N.º 88
Eleve-se a letra H do item VI para Cr$ 30. 000. 000,00.
Justificação

Foi feito um discurso e será completado perante a Comissão.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1953. -

Rui Santos.

N.0 89

Acrescente-se ao artigo 23, um parágrafo com a seguinte
redação:
Parágrafo único. O novo regimento, referido neste artigo,
manterá, entretanto, a organização departamental atualmente em
vigor na CVSF, aprovada pelo Decreto n.º 29.807, de 25 de julho
de 1951.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1953. -

Guimarães.

Lopo Coelho. -

José

N.º 90
Exclua-se do quadro de dotações a serem despendidas no
qüinqüênio 19'51-1955 tôdas as obras novas não constantes das
relações que acompanharam as Mensagens n.º 548, de 15-12-1950,
e n.º 377-A, de 29-10-1951, do Poder Executivo, ou que não constem, expressamente, das distribuições de créditos orçamentários
do art. 29 do ADCT, inclusive da Lei n. 0 1.757, de 10-12-1952.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1953. - José Guimarães.
N.º 91
Acrescente-se, onde convier:
Art. - Serão membros natos do Conselho Fiscal da "Companhia de Navegação do São Francisco" dois deputados da minoria,
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sendo um da Assembléia Legislativa do Estado da Bahia e outro
do Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A indicação dêsses deputados será feita pelo
Diretório Estadual do maior Partido dentre os que integram a oposição, em cada um dos Estados.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1953. -

Bilac Pinto.

N. 0 92

Acrescente-se, onde convier:
Art. - A "Companhia de Navegação do São Francisco S.A."
enviará, até o dia 30 de abril de cada ano às Comissões de Tomada
de Contas da Câmara dos Deputados e do Senado, cópias do balanço da demonstração de lucros e perdas, do relatório e dos anexos que esclareçam todos os dados do balanço.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1953. -

Bilac Pinto.

N. 0 93

Suprima-se, um quadro anexo, o item XIV.
Justificação

O custeio de Comissão não deve estar no plano de serviços.
Sala das Sessões, 9 de junho de 1953. -

Rui Santos.

N. 0 94

Abastecimento dágua:
Inclua-se ou aumente-se:
Município de Itaguara -

Cr$ 1 . 500. 000,00.

Sala das Sessões, 12 de junho de 1953. -

Pinheiro Chagas.

N.•

95

O quadro anexado ao substitutivo nprov&do pola Comissão de Finanças, em 13 de maio ·de 1953, de que trata o artigo 18, será modificado da se·
guinte forma:
ITENS

1951

1052

1953

1954

1955

(Cr$)

(CrS)

(Cr$)

CCrS\

(CrS)

Total para
o qüinqüênio
(CrS)

UI
Contrcu·s elétricas e linhas de transmissao

2 -

Usina hidrelétrica de Pandeiros, linhas de
transmissão para Januária,

São Fran-

1.000.000,00

10. 000. 000,00

8.000.000,00

20. 000. 000 ,00

20.000.000,00

59. 000. 000,00

1. 740.000,00

3.999.174,00

16.000.000,00

15. 000. 000,00

15.530.826,00

52.000.000,00

3. 996.110,00

4.998.398,70

12.000.000,00

24.000.000,00

30. 005.491,30

75.000.000,00

Patos ..

1. 000. 000,00

2.500.000,00

5. 000. 000,00

6. 000. 000,00

8. 500. 000,00

23.000.000,00

cisco, São Romão e Manga ............
3 -

Usina hidrelétrica do Jequita! ou outras na

5 -

Sistema elétrico Formoso-Corrente,

região e respectivas linhas de transmissão

com

linhas de transmissão para Correntina,

Santa Maria da Vitória, Santana dos
Brejos, Lapa, Carinhanha e Paratinga

~

VI
Rodovias de acesso e
1 -

lig~ão

Estudos, projetos e construção das seguintes

rodovias de acesso e ligação ao Vale do S.

Francisco:
a)

Pirapora -

Veredas -

b)

Januária -

Montes Claros -

Bocah1va

1.000.000,00

2.500.000,00

3. 000. 000,00

5.000.000,00

7.500.000,00

19. 000. 000,00

/)

lpirá, Morro do Chapéu - Xique Xique
- Barra - Ibipetuba, inclusive o ramal para Barra do Mendes - Brotas
- Morpará .......................

4.000.000,00

6. 000. 000,00

6. 500. 000,00

10. 000. 000, ~))

15.000.000,00

41. 500. 000.00

a>

Jacobina - Remanso - São Raimundo
Nonato, inclusive o ramal para Irecê

1.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

10.000.000,00

18.000.000,00

38.000.000,00

j)

Petrolândia - Floresta - Jatinã - Ca-

1.500.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

10.000.000,00

15. 500. 000,00

36.000.000,00

h,-nhró -

~orinóA -

Leal -

Petrolina ......

....

00

1951

1952

1953

1954

1955

(CrS)

(CrS)

(CrS)

(CrS)

(CrS)

de pouso da "Rota do São Francisco" ...

talações nos seguintes aeroportos e campos

-

-

-

-

a)

Pirapora, S. Francisco, Januária e Manga, em Minas Gerais .................

-

b)

Carinhanha, Santa Maria da Vitória,

ITENS

Total.para
qtlin!JQênio
(CrSJ

O

VII
Aeroportos e campos de pouso

1 -

Estudos, projetos e execução de obras e ins-

1

2.500.000,00

5. 340. 000,00

4.500.000,00

1.100.000,00

17.4'!.o.000,00

1.334. 768,40

2.260.000,00

4.330.000,00

6.370.000,00

16. 944. 996,40

5, 500. 000,00

5.000.000,00.

40.000.000,00

50.000.000,00

100.500.000,00

Correntina. Lapa, Paratinga, Barra,

Ibipetuba, Xique-Xique, Remanso e
Paulo Afonso, na Bahia ............

. 2.llo0.230,00

XII
De•envolvimenw da Produ,ao

1 -

Serviços destinados ao fomento da produção,
incluindo os trabalhos relativos à meoanização da Lavoura. seu custeio e aquiciição

de tratores, implemento• ag•lcolas, má-·
quinas, etc .. .............. ~ ...........

-

.....
<.O

t.:>

-
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Justificação

Entre os XIV itens de distribuição dos trabalhos, correspondentes às dotações da Comissão do Vale do São Francisco, todos
êles de relevante importância para a região, nenhum é de resultado
mais imediato que o correspondente aos serviços destinados ao
fomento da produção, de n.º XII. Não podemos negar o valor, como obras de caráter definitivo e permanente, da construção das
centrais elétricas, em número de 6, programadas, quanto representa a regularização fluvial, o planejamento rodoviário e a melhoria da navegação e do tráfego fluvial. Os campos de pouso,
aeroportos, a urbanização de cidades, abastecimento dágua, saneamento rural e drenagem e serviços de proteção e acostagem são
também condições indispensáveis para o progresso e desenvolvimento da região .
.Mas, e paralelamente, o fomento à produção é igualmente
importante e, no sentido de se obterem mais imediatos resultados,
incontestàvelmente, de subida primária. Entretanto, no quadro
que acompanha o projeto de distribuição das dotações, aprovado
pelo art. 18, e fazendo parte integrante do Projeto de Lei, consta
para as despesas com o fomento à produçbo no qüinqüênio, apenas
Cr$ 50. 500. 000,00, ou seja, menos de 3 % do total de ......... .
Cr$ 1. 549 .100. 000,00.
Procurei, pois, corrigir, elevando de Cr$ 50. 500. 000,00 para
Cr$ 100. 500. 000,00, retirando em pequenas parcelas de outras dotações, com a preocupação de não prejudicar os serviços, distribuindo sôbre vários itens os Cr$ 50. 000. 000,00 necessários a completar a dotação do item XII, como consta da emenda que ora
apresento.
Sala das Sessões, 12 de junho de 1953. -

Jaime Teixeira.

N.º 97
Discriminação dos trabalhos:
XI - Saúde e Assistência.
Para uma fazenda-escola em Curvelo, MG Sala das Sessões, 12 de junho de 1953. -

Cr$ 13.000.000,UO
Leopoldo Maciel.

-
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N. 0 98

Discriminação do Trabalho:
VII - Aeroporto e Campos de P
Aumente-se ou destaque-se para:
Patos de Minas e Formosa - Cr$ 12. 000. 000,00.
Sala das Sessões, 12 de junho de 1953. -

José Floo:ry.

Leopoldo Maciel. -

SESSÃO EM 20 DE JULHO DE 1953
(Extraordinária

Noturna)

EXPEDIENTE
Ofício da Comissão do Vale do São Francisco, nos seguint·~s
têrmos:
Rio, 16 de julho de 1953.
Ofício n.º 3/53.
Senhor Presidente:
Esta Comissão ao apreciar o parecer do Relator sôbre as
emendas oferecidas no plenário ao projeto n. 0 1.057/50 (Plano
Geral do Aproveitamento do São Francisco), decidiu, em sua reunião de hoje, julgar-se incompetente para emitir parecer sôbre as
de números 2 e 10, por versarem matéria relacionada com o problema das sêcas no Nordeste e envolverem, inclusive, a aplicação
de recursos constitucionais específicos daquele setor.
Por isso, peço permissão para restituir a V. Ex.ª as citadas
proposições, sugerindo sôbre elas opine a Comissão do Polígono
das Sêcas.
Nesta oportunidade, renovo a V. Ex.ª os protestos do meu
mais elevado aprêço. - Vieira de Melo - Presidente da Comissão
do Vale do São Francisco.

SESSÃO EM 10 DE NOVEMBRO DE 1953

................................................................
. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . .
EXPEDIENTE
Projeto n. 0 1. 057-B, de 1950 - Dispõe sôbre o Plano
Geral de Aproveitamento Econômico do Vale do São
Francisco; tendo pareceres, com substitutivos, das Comissões da Bacia do São Francisco e de Finanças.

Pareceres sôbre emendas de 1.ª discussão da Comissão da
Bacia do São Francisco: favorável às de n. 0 • 89 - 92 - 65 - 42
-- 67 - 70 - 71 - 35 - 76 - 61 - 40 - 58 e 81; contrário às de
n. 0 • 82-83-84-86-78-90-85-91- 7 -74-87- 48
-49-88-50-52-68-53-72-93-97-59- 96 e 95;
com subemendas às de n. 0 • 80- 57 - 3 - 43- 66- 63 e 47; com
subemendas às de n.º" 5 - 62 - 44 - 39 - 36 - 60 - 41; às de
n. 0 • 6 - 48 e 35; às de n. 0 • 13 - 1 - 4 - 8 - 14 - 15 - 16 - 17

- 18 - 19 - 20 - 22 - 23
30 - 31 - 32 - 33 - 34 11- 21 - 69 - 79- 77 - e
prejudicadas as de n. 0 • 46 -

- 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29
51 - 73 - 75 - 94 - 9• - 25 12; às de n. 0 • 37 e 56; considerando
45 - 64 e 54 e declarando-se incom-

petente quanto às de n. 0 • 2 e 10; da Comissão do Polígono das Sêcas,
contrário à de n. 0 2 e com subemenda à de n.º 10 (consulta da
Comissão da Bacia do São Francisco) ; e da Comissão de Finanças,
favorável às de n. 3 - 5 - 10 - 12 - 39 - 43 - 44 - 65
- 72 - 76 - 80 e 86 na parte a que se refere aos arts. 21 88 - 90 e 92 e parcialmente às de n. 66 - 68 e 70; favorável, a
fim de serem consideradas na subemenda geral da Comissão do
0

•

0

15 -

27.478

•

-
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Vale do São Francisco sôbre abastecimento dágua, às de n.º" 1 4 e 6 (quanto a Paracatu) - 9 - 11 - 14 - 15 - 16 - 18 - 17

- 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 51 - 58 - 62 - 69
- 73 - 75 - 77 - 79 e 94; favorável ao novo Quadro de Distri-

buição das Dotações constante do parecer do relator e com emenda ao art. 16 do Substitutivo da Comissão e emenda aditiva ao
referido Substitutivo; contrário às de n. 0 s 2 - 6 - 7 - 13 - 36

-37-38-40-41-42-45- 46 - 47 - 48 - 49 - 50
- 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59
60 - 61 - 63 64 - 67 - 71 - 74 - 78 - 81 - 82 - 84 - 85 e 86, na parte
relativa aos arts. 19 e 22; 87 - 89 - 91 - 93; e 95 a 97.
1

-

PARECER DA COMISSÃO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO
Parecer do Deputado Leopoldo Maciel.
RELATÓRIO E PARECER

A douta Comissão de Finanças, apreciando o substitutivo desta Comissão, resolveu modificá-lo, apresentando novo substitutivo
ao Projeto, sem, entretanto, desviá-lo das suas linhas gerais, ou
alterá-lo, nos seus pontos fundamentais.
Suprimindo serviços novos, introduzidos pela Comissão da
Bacia do São Francisco, de pequeno vulto, procurou no seu entender, evitar a dispersão de verbas, para concentrar as somas que
julgou disponíveis, nas obras já iniciadas.
Ao quantitativo apresentado por esta Comissão, num total de
Cr$ 1.464.000.000,00 para o qüinqüênio, acrescentou ......... .
Cr$ 85. 100. 000,00 - perfazendo a importância de ............. .
Cr$ 1. 549. 100. 000,00. E andou bem, nesse ponto, pois, sôbre a sua
própria estimativa, para 1952, houve superavit de Cr$ 17.045.130,00
- conforme se lê, na Proposta Orçamentária para 1954.
O Plenário acolheu, em suas linhas gerais, o Substitutivo da
Comissão de Finanças, apresentando-lhe, entretanto, emendas,
que passamos a examinar.
Das 97 emendas apresentadas, algumas visam o próprio texto
do projeto, mas a maioria delas se referem ao quadro de obras.
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Analisaremos, em primeiro lugar, naturalmente, as que devem ou
deveriam fazer parte do texto, classificando e estudando as demais
pela ordem de numeração dos itens do quadro de serviços.
Deixei de apreciar as de n.º" 76, 61, 40, 58, 97, 59 e 96, que
trazem a minha assinatura. O Senhor Presidente as relatará ou
lhes dará relator especial.
A nossa opinião é a seguinte:
Emenda n. o 82:
Com essa proposição, quer o nobre Deputado Rui Santos
transformar o Plano, aqui apresentado, em simples programa
qüinqüenal. Remete-nos, à bela oração que pronunciou, na sessão
de 9 do corrente mês, que não nos convenceu, contudo; pois, na
mesma noite, fizemos outro discurso, em sentido contrário, e com
cujas conclusões ainda nos encontramos.
Acha o ilustre representante baiano, que não estamos diante
de um plano, e sim face a um esquema, a um quadro de trabalhos,
para cinco anos, o que nos leva a crer que S. E'X.ª, cuja brilhante
inteligência cada vez mais admiramos, não leu, com detida atenção, otexto do projeto, o anexo discriminativo dos trabalhos, bem
como as memórias e subsídios que acompanham os dois documentos, ora em exame.
Parece-nos que o Deputado Rui Santos, só aceita como plano
um programa de trabalhos, no qual se especifique, desde já, em
todos os seus detalhes, cada obra a ser executada, no Vale, até o
final do período de 20 anos, o que seria impossível, visto como,
tudo, hoje, depende da evolução da técnica, dos meios de execução,
dos recursos monetários e das próprias necessidades, que variam,
dia a dia. Seria transformar o Plano Geral em um conjunto de
projetos detalhados de tôdas as obras previstas, o que seria injustificável.
Ora, o que se poderia fazer é o que se fêz, no artigo 2.º do
projeto, a saber: traçar os rumos gerais para a realização do objetivo que se tem em vista, que é o de preparar o Vale para o seu
aproveitamento econômico, com a indicação, neste dispositivo e
em outros do texto, dos pontos capitais do empreendimento e das
obras primeiras e de base, a serem executadas .

-
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o Plano está delineado, no projeto, assim como o programa,
para a sua execução, no seu primeiro qüinqüênio. Os demais programas qüinqüenais virão, a seu turno, em época própria, e serão
organizados, mediante novos estudos, o andamento da obra e as
circunstâncias e possibilidades do momento.
Assim somos contrário à emenda.
Emenda n. 0 83:
O nosso parecer é contrário a esta emenda pelas razões expostas na apreciação da de n.º 82.
Emenda n. 0 84:
Já nos manifestamos contra as emendas de n. 0 • 82 e 83, que,
se aprovadas, com esta, determinariam a reabertura da questão,
o comêço de tudo. Ora, o projeto em curso é o resultado de mais
de 7 anos de trabalhos. Somos, assim, também, contrário a esta
emenda.
Emenda n.0 86:
Não vemos razão para a supressão dos artigos 19, 21 e 22,
que, ao contrário, devem permanecer, por oportunos e esclarecedores, e, ainda por estar o pessoal a serviço da CVSF sujeito a
regime especial.
Emenda n. 0 89:
Aceitamos a proposição, como substitutivo ao parágrafo único
do artigo 23, proposto pela Comissão de Finanças.
Emenda n.º 78:
Esta emenda deverá ser rejeitadH.. Seria perigosa a exclusividade, pois não cremos que a CVSF pudesse impor preço razoãvel
a uma entidade militar dessa natureza, nem a necessária presteza
· na execução dos trabalhos, o que seria, de todo, inconveniente.
Além do mais, os serviços previstos, até aqui, estão sendo executados, mediante contrato, já registrado, pelo Tribunal de Contas.
Aliás, pelo substitutivo em discussão, nada impede que se realizem
novos serviços que, por acaso, se tornem indispensáveis, pelo Ser-

-

229 -

viço Geográfico do Exército, ou que os mesmos venham a ser feitos, mediante concorrência, entre emprêsas idôneas, existentes ou
que se instalem no País.
É como opinamos.
Emenda n.º 90:
Esta douta Comissão, em preliminar, mainfestou-se contra a
medida aqui pleiteada, pelo que, entendo que deve ser rejeitada
a emenda n. 0 90.
Emenda n. 0 2:
Esta emenda e a de n.º 10 têm a mesma finalidade. Em discussão preliminar, esta douta Comissão entendeu que o assunto
é da competência da Comissão do Polígono das Sêcas; por isso, só
podemos opinar no sentido de que deve ser enviada à apreciação
daquele órgão técnico.
Emenda n. o 10:
Diante do resolvido quanto à emenda n.º 2, deve esta, também, ser remetida à Comissão do Polígono.
Emenda n. o 80:
A esta proposição, que indica medida salutar, sugerimos a
seguinte subemenda:
"Acrescente-se, ao art. 12, o
"§ 5.º A Companhia de Navegação do São Francisco S.A.
adotará um plano de contabilidade industrial que possibilite a
apuração do custo unitário de cada um dos seus serviços".
Emenda n. o 85:
Cogita-se da formação de uma sociedade de economia mista
a reger-se pelo estatuto das sociedades anônimas, não convindo
dar aos seus futuros servidores o caráter de funcionários públicos.
Somos, portanto, pela rejeição da emenda.
Emenda n. 0 91:
Poderão os membros do Poder Legislativo perceber ou funcionar como fiscais de sociedades anônimas, em que a União tiver
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maior número de ações? Além do máis, são seis os Estados ribeirinhos, e não dois, como deixa entender a proposição. Assim, somos
contrário à aprovação da emenda 91.
Emenda n.º 92:
De acôrdo com a proposição, desde que introduzida no Substitutivo, como § 6.0 do art. 12. Assim: "A Companhia de Navegação
do São Francisco S . A." enviará, até o dia 30 de abril de cada ano,
às Comissões de Tomada de Contas da Câmara dos Deputados e do
Senado, cópias do balanço da demonstração de lucros e perdas,
do relatório e dos anexos que esclareçam todos os dados do balanço.
As emendas que se seguem, dizem respeito ao "Quadro Discriminativo dos Trabalhos" e serão relatadas, na ordem de referência
dos itens.
Assim teremos.
II - Regularização fluvial.
Emenda n. 0 57:
Por sugestão do nosso ilustre colega, engenheiro Rodrigues
Seabra, apresentamos a esta proposição do Deputado Machado Sobrinho, a seguinte subemenda.
II - Regularização fluvial.
Acrescente-se: 2) para estudo e projeto do aproveitamento da
energia elétrica da barragem das Três ;Marias Cr$ 5 .000. 000,00,
transformando-se o atual n. 0 2, em n.º 3.
III - Centrais Elétricas.
Emendas n."" 5 - 62 - 44 - 39 - 36 - 60 e 41.
Atendendo a que dos 109 municípios mineiros da Bacia, 91
estão acima de Pirapora, e que quase o total das obras custeadas
pelo artigo 29 do ADCT, se encontra abaixo dessa cidade, há no
Alto São Francisco um verdadeiro clamor, contra êsse estado de
coisas.
O recente telegrama enviado ao ilustre Presidente desta Comissão, pelo nobre Presidente da Assembléia Legislativa Mineira,
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em nome daquela Câmara, por provocação do Deputado Oscar
Dias Corrêa e outros, pode ser interpretado como manifestações
nesse sentido.
E como o de que mais necessita, para o seu desenvolvimento,
essa região, é a fôrça elétrica, sou de parecer que devem ser estudadas com atenção as emendas dos representantes mineiros,
quanto ao título "Centrais Elétircas e Linhas de Transmissão"
sibretudo, porque pedem quantias que não virão onerar de muito
o orçamento da CVSF, no presente período.
A usina do Paraíso, conforme demonstrou, tecnicamente, o
deputado Olinto Fonseca, e financeiramente, o Deputado José Bonifácio, está em plena execução, e a Prefeitura Municipal, sem recursos para terminá-la.
A usina do Ribeirão das Lages, que serve a Patos de Minas,
está com o projeto aprovado e com o serviço projetado pela Prefeitura, para um aumento de 1. 000 H.P. por Cr$ 5. 500. 000,00,
também sem a necessária importância para a execução da obra,
conforme demonstram os Deputados Guilherme Machado, Machado Sobrinho e Alberto Deodato.
A usina de Piüí, que serva a Piüí e Pimenta, e que deve servir
a outras cidades, precisa ser ampliada, segundo nos informam os
deputados Monteiro de Castro e Olinto Fonseca.
O sitema Lambari, por cuja exploração se batem os Deputados
Gustavo Capanema e Magalhães Pinto, deve ser também, pelo menos, estudado, para aproveitamento, no segundo qüinqüênio, pois
virá essa obra atender a uma zona são-franciscana povoada de cidades prósperas.
As quedas do Alto Paracatu em região de cidades florescentes,
precisam também ser aproveitadas.
Dêsse modo, propomos às emendas acima indicadas, a seguinte subemenda:
Redija-se assim, o n. 0 1, da alínea III (Centrais Elétricas).
"1 - Estudos e projetos para o aproveitamento progressivo
do potencial hidráulico do Rio Lambari, afluente do Paraopeba, do
Alto Paracatu em Minas Gerais e Alto Rio Grande na Bahia Cr$ 4.000.000,00".
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E, assim, o n.º 5 da alínea III (Centrais Elétricas):
"5 - Ampliação e conclusão, em cooperação com as prefeituras respectivas, das usinas de:
a - Piüí em Piüí - Cr$ 2. 500. 000,00.
b - Paraíso, em Carmo do Paranaíba - Cr$ 2. 500. 000,00.
c - Ribeirão das Lages (Patos de Minas) - Cr$ 4.000.000,00.
passando o atual n. 0 5 a 6, e, assim por diante.
Emenda n. 0 7:
A potência da usina do Rio Abaeté é de 1.600 H.P., apenas o
bastante para atender às quatro cidades e às duas vilas que se
encontram em tôrno dela. Os seus fios não poderão, em condições
econômicas, chegar, portanto, até Abaeté, que fica a 85 km da
queda. Essa cidade deverá ser atendida pelo sistema Lambari.
Emenda n.º 46:
Essa usina já consta do Plano, com a verba de ........... .
Cr$ 70. 000. 000,00. As obras estão contratadas e em execução. A
emenda está prejudicada.
Emenda n. 0 45:
A emenda, também do nobre Deputado Vasconcelos Costa
está prejudicada, uma vez que, do Plano já aprovado, em primeira
discussão, consta a verba de Cr$ 55. 000. 000,00 - para a construção da usina de Jequitaí, cujo projeto está em vias de terminar.
É o nosso parecer.
Emenda n. 0 65:
Não havendo aumento de despesas, na proposta, e sendo próximos da Central, os municípios indicados, somos pela aprovação
da emenda, sem referência à usina-pilôto, de vez que a alimentação da rêde é da economia interna da CHESF, que poderá operar
com a grande ou a pequena usina, como melhor lhe convier.
IV - Navegação e Tráfego Fluvial.
Emenda n. 0 74:
Tem razão o ilustre Deputado Armando Fontes, quando reclama tratamento idêntico ao dado ao Médio para o Baixo São Fran-
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cisco. Contudo, as obras indicadas na Proposta, para a parte média, já estão projetadas e em execução. Para uma perfeita desobstrução da patre inferior e, principalmente, da barra do rio, obra,
aliás, indispensável, são necessárias, algumas centenas de milhões
de cruzeiros, informando-nos os técnicos que de nada valerá a dotação de Cr$ 10. 000. 000,00 aqui proposta. Entende, ainda a CVSF
que não pode iniciar os trabalhos, antes de concluídos os estudos,
projetos e orçamentos em organização. Assim, somos de parecer
que a emenda deve ser rejeitada e remetido o assunto que é da
maior relevância, para um estudo conveniente, quando da elaboração do plano de obras referente ao segundo qüinqüênio em 1955.
V - Irrigação e Colonização.
Emendas n. 6, 38 e 55:
Esta emenda, como as de n. 38 e 55 visam um auxílio às
Escolas "Caio Martins". Embora não existam estudos da CVSF
sôbre o assunto, somos de parecer que se atenda em parte às emendas, dada a alta finalidade da obra. Assim, propomos como subemenda às três proposições indicadas que se acrescente ao item V,
uma letra, com os seguintes dizeres:
Escolas Caio Martins, como cooperação - Cr$ 2. 000. 000,00;
0

•

0

•

Emenda n.º 42:
Não há aumento de despesa. O nosso parecer é favorável.
Emenda n.º 64:
Prejudicada em face do decidido quanto à emenda n.º 42, do
mesmo autor.
Emenda n.o 3:
De acôrdo, em parte, com os seguintes dizeres: "Sistema de
irrigação no Baixo São Francisco, inclusive em cooperação com
particulares - Cr$ 6. 000. 000,00.
Emenda n.º 87:
O autor não indicou a quantia a ser despendida, nem disse se
há estudos sôbre a região. Assim, sem elementos, somos pela rejeição da emenda.
VI - Rodovias de acesso e ligação .

~

Emendas de n."" 37 -
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56 -

47 -

48 -

49 e 81:

Tôdas essas pl"Oposições visam incluir no Plano estradas no-

vas, de real importância, mas para a construção das quais seriam

necessãrlss somas que não se comportam na dotação do art. 29 do
ADCT no prese.nte qüinqüênio. O início de serviços novos, dessa
:narurem, viria, certamente, prejudicar o andamento de rodovias
em construção, e, ansiosamente, esperado. Além do mais não existem, ainda, estudos para essas rodovias.
Tôdas devem, entretanto, ser estudadas e enquadradas, no
pro,gTama do próximo qüinqüênio, já com traçado exato. E é isso
que esperamos da CVSF .
Dêsse modo somos pela rejeição dessas emendas.
Emenda n.o 43:

Não há aumento de despesa e os ramais são curtos e de construção fácil. Assim concordamos, em parte, apresentando a seguinte subemenda.
Diga-se: Pimpara - Veredas - Leal - Patos, inclusive ramais para Santa Maria - Capelinha do Chumbo (a partir do
Morro do Café) , São Domingos, São Gonçalo do Abaeté e Canoeiros.
É o nosso parecer .
Emenda n.º 66:

Com a seguinte subemenda:
Santana do Ipanema - Pão de Açúcar 1951 - CI$ 1.100.000,00.

k -

1952 - Cr$ 3. 480. 646,60.
1953-- 1954 - Cr.$ 4.000.000,00.
1'955 - Cr$ 4.919.353,40.

[-

Arapiraea -

Traipu -

1951 - - 1952 - - 1953 - - 1954 - Cr$ 1.000.000,00.
1955 - Cr$ 1. 500. 000,00.
É o nosso parecer.

Piranhas:

Pôrto Real do Colégio:
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Emenda n.º 54:
O Hospital de Paracatu, construído pela CVSF, a cargo do
SESP, está se instalando. Prejudicada a emenda.
Emenda n.º 72:
O Poder Executivo ainda não dispõe de elementos que possam
aconselhar a localização da fazenda-escola, em Pôrto Real do Colégio. Daí o sermos contrários à emenda.
Emenda n. 0 71:
A verba de Cr$ 25. 000. 000,00 é, de fato, insuficiente para a
instalação e manutenção da "Rêde Hospitalar". Parecer favorável.
XII - Produção.
Emenda n. 0 95:
É louvável a intensão do ilustre Deputado Jaime Teixeira.
Contudo, as verbas que deseja diminuir em outros serviços já se
acham comprometidas, na sua totalidade. Parecer contrário.
XIV - Custeio da Comissão.

Emenda n. o 93:
A fonte de verbas para custeio da Comissão só pode ser o artigo 29 do ADCT. Não há outro meio. Custeio da Comissão manutenção de pessoal, material., são despesas que têm que ser
feitas e, portanto, incluído no quadro.
Nosso parecer é contrário à emenda.
IX - Abastecimento dágua:
Emenda n. o 63:
Nada mais louvável do que o acréscimo pleiteado pelo nobre
Deputado Alcides Lage, para abastecimento dágua. Contudo, a
dotação não comporta o aumento, pelo que opinamos pelo acréscimo apenas de Cr$ 1 . 000. 000,00 - quantia necessária para completar os Cr$ 81. 000. 000,00 para 81 localidades.
Emendas n.0 • 13 (Goiás), 1 - 4 - 8 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 51 - 73 - 75 - 94 Mi-
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nas Gerais), 9, 25 (Bahia), 11, 21, 79 (Pernambuco), 69, 77 (Alagoas) e 12 (Sergipe) .
Nessas emendas, pleiteia-se serviço para 133 localidades. A
verba disponível é apenas de Cr$ 81. 000. 000,00 - sendo a quantia fixada para cada município de Cr$ 1 . 000. 000,00. Assim, somente 81 poderão ser atendidas.
Levando em consideração a situação de cada localidade, decidimos, então, apresentar, por sugestão dos representantes de cada
Estado, nesta Comissão, subemenda única a tôdas as proposições.
É a seguinte:
Inclua-se:
Em Goiás: Formosa;
Em Minas Gerais: Arcos, Bocaiúva, Capitólio, Campos Altos,
Conceição do Mato Dentro, Curvelo, Dores do Indaiá, Esmeraldas,
Espinosa, Paracatu, Formiga, Inhaúma, Itaguara, Itabirito, Itapecerica, Jaboticatuba, João Pinheiro, João Ribeiro, Jequitaí, Lagoa Santa, Oliveira, Pitangui, Paraopeba, Piüí, Pimenta, Rio Paranaíba, São Gotardo, São Tiago, São Gonçalo do Pará, Sete Lagoas e Unaí;
Na Bahia: Angical, Barreiras, Barra, Casa Nova, Carinhanha,
Curaçá, Correntina, Caitité, Campo Formoso, Guanambi, Ibipetuba, Jacobina, Paratinga, Palmas de Monte Alto, Remanso, Riacho
de Santana, Santa Maria da Vitória, Sento Sé, Saúde, Urandi e
Xique-Xique;
Em Pernambuco: Araripina, Floresta, Jatinã, São José do Egito, Maniçobal, Ouricuri, Pedra, Salgueiro, Serra Talhada e Sertânia;
Em Alagoas: Agua Branca, Delmiro, Pão de Açúcar, Pôrto
Real do Colégio, São Braz e Traipu;
Em Sergipe: Aquidabã, Gararu, Japoatã, Neópolis e Pôrto da
Fôlha.
Emenda n. 0 35:
Tôdas as cidades aqui citadas já constam do orçamento vigente, não podendo, portanto, deixar de ser incluídas no Plano.
Parecer favorável.
Sala das Comissões, 16 de julho de 1953. - Leopoldo MacieL,
relator.
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PARECER DA COMISSÃO

A Comissão da Bacia do São Francisco, apreciando os pareceres
dos Relatores sôbre as emendas oferecidas em plenário ao projeto
n.º 1.05'7, de 1950, resolveu aprová-los, exceto os referentes às
emendas de n."'":
3'i e 56, versando o mesmo assunto, aceitas com redução para
CI$ 4.000.000,00 e a seguinte redação: "Ligação rodoviária PiüíPlmenta à rodovia Sudoeste (Minas Gerais)";
47, aceita com redução para Cr$ 4.000.000,00 e a seguinte
redação: "Ligação rodoviária Sete Lagoas - Inhaúma - Papagaio - Pompeu - Abaeté - Tiros - Morro do Café (na Pirapora
- Patos de Minas) - Minas Gerais".
81, aprovada nos têrmos em que foi oferecida.
Sala das Comissões, 16 de julho de 1953. - Vieira de Melo,
Presidente. - Leopoldo Maciel, relator. - Vasconcelos Costa v,asco Fil1w - Medeiros Neto - Aziz Maron - Olinto Fonseca Berbert de Castro - Mário Gomes - Monteiro de Castro - Machado Sobrinho -

Rodrigues Seabra -

Leandro Maciel.

PARECER DO DEPUTADO VIEIRA DE MELO
RELATÓRIO E PARECER

Apreciando as emendas de n. 0 • 76, 61, 40, 58, 97, 59 e 96, de
autoria do Senhor Relator Geral, Deputado Leopoldo Maciel,
assim opina."l'llOS:
Em.enda

n.º 76:

A ,emenda deve ser aprovada, uma vez que, longe de atentar
contra o espírito do Plano, vem ao encontro de seus reais
ob]etivroJS..

Esrabetecer uma prioridade em favor do reservatório de "Três
Marias" é, de fato contribuir para o aceleramento da regularização do São Francisco, que encontra naquela obra seu passo mais
decisivo.
Emenda n.º 61:
Pelas raz.õ.es e:xoostas na apreciação da emenda 76, sôbre o
mesmo assunto, o nosso parecer é pela aprovação.
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Emenda n.º 40:
A emenda torna mais elástico o enunciado do item 3, permi.tindo a escolha da solução tecnicamente mais aconselhável.
Emenda n. o 58:
A emenda é apenas de redação, ampliando a iniciativa para
as linhas de transmissão. Somos, pois, de parecer que a mesma
deve ser aprovada.
Emenda n. o 97:
Antes de concluída a construção dos campos de pouso que
formam a "Rota do São Francisco", estudada e projetada pelo
Ministério da Aeronáutica, não é possível admitir no Plano novos
aeroportos. Por esta razão, apenas opinamos contràriamente à
emenda.
Emenda n.º 59:
A emenda mereceria aprovação, não houvesse o SESP, depois
de sua apresentação, instalado o Pôsto de Saúde de João Pinheiro.
Faltando-lhe, já agora, conteúdo ou finalidade, deve ser rejeitada.
Emenda n. 0 96:
Achamos que a iniciativa consubstanciada na emenda, justíssima embora, deve ser adiada para o segundo qüinqüênio; uma
vez que na etapa em execução apenas fazenda-escola está sendo
estudada no Estado de Alagoas. Parecer contrário.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1953. Relator.

Vieira de Melo.

Da Comissão do Vale do São Francisco, nos seguintes têrmos:
Rio, 16 de julho de 1953.
Ofício 3-53 .
Senhor Presidente:
Esta Comissão, ao apreciar o parecer do Relator sôbre as emendas oferecidas no plenário ao projeto n. 0 1.057-50, (Plano Geral de
Aproveitamento do São Francisco), decidiu em sua reunião de
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hoje, julgar-se incompetente para emitir parecer sôbre as de
n."" 2 a 10, por versarem matéria relacionada com o problema das
sêcas no Nordeste e envolverem, inclusive, a aplicação de recursos
constitucionais específicos daquele setor.
Por isso, peço permissão para restituir a V. Ex.ª as citadas
proposições, sugerindo sôbre elas opine a Comissão do Polígono das
Sêcas.
Nesta oportunidade, renovo a V. Ex.ª os protestos do meu mais
elevado aprêço. - Vieira de Melo, Presidente da Comissão do Vale
do São Francisco.

PARECER DA COMISSÃO DO POLÍGONO DAS Sf:CAS

O nobre Deputado Manoel Novais e outros colegas dos Estados
nordestinos apresentaram duas emendas ao Projeto n. 0 1.057-50,
as de n. 0 • 2 e 10, propondo a consignação no Orçamento do DNOCS
durante 5 exercícios consecutivos de Cr$ 40. 000. 000,00 (quarenta
milhões de cruzeiros) para construção de linhas de transmissão de
Paulo Afonso para os Municípios do Polígono das Sêcas, dentro de
sua área de influência. Estando fora de dúvida a relação existente
entre o fornecimento de fôrça de Paulo Afonso e recuperação econômica das áreas do Polígono, somos de parecer que a emenda
n. 0 2 um tanto restritiva, seja rejeitada e aprovada a de n.º 10, de
sentido mais liberal e equânime com o quantitativo reduzido para
Cr$ 30. 000. 000,00 (trinta milhões de cruzeiros) .
Igualmente, somos favoráveis à subemenda do Deputado
Mendonça Júnior, incluindo o sistema Palmeira dos índios em
Alagoas.
A Comissão aprovou o parecer do Relator .
Sala das Sessões, 14 de setembro de 1953. - André Fernandes,
Presidente em exercício. - Clemente Medrado, Relator. - Walter

Sá. - Berbert de Castro. - Vasco Filho. Mendonça Júnior. Leopoldo Maciel. Ulisses Lins.

Pessoa de Araújo. Severino Marins. -

N. 0 2

Art.... O Orçamento da União consignará, no prazo de cinco
anos, a partir de 1954, dotações do art. 198 da Constituição,
no montante de Cr$ 40 . 000 . 000 ,00 (quarenta milhões de cruzeiros) anuais, que serão distribuídos à Companhia Hidrelétrica do
São Francisco e estações transformadoras em municípios situados
nos Estados compreendidos no Polígono das Sêcas, dentro de sua
16 -

27.478
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zona de influência, a começar pelo sistema que atenderá à região
do Cariri, no Ceará.
Sala Antônio Carlos, 11 de maio de 1953. -

Paulo Sarasate. Barreto.

Parsifal Barroso. -

Manoel Novais. Sá Cavalcanti. - Adahil

N.º 10

Art. O Orçamento da República consignará durante cinco
exercícios, a partir de 1954, dotações do art. 198 da Constituição,
à razão de Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros)
anuais, que serão distribuídos à Companhia Hidrelétrica do São
Francisco para construir linhas de .transmissão e estações transformadoras em ,Municípios situados no Polígono das Sêcas, dentro
de sua zona de influência, a começar pelos Sistemas do Cariri,
Senhor do Bonfim, Mossoró e Pajeú.
Sala das Sessões, 12 de maio de 1953. - Manoel Novais. Paulo Sarasate. - Helio Cabal. - Arruda Câmara. - José Guimarães. - Sá Cavalcanti. - Parsifal Barroso. - Adahil Barreto.
- João Agripino. - Pontes Vieira.

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS
RELATÓRIO

A Comissão da Bacia do São Francisco devolveu à de Finanças
o Projeto n.º l .057-A-1950, com seu parecer às 9'1 emendas oriundas do Plenário.
No seu sucinto relatório, o nobre Relator da Comissão Especial da Bacia do São Francisco assinala que a mesma acolheu sem
restrição as alterações introduzidas no substitutivo da Comissão
de Finanças ao seu primeiro substitutivo.
Não houve, pois, qualquer divergência entre os nossos pontos
de vista, não só no que respeita à legislação específica que acompanha e orienta o Plano Geral do São Francisco, mas também em
relação às linhas estruturais do plano em si na parte de obras, serviços e respectivas discriminações de recursos .
Resta-nos, dêste modo, para conclusão de nossa tarefa:
a) examinar as emendas apresentadas pelos Srs. Deputados
no Plenário;
b) fixar, definitivamente, o teto financeiro para o qüinqüênio 1951-1955, cujas cifras por nós propostas no quadro de distribuição das dotações foram aprovadas, em princípio, pela Comissão de Finanças, para reexame por ocasião do julgamento das
emendas do Plenário;
c) deliberar sôbre a maneira de incorporar os saldos resultantes das diferenças verificadas entre as receitas previstas nas
propostas orçamentárias e as realmente apuradas, bem como os
saldos decorrentes da inaplicação de dotações do art. 29 do ADCT
constantes dos orçamentos do qüinqüênio 1951-1955.
Relativamente às emendas apresentadas no Plenário, a Comissão da Bacia do São Francisco foi de parecer favorável às de
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1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 47, 51, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 69, 70,
71, 73, 75, '76, 77, 79, 80, 81, 89 e 92; opinou pelo encaminhamento
à Comissão do Polígono das Sêcas, das emendas números 2 e 10;
0

•

e rejeitou as dema.is.
Em principio aceitamos as conclusões da Comissão Especial
da Bacia do São Franc.isco, não obstante o aumento de despesas
result.s.nt.e da aprovação das emendas números 3, 5, 6, 37, 38,
SP. -::1. -H. 47. 55, 56, 57, 70, 71 e 81 que importou em
Cr.$ 49. 000. 000. 000,00 sôbre o montante anteriormente aprovado
peis C.cnlliisão de Finanças.
Considerando que a Comissão Especial da Bacia do São Francisco aprovou as emendas n. 0 • 37, 47, 56 e 81 que se referem a
e.strada.s de rodagem que embora situadas no Vale, não pertencem
a.o plano elaborado pelo órgão técnico do Govêrno Federal e nem
ta.."1.1i=Ouco estão atacadas, somos de parecer que por princípio de
eq::.Udade seja aprovada, igualmente, a emenda n.º 88 que aumenta :.. d:ita.ção da rodovia Petrolina-Casa Nova-Remanso, const;f.r~:.e ài.o plano e já em execução.
I5c:2al restrição, data vênia, do nobre Relator da Comissão Esp1ecS::. formulamos em relação às emendas n. 0• 4 e 8, prejudicadas
p=C:zs s·.1:2..s s:übemendas substitutivas, condensando tôdas as reivinc..:r.a.~:·==~ êe .serviços de abastecimento dágua nos Estados ribeiri:::2.::::: . ~r..:.:::r::das estas que merecem meu parecer favorável.
R:~.ê.::•'E..'nente à fixação do teto financeiro para o qüinqüênio
:i.gs::.-ll25::=.• é necessário ficar esclarecido, conforme já tive oportu~..:.:ctg.~ .::;~ f::"'.B"c-.r no meu relatório anterior sôbre o projeto em
e:ra.E:::;;,, ·~1::==:· .a.:; montante das dotações correspondentes aos exerc:.:;Is's .:r~ 2S5·~ -;; 1955, na base de 1 % das rendas tributárias, é
r.<::~~.s:i:r3:. ai::.:::v:.r...a r a importância de Cr$ 139. 804. 040,00, correspr_:.:r.é.:;:-:i~•:::::: ~" \~,:::.!dos das percentagens relativas aos exercícios de
1851. ,~ 10·S2 rr:é: ::ilio foram aplicadas na execução das obras incluída;s n::i· E.ano G>:-:"al do São Francisco, nesses exercícios.
Q-c;:ar~t"J .8. r.c•.&.n::íra mais conveniente de incorporar êsses saldos, s0rr:.r,,z r3:e r.;a:r<::c<:r r.::_ue os mesmos deverão ser distribuídos para
aplica.ção nr;s ç;;::erdeíos de 1954 e 1955, conjuntamente com as
do'f;ações rela tiva.[; a és ses exercícios .
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O parágrafo único do art. 5.0 do substitutvio ao Projeto aprovado pela Comissão de Finanças, estabelece que quando fôr verificado que a aplicação de recursos na execução do plano fôr, num
exercício, inferior a 1 % das rendas tributárias no mesmo efetivamente arrecadadas, será a diferença suprida por crédito especial,
cuja aplicação se restringirá às obras do plano.
Deixamos de anexar ao presente relatório o quadro de distribuição das dotações para o qüinqüênio 1951-1955, com as alterações introduzidas pela Comissão Especial do São Francisco e as
constantes do presente parecer, pelo fato de ser mais conveniente
a juntada do mesmo, ao processo, após o estabelecimento do teto
financeiro pela Comissão de Finanças e a deliberação final da
mesma quanto à maneira mais conveniente para a incorporação
dos saldos verificados nos exercícios anteriores.
Ao texto do projeto, propomos a inclusão de dois novos parágrafos, a saber:
a) parágrafo único ao artigo 16 do Projeto, definindo que em
nenhuma das sociedades de economia mista que o Govêrno Federal vier a criar para a exploração de fontes de energia, o capital
do mesmo poderá ser inferior a 51 % do total das ações;
b) Parágrafo único do art. 22 do Projeto, esclarecendo que
os materiais a serem importados para as obras de recuperação do
Vale do São Francisco independem de concessão de licença prévia
pela CEXIM.
Juntamos a êste relatório, para exame da Comissão de Finanças, o .texto do Projeto n. 0 1. 057-A-19>50, com as alterações introduzidas no mesmo pela Comissão Especial da Bacia do São Francisco, em face das emendas apresentadas em Plenário. - Manoel
Novais, Relator.
RELATÓRIO COMPLEMENTAR

De acôrdo com o entendimento prévio mantido com o Relator
da Receita, Deputado Lauro Lopes, e com o Presidente da Comissão Especial da Bacia do São Francisco, Deputado Vieira de Melo,
ficou assentado o seguinte critério para orientar a discussão do
assunto na Comissão de Finanças:
a) a distribuição dos recursos normais para a execução do
plano nos exercícios de 1954 e 1955 não poderá exceder a percen-
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tagem de 1 % sôbre a renda tributária da União, ou seja,
Cr$ 330.000.000,00 para 1954 e Cr$ 350.000.000,00 para 1955;
b) a diferença, para mais, na impor.tância de ........... .
Cr$ 145. 275. 000,00, verificada entre o montante aplicado na execução do plano durante os exercícios de 1951, 1952 e 1953, na importância de Cr$ 586. 724. 730,30, e o montante efetivamente arrecadado - nesses mesmos exercícios - na importância de ..... .
Cr$ 732. 000. 000,00, deverá correr à conta de crédito especial, devidamente discriminado.
Em face do exposto, foi organizado um novo quadro para a
distribuição das dotações do art. 29 do ADCT durante o qüinqüênio 1951-1955 - dentro do critério firmado nesse entendimento
prévio, inclusive no que diz respeito à distribuição da importância
a ser suprida por crédito especial .
Para restringir o montante ao teto desejado pelo Relator da
Receita, isto é, Cr$ 1. 412. 000,00 durante o qüinqüênio, foi necessário reduzir o quadro de distribuição apresentado anteriormente
nessa Comissão de Cr$ 137 .100. 000,00, sem levar em consideração
os aumentos propostos ultimamente pela Comissão Especial da
Bacia do São Francisco.
Para procedermos a essa redução, sem prejudicar o andamento das obras, procuramos ouvir o Diretor Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco, o qual nos proporcionou os esclarecimentos indispensáveis, com os quais elaboramos o novo quadro de distribuição, abrangendo as dotações normais para o qüinqüênio e as despesas que deverão correr por crédito especial.
Na organização dêsse novo quadro de distribuição foram eliminados todos os serviços novos que não constam das leis orçamentárias e do plano e respectivo programa para o qüinqüênio
1951-1955, oriundo do Poder Executivo.
Outrossim, é necessário acrescentar um novo artigo ao substitutivo anteriormente aprovado pela Comissão de Finanças, com a
seguinte redação:
"Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial
na importância de Cr$ 145. 200. 000,00 para ocorrer às despesas
previstas no quadro anexo a esta lei, a fim de ser dada aplicação
aos saldos verificados nos exercícios de 19'51, 1952 e 1953". Manoel Novais.
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PROJETO N.º 1.057-A -

1950

Aprova o plano geral para o aproveitamento econômico do Vale do São Francisco e dá outras providéncias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º Fica aprovado, nos têrmos desta lei, o Plano Geral
para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, elaborado na forma da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948, em
obediência ao que dispõe o artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 2.º tlsse plano, pormenorizadamente exposto nas memórias e seus subsídios, que acompanharam as Mensagens n. 548 e
377-A, respectivamente de 15 de dezembro de 1950 e 29 de outubro
de 1951, do Poder Executivo, compreende:
a) os estudos gerais sôbre a bacia hidrográfica, inclusive levantamentos, observações, pesquisas e inquéritos destinados à
organização dos programas detalhados dos serviços e necessários
ao desenvolvimento econômico e social do Vale do São Francisco;
b) a regularização do regime fluvial, pela construção de reservatórios de acumulação nas bacias do rio principal e de seus
afluentes;
c) o melhoramento das condições de navegabilidade do Rio
São Francisco, de sua barra e de seus afluentes, bem como a ampliação da rêde fluvial pela incorporação, ao sistema, de novos
cursos dágua;
0

•

d) a ampliação, modernização e padronização do sistema
fluvial de transporte, com a organização de uma sociedade de economia mista para a exploração do tráfego fluvial;
e) a construção de centrais elétricas e respectivas linhas de
transmissão;
f)
a execução de serviços de irrigação, por meio de barragens
e outros sistemas, destinados à colonização de grandes. áreas da
bacia, bem como a construção de sistemas de pequena irrigação,
na base de cooperação;
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g) a construção de rodovias de acesso e ligação, destinadas
a conjugar o sistema regional de .transporte com o Plano Rodoviário Nacional e os planos estaduais respectivos;
h) a instalação dos aeroportos e campos de pouso que formani a "Rota do São Francisco";
n a urbanização das cidades e a construção de sistemas de
abastt>ciinento dágua e esgotos das mesmas;
:i) o saneamento e a drenagem indispensáveis à recuperação
das terras úteis à agricultura no Rio São Francisco e seus afluentes. as quais poderão ser, quando conveniente, previamente desaprop1i::i.das.;
k) a realização de serviços de educação e ensino profissional
inclusi\'e a instalação de fazendas-escolas, a organização de missões rUl·ais ambulantes e o estabelecimento de cursos de treinamento manual;
l.)
a execução de serviços de saúde e assistência, incluindo o
equipamento e custeio da "Rêde Hospitalar do São Francisco", a
organi.zação de unidades móveis assistenciais e a realização dos
traballlos de profilaxia da malária;
m.) realização dos serviços destinados ao fomento da produção agropecuária, incluindo 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
con.strução de laboratórios, fábricas e usinas, além dos serviços de
deíesa sanitária animal e defesa sanitária vegetal;
n) o florestamento, reflorestamento e proteção das nascentes dos rios da Bacia.
Al"t. 3. 0 O Plano Geral terá a duração de 20 anos, a partir de
1951, e será dividido, para sua melhor execução, em quatro qüinq:üénios.
·~ 1.0 No início das sessões legislativas dos anos de 1955, 1960
e :91J5·, o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, para a
m,,~.ssária. aprovação, o programa de trabalhos relativo ao qüinqüêrllio seguinte .
:§ 2º Cada. programa que fôr submetido à aprovação do Congrr=.<J•EJJ !'racfonal, deverá ser acompanhado de dois relatórios sintftlr::os, o primeiro resumindo os progressos feitos na utilização dos
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recursos naturais e no esfôrço de recuperação do homem, dando,
principalmente, os resultados obtidos no aumento da produção
agropastoril, das atividades industriais, da exploração mineral, da
eficiência dos meios de transporte e da melhoria das condições de
vida das populações rurais e urbanas, e o segundo, tratando dos
objetivos que se pretende atingir com a execução das obras programadas para o qüinqüênio seguinte.
Art. 4.º As despesas com a execução do Plano Geral do São
Francisco, na parte que constitui responsabilidade direta da União,
serão classificados no anexo próprio da Comissão do Vale do São
Francisco, no Orçamento Geral da República, e atendidas à conta
dos recursos estabelecidos no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 5.º O Orçamento Geral da União consignará, anualmente, à Comissão do Vale do São Francisco, para execução do plano
e custeio de serviços, os recursos previstos, não podendo, em nenhum caso, a importância total das dotações anuais ser inferior
a 1 % sôbre o montante das rendas tributárias previsto na proposta para o exercício a que se referir o orçamento.
Parágrafo único. Verificado que a aplicação de recursos na
execução do plano de recuperação do São Francisco foi, num exercício, inferior a 1 % das rendas tributárias no mesmo efetivamente
arrecadadas, será a diferença suprida por crédito especial, cuja
aplicação se restringirá às obras do plano.
Art. 6.º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito
especial na importância de Cr$ 145. 200. 000,00 para ocorrer às
despesas previstas no quadro anexo a esta lei, a fim de ser dada
aplicação aos saldos verificados nos exercícios de 1951, 1952 e 19'53.
Art. 7.° Fica o Poder Executivo autorizado:
a) a negociar empréstimos internos e externos para a execução das obras previstas no programa qüinqünal estabelecido por
esta lei, respeitados os limites das dotações previstas para cada
serviço a que se referir a operação, bem como assumir compromissos, por prazo equivalente ao da vigência do art. 29 do ADCT,
até o limite de Cr$ 100 . 000 . 000 ,00 (cem milhões de cruzeiros) por
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ano, a fim de garantir contratos de financiamentos que se prevêem necessários para a execução das obras de regularização do
regime fluvial, indicadas no plano, a começar pela barragem das
Três Marias;
b) a celebrar contratos, na forma da legislação vigente, para
aquisição, nos mercados externos, dos materiais e equipamentos
necessários à execução do plano geral do São Francisco.
Art. 8.º Compete à Comissão do Vale do São Francisco promover entendimentos e firmar acôrdos e convênios com os Governos
Estaduais e ,Municipais, as autarquias, as sociedades que venham
a ser criadas em virtude de lei, bem como com entidades privadas,
no sentido de coordenar as atividades relacionadas com os programas de trabalhos dêste plano, tendo em vista o disposto no art. 14
da Lei n.0 541, de 15 de dezembro de 1948.
Art. 9.º Mediante convênios, a Comissão do Vale do São Francisco, cooperará com os Municípios da Bacia na instalação ou
melhoramento de serviços de abastecimento dágua potável, empregando, em cada caso, por conta das dotações do artigo 29 do
ADCT, quantia não superior a Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de
cruzeiros), competindo-lhe estudar, projetar e executar as respectivas obras .
§ 1.º Caberá à Prefeitura interessada o custeio que exceder
àquela importância, devendo, antes do início das obras, ter assegurado à CVSF o financiamento da parte que lhe compete, podendo, se necessário, recorrer, para tanto, a operações de crédito, caso
em que lhe será facultado dar em garantia a renda do próprio
serviço.
§ 2.º Na distribuição dos benefícios previstos neste artigo, serão observados de referência aos Estados, os critérios da proporcionalidade, quanto ao número de Municípios, e da simultaneidade, quanto à execução das obras.
Art. 10. A autonomia, financeira e administrativa, concedida
à Comissão do Vale do São Francisco, pela Lei n. 0 541, de 15 de
dezembro de 1948, faculta ao referido órgão, além de outras prerrogativas:
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a) aplicar recursos independentemente de registro prévio no
Tribunal de Contas, de acôrdo com o disposto no artigo 17 da Lei
n.º 541, de 15 de dezembro de 1948;
b) requisitar funcionários especializados de outras repartições e serviços, de acôrdo com o disposto no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
Parágrafo único. Os saldos das dotações não aplicadas no
exercício financeiro ou dentro dos prazos normais de vigência dos
créditos, serão integralmente aplicados em épocas posteriores e
escriturados em "restos a pagar".
Art. 11. A Comissão do Vale do São Francisco manterá 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 artigo 16, da Lei n.º 541, de 15 de dezembro
de 1948.
§ 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, independentemente de duodécimos.
§ 2. 0 Até 31 de janeiro de cada ano, a Comissão do Vale do
São Francisco deverá remeter ao Tribunal de Contas a prestação
anual dos suprimentos que lhe forem concedidos no exercício anterior, a fim de permitir o cumprimento do disposto no artigo 15
da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948.

Art. 12. Os destaques das verbas de que trata o parágrafo segundo do artigo 7.º da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948,
serão solicitados, nos limites das dotações anuais, diretamente ao
Presidente da República, pelo Diretor Superintendente da Comissão, independentemente de qualquer formalidade junto aos demais
órgãos administrativos do serviço público.
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Art. 13. É o Poder Executivo autorizado a organizar, por intermédio da Comissão do Vale do São Francisco, uma sociedade de
economia mista para a exploração do tráfego fluvial em tôda a
Bacia, sob a denominação de "Companhia de Navegação do São
Francisco S. A." subscrevendo até o limite de Cr$ 92. 500. 000,00
(noventa e dois milhões e quinh.entos mil cruzeiros) do respectivo
capital, sendo Cr$ 70. 000. 000,00 (setenta milhões de cruzeiros)
em dinheiro, pagáveis em três anos, e os restantes Cr$ 22.500.000,00
(vinte e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) representados
pelas instalações do estaleiro fluvial da Ilha do Fogo e pelos armazéns construídos nos portos fluviais, os quais serão incorporados
ao patrimônio da sociedade.
§ 1.º Os Governos dos Estados de Minas Gerais e Bahia, proprietários, respectivamente, da "Navegação Mineira do São Francisco" e "Viação Baiana do São Francisco", poderão fazer parte
da sociedade, com a incorporação à mesma dos acervos de suas
emprêsas, recebendo cada qual, em ações, o preço da respectiva
avaliação.
§ 2. 0 Serão incorporados à sociedade, mediante desapropriação, na forma da lei, os acervos da "Companhia Indústria e Viação
de Pirapora S .A." e da "Emprêsa Fluvial Ltda.", nas partes relativas à navegação, devendo as respectivas indenizações ser pagas
com parte do capital, em dinheiro, subscrito pelo Govêrno Federal.
§ 3. 0 O capital do Govêrno Federal na constituição da referida sociedade não poderá ser inferior, em qualquer hipótese, a 51 %
do total das ações .
§ 4.o Ficarão atribuídas à referida sociedade de economia mista, a partir do exercício de sua constituição, as subvenções concedidas às emprêsas de navegação a serem incorporadas, nos têrmos
do Decreto-lei n. 0 3 .100, de 7 de março de 1941, e demais disposições em vigor.
§ 5.º A Companhia de Navegação do São Francisco S .A. adotará um plano de contabilidade industrial que possibilite a apuração do custo unitário de cada um dos seus serviços.
§ 6. 0 A Companhia de Navegação do São Francisco S.A. enviará, até o dia 30 de abril de cada ano, às Comissões de Tomada
de Contas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, cópias
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do balanço da demonstração de lucros e perdas do relatório e dos
anexos que esclareçam todos os dados do balanço.
Art. 14. Fica mantido o direito de livre navegação do Rio São
Francisco e seus afluentes, devendo, contudo, a Comissão do Vale
do São Francisco providenciar, no prazo de 180 dias, a expedição
das necessárias instruções, no sentido de que as dem·ais emprêsas
de navegação que ali operam, procedam, no prazo de 5 anos, a
contar da data da expedição das referidas instruções, à reforma
de suas respectivas frotas fluviais, de acôrdo com as especificações
a serem aprovadas pelo Presidente da República, mediante decreto
administrativo.
Art. 15. A Comissão do Vale do São Francisco, em colaboração
com a Diretoria de Marinha Mercante do Ministério da ;Marinha
e com a Comissão de Marinha Mercante do Ministério da Viação e
Obras Públicas, organizarão, no prazo de cento e oitenta 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 terá aprovação por
decreto do Poder Executivo.
Art. 16. Qualquer concessão para aproveitamento de quedas
dágua no Rio São Francisco e seus afluentes, dependerá de prévia
audiência da Comissão do Vale do São Francisco.
§ 1.º A Comissão do Vale do São Francisco celebrará convêmas com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, para que
esta execute os estudos, projetos, serviços e obras de linhas de
transmissão e estações transformadoras destinadas ao fornecimento de energia elétrica aos Municípios da Bacia do São Francisco, incluídos em sua zona de influência, mediante dotações do
artigo W do ADCT que serão distribuídas, anualmente, pela CVSF
à CHESF.
§ 2. 0 Os convênios estipularão a obrigatoriedade, por parte da

Companhia Hidrelétrica do São Francisco, da reserva, a partir do
funcionamento do terceiro gerador da Central Elétrica de Paulo
Afonso, de uma quota progressiva da potência instalada para os
fornecimentos previstos neste artigo, assumindo a Comissão do
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Vale do São Francisco a responsabilidade dos ônus decorrentes da
reserva e fornecimento de energia.
§ 3.0 O Orçamento da República consignará, durante cinco
exercícios, a partir de 1954, dotações do artigo 198 da Constituição,
à razão de Cr$ 40. 000. 000,00 (quarenta milhões de cruzeiros)
anuais, que serão distribuídos à Companhia Hidrelétrica do São
Francisco para construir linhas de transmissão e estações transformadoras em Municípios situados no Polígono das Sêcas, dentro
de sua zona de influência, a começar pelos Sistemas do Cariri,
Senhor do Bonfim, Mossoró e Pajeú, e Palmeira dos índios.
Art. 17. O Poder Executivo, por intermédio da Comissão do
Vale do São Francisco, poderá explorar as fontes de energia de
que trata o artigo anterior, bem como pesquisar, lavrar e industrializar os depósitos minerais existentes na região do São Francisco, excetuados os de petróleo, diretamente ou por intermédio
de sociedades de economia mista que organizar.
Parágra.fo único. É o Poder Executivo autorizado a organizar,
por intermédio da Comissão do Vale do São Francisco, sociedades
de economia mista para exploração dessas fontes de energia, não
podendo o capital do Govêrno Federal na constituição dessas sociedades ser inferior, em qualquer hopótese, a 51 % do total das respectivas a.ções.
Art. 18 . A Comissão do Vale do São Francisco poderá:

a) organizar e manter uma "Carteira de Revenda'', para
fornecimento de materiais e equipamentos aos agricultores e criadores da região, nos têrmos do Decreto n.º 23 .255, de 27 de junho
de 1947;

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;
e; entrar em acôrdo com os proprietários e agricultores da
região, para manter campos de irrigação, na base de cooperação,
baixando,. para tanto, as necessárias instruções.
Parágrafo único. Os regulamentos para a execução do disposto nas letras a e b dêste artigo serão aprovados por decretos do
Poder Executivo.
Õ)

-

255 -

Art. 19. Para o qüinqüênio 1951-1955, fica aprovado o programa de trabalhos descrito no quadro anexo a esta lei.
Art. 20. O pessoal, em comissão, do quadro da CVSF, será de
nomeação e exoneração do Presidente da República, mediante proposta da Comissão.
Parágrafo único. O quadro de pessoal de que trata êste artigo
será aprovado pelo Congresso Nacional de conformidade com o que
dispõe o art. 2.º da Lei n.º 972, de 16 de dezembro de 1949.
Art. 21 . As tabelas de extranumerários serão aprovadas pelo
Presidente da República, mediante proposta da Comissão, sendo
atribuição do Diretor Superintendente dêsse órgão a admissão e
dispensa dêsses servidores .
Parágrafo único. As tabelas de pessoal para obras serão aprovadas pelo Diretor Superintendente da Comissão, nos limites das
respectivas dotações e tendo em vista o disposto no art. 10 da Lei
n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948.
Art. 22 . Ficam isentos de direitos de importação e demais
taxas aduaneiras, os equipamentos, máquinas e viaturas que a
Comissão do Vale do São Francisco adquirir para os serviços a seu
cargo.
Parágrafo único. Os materiais a serem importados pela Comissão do Vale do São Francisco independem da concessão de licença prévia pela Carteira de Exportação e Importação do Banco
do Brasil S.A.
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 administrativo, o seu novo regimento, tendo em vista as alterações e
inovações feitas na presente lei.
Art. 24. Continuam em vigor tôdas as disposições constantes
da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948, que não foram alteradas
por esta lei.
Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões. -

Manoel Novais -

Relator.

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DAS DOTAÇÕES DO .ART. 29 DO A.D.C.T. A SEREM DESPENDIDAS NO QÜINQÜÊNIO 1951-1955
DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

1U51

(CrS)

1962

(CrS)

1

---

1953

(CrS)

1

1954

(CrS)

---

1955
(Cri)

A ser concedida
em crédito
especial
(Cri)

Despes•
total no
qüinqüílnio
(Cri)

I - ESTUDOS GERAIS E LEVANTAMENTOS:
1) Estudos gerais, levantamcntosi observações
e inquéritos destinados & organizacão dos
programas previstos no plano gera1 do São
Francisco, incluindo a elaboração dos projetos dct<ilhados, especificações o orca·
mentas, bem como a conclusão da aerofotografia da região ..........•........... 1 15. 999.869,60 1 16.276.000,00 1 15.276.000,00 1 17.000.000,00 1 16.948.140,00

SU00.000,00

II - REGULARIZAÇÃO FLUVIAL:
1) Execução de serviços destinados à rcgnlari·
zação fluvial, incluindo os estudos e projetos do gra.ndes reservatórios de ar.nmnlaçilo na Bacia do São Francisco Superior
e nas bacias dos principais afluentes, notadnmcnte o reservatório das Três Marias, o
conjunto de barragens do rio das Velhas, a
reprêsa do Boqueirão do Rio Grande e o
sistema da seção inferior do Médio São
Francisco ............................. .
2) Co.nstrução d.o reser,vatório estacionai do Ca-

Juru, no rio Para. ...... ............... .

!'o:)

c.n

C)

8.800.000,00

1.724.000,00

1.724.000,00

6. 000.000,00

6.000.000,00

6. 500. 000,00

20.700.000,00

10.752.000,00
. 15.000.000,00

35.800.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

III - CENTRAIS ELÉTRICAS E LINHAS DE
TRANSMISSÃO:
1) Estudo e projeto para o aproveitamento progressivo do potencial hidráulico do Alio Rio
Grande ............................... .
2) Usina hidrelétrica de Pandeiros e linhas ele

transmissão para Januária, São Francisco,

·s.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

19.000.000,00

3.999.174,00
1.997.600,00

1 16.. 000.000,00

2.000.000,00

11. 530. 826,00
5.000.000,00

14.000.000,00
6.002. 400,00

47 .000.000,00
15.000.000,00

4.998.398,70

1

12.000.000,00

27. 000. 000,00

32.005.491,30

80.000.000,00

São Romão e Manga .................. .
3) Usinas elétricas do Jequitaí, Paraíso, Piauí,.
Ribeirão das Lages, Samburá e outras na
região e respectivas linhas de transmissão
4) Usina elétrica do Abaeté, em São Gotardo
5) Sistema e!étrico Formoso-Corrente, com li-

1. 000. 000,00

10.000.000,00

1.470.000,00

Maria da Vitória, Santana dos Brejos,
Lapa; Carinhanha o Parntinga .••..•...•

3.996.110,00

J

nhas de transmissão para Correntina, Santa

....
....

!:3

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

~
00
6) Linhas de fôrça da Central Elétrica de Paulo
Afonso para os municípios de Jeremoabo,
Carqueja, Flôres, Serra Talhada, Jardim,
Maniçoha, Missão Velha, Delmiro, Agua
Branca e Mata Grande..................
7) Conclusão da Usina Pilôto de Paulo Afonso

1951
(CrS)

3.500.000,00

-

19õ2

(Cr~)

5. 000. 000,00

-

1953
(CrS)

1954
(Cri)

1S55

(Cr$)

12.500.000,00

11. 250.

ººº·ºº

13. 750. 000,00

20. 000. 000,00

20. 000. 000,00

20. 000. 000,00

-

-

-

A ser concedida
em crédito
especial
(Cr$J

-

Despesa
total no
quinquenio
(Cr$)

10.000.000,00

46.000.000,00
10.000.000,00

10. 000. 000,00

70.000.000,00

1. 200. 000,00

1.200.000,00

IV - NAVEGAÇÃO E TRAFEGO FLUVIAL:
1) Ampliação; modernização e padronização do

sistema fluvial de transporte com a orga·

nização de uma sociedade de economia
mista para exploração do tráfego fluvial
2) Estudos e projetos para o melhoramento das
condições de navegabilidade da seção inferiar e da barra do Rio Sáo Francisco..
3) Execução de obras destinadas ao melhoramenta das condições de navegabilidade do
Médio São Franci•co, inclu•ive nas corredoiras de Sobradinho e Curralinho......
4) Estudos, projetos e obras de proteção e acostagem dos seguintes portos fluvini~:

a) Pirapora, em Minas Gerais......... ....
b) Lapa e Pilão Arcado, na Bahia.......
e)
d)
e)
j)

Pctrolina, em Pernambuco..... ........
Propriá, em Sergipe .... ...............

Penedo, em Alagoas ...................
Pi...abuçu1 em Alagoas ................

-

-

-

-

-

-

-

8.964.499,20

6. 450. 000,00

6. 000. 000,00

3.500.000,00

1.133.552,90

-

26.138.052,10

2.500.000,00
2. 700.000,00
!. 000. 000,00
1.000.000,00
2. 000. 000,00

2.500.000,00
3. 000. 000,00
1. 500. 000,00
1.500.000,00
2.000.000,00

2. 500. 000,00
3 000.000,00
2. 000. 000,00
2.000.
2.0000.000,0

1.429.572,70
4.448.925,00

-

ººº·ºº

2. 000. 000,00
3.000.000,00
830.000,00
!. 500. 000,00
2. 000. 000,00
2. 500. 000,00

2.002.341,50
2.451.108,70
2.500.000,00

-

10.929.572,70
16.148.925,00
5.330.000,00
8.002.341;50
10.451.103;70
5.000.000,00

2.865.100,00

9. 627.474,00

2.997 .385,00

2.092.526,00
2.280.000,00

6. 000. 000,00
4. 000. 000,00
8. 460. 000,00
1.520. 000,00

5.000.000,00
5.000. 000,00
8.520.000,00
8.000. 000,00

5.507.426,00
5.000.000,00
8.907.474,00
8.202.615,00

3. 000. 000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

2. 000. 000.00

3. 000. QOQ,00

3. 000. 000,QQ

-

-

-

-

-

V - ffiRIGAÇÃO E , COLONIZAÇÃO:
1) Estudos, projetos e exeenção dos serviços destinados a colonização, na base de irrigacão,

dos vales dos rios:

a) Paracatu, em Minas Gerais ............
b) Urucuia, em Minas Gerais.............

e) Corrente, na Bahia....................
d) Grande, na Bahia.....................
e) Pajéu, Moxotó,' Br!gída e Pontal, em
Pernambuco..........................
2) Execução de sistemas de pequena irrigação
na ~Pr.ílo inferior do Médio São Francisco

-'-

-

-

-

2.000.000,00

"'

tl1
...:i

---

29.000.000,00
14.000.000,00
28.000.000,00
23.000.000,00

10.00. 000,00

20.000.000,00

-

10.•.000.000,00

'.

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISTRIBUIÇIO DOS TRABALHOS

1961
(Cri)

1952
(Cri)

1953
(Cri)

1954
(Cr$)

1955
(Cr$)

A ser concedida
em crédito
especial
(Cr$)

Despesa
total no
qüinqüênio
(Cri)

VI - RODOVIAS UE ACESSO E LIGAÇIO:
1) Estudos, projetos o construções das seguintes
rodo,•ias de aocsao eligação ao Vale do São
'Francisco:
a) Pirapora - Veredas- Leal - Patos ..•
b) Coração de Jesus- Brasilia - São Fran•
cisco - Serra dBB Aramo - Sítio de
Abadia............................
e) Januária - Montes Claros - Bocaiúva
d) Ilhéus - Brumado - Caitité - Lapa
- Santa Maria da Vitória - Corren·
tina - Barreiras, inclusive os ramais
para Carinhanha, Santana dos Brejos
e Posses .........................
e) Ipirá - Morro do Chapéu - Xique-Xi·
que - Barra - Ibipetuba, inclusive
o ramal para Barra do Mendes - Brotas - Morpará....................
J) Jacobina - Remanso - São Raimundo
Nonato, inclusive o ramal para Irecê
o) Petrolina - Caaa Nova - RelllllDllo, inclusive o ramal para Sobrado...•...
h) Petrolândia - Crato, passando por Ju·
taí, Cruz de Malta, Ouricuri, Bodocó
e Exu .............................
i) Petrolândia- Floresta -Jatinã- Cabrobró - Coripós - Petrolina......
i) Santana do Ipanema - Pão de AçúcarPiranhas e Arapiraca - Traipu Pôrto Real do Colégio ao sistema rodo,·iário de Alagoas . ..................
k) Põrto da Fôlha - Gararu - Tamanduá
- N.S. da Glória - Paulo Afonso e
J apoatã- Pacatiba - Parapitinga - Neópolis, ao sistema rodoviário de
Sergipe............................

22.000.000,00

1.000.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

3.500.000,00

1. 000. 000,00
1.000.000,00

2.000.000,00
2.500.000,00

2.600.000,00
3.000.000,00

2.000.000,00
3.000.000,00

2.500.000,00
3.500.000,00

7.000.000,00

3.000.000,00

6. 000. 000,00

9.000.000,00

8.000.000,00

9. 000. 000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

6.500.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

5.000.000,00

34.500.000,00

1. 000. 000,00

4.000.000,00

õ.000.000,00

õ.000.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

30.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

4.600.000,00

1.000.000,00

-

U00.000,00

-

10.000.000,00
20.000.000,00

-

35. 000. 000,00

-

16.000.000,05
12.000.000,00

3.000.000,00

3. 000.000,CO

3.000.000,00

3.000.000,00

1.500.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

5.000.000,00

7. 000. 000,00

7.500.000,00

30.000.000,00

ººº·ºº

3.480.646,60

4. 000. 000,00

4.000.000,00

4.419.353,40

3.000.000,00

20.000.000,00

1.000.000,00

2.600.000,00

2.500.000,00

3. 000. 000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

16.000.000,00

2.600.000,00

5.340.000,00

4. 400.

ººº·ºº

4.200.000,00

3.000.000,00

19.440.000 00

1.100.

VII - AEROPORTOS E CAMPOS DE POUSO:
1) Estudos, projetos e execução de obras e instalações nos seguintes aeroporloo e campos
de pouso da "Rota do São Francisco":
a) Pirapora, São Francisco, Januária e
MAnmt. P.m

Miml.$1

~Tf!mi.q . . . . . . . . .

-

NI

OI
00

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

-----

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
1951
(CrS)

1952
(CrS)

1953
(Cr$)

A ser concedida
em crédito
1954
(Cr$)

1955
(Cr$)

especial

(Cr$)

Despesa
total DO
qüinqüênio
(Cri)

b) Carinhanha, Santa Maria da Vitória,
Correntina, Lapa, Paratinga, Barra,
e)
d)

lbipetuha, Xique-Xique, Remanso e
Paulo Afonso, na Bahia ............
Petrol_i!1a, em Pe~nambuco ............
Propr1a, em Sergipe..................

e) Penedo, em Alagoas..................

VllI -

2. 650. 230,00
1.349. 770,00

-

1.334. 768,40
1.165. 231,60

-

2.260.000,00
300.000,00
100.000,00

4.330.000,00
1. 000. 000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

6.370.000,00
3. 000. 000,00
3. 700.000,00
3.000.000,00

9.000.000,00

7. 780.534,00

6. 719 .466,00

-

URBANISMO E SANEAMENTO URBANO:
1) Estudos.projetos e eonslrui;ão dos sistemas de
saneamento urba.no e elaboração dos planos
de urbanização das cidades de Pirapora,
Juàzeiro, Petrolina, Propriá e Penedo ..

IX - ABASTECIMENTO DÁGUA:
1) Estudos, projetos e execução dos :sistemas de
abastecimento dágua, incluindo traçado urbano, obras de captagão, aduQão, tratamento e di.stribuicão, em convênio entre a
CVSF e as Prefeituras, nas seguintes loca!idades: Formoaa, em Goiás; Arcos, Bocaiúva, Bom Despacho, Caetê, Capitólio,
Campos Altos, Conceição do Mato Dentro,
Curvelo, Dores do Indaiá, Esmeraldas,
Espinosa, Formiga, lnhaúma, ltaguara,
ltabirito, Itapeceriea, Jaboticaluba, Janaúba, Januária, João Ribeiro, Jequitaí,
Lagos, Santa, Manga, Oliveira, Pitangui,
Paraopcba, Paraeatu, Pia.ui, Pimenta, Rio
Paranaíba, Santa. Luzia, São Gotardo, São
Tiago, São Gonçalo do Pará, São Romão,
São Francisco, Sete Lagoas, Tiros e Unaí,
em Minas Gerais; Angical, Barreiras,
Barra, Casa Nova, Carinhanha, Curat{l,
Correntina, Caitité, Campo Formoso, Guanambi, Ibipetuba, Jacobina, Paratinga,
Palmas do Monte Alto, Pilão Arcado, Remanso, Riacho de Santana, Santa Maria
da Vitória, Sento Sé, Urandi e Xique-Xiquc, na Bahia; Araripina, Floresta,
Jatinã, São José do Egito, Manicoba.l,
Ouricuri, Pedra, Salgueiro, Serra Talhada
e Sertânia, em Pernambuco; Água Branca,
Delmiro, Pão de A~car, Pôrto Real do Colégio, São Braz e Traipu, em Alagoas;
Aquidabã, Gararu, Canhoba, Neópolis e
Pôrto da Fôlha. em Semine ....... _.

5. 000. 000,00

5. 000.

ººº·ºº

-- ººº·ºº

3. 000.

-

5. 000.

ººº·ºº

19.944.998,40
6.815.001,60
4. 700.000,00
4.100.000,00

38.500.000,00

t..:i
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-

-
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DISTRIBUIÇÕES ANUAIS

_______ ___

DISTltIBUIÇ.:\O DOS 'fRABALHOS
._...,_,

X

'

1962
(CrS)

1061
(Cr$)

1953
(Cr$)

1954
(CrS)

1955
(CrS)

A ser concedida
em crédito
especial
(Cr$)

Despesa
tohl no

qüinqü~nio

(CrS)

SANEAMENTO ltURAL E DRENAGEM:
1)

E<tudM, projetos o construção de sistemns
do snncaml.'nto e irrigação, incluindo a de·
sobstruç.ào e regularização das seguintes
b•cias •fluentes do BnL<o Silo Franoisco:
a) Itiuba, Boacica e Mnritubn, em Alagoas
b)

Betume, Propriá o Co\inguiba, em Ser·
gipc ...............................

J.000.000,00

2.

ººº. 000,00

3.500.000,00

ó.000.000,00

8.000.000,00

-

19.500.000,00

2. 000.000,00

2.000.000,00

3. 500. 000,00

5.000.000,00

8.000.000,00

-

20.500.000,00

6.000.000,00

7 .000.000,00

6. 000.

ººº·ºº

7.000.000,00

7.000.000,00

-

33.000.000,00

16.500.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20. 000. 000,00

20.000.000,00

-

96.500.000,00

2. 000. 000,00

2.000.000,00

4.010.000,00

-

9.000.000,00

5.500.000,00

5.000.000,00

12. 000. 000,00

15. 000. 000,00

XI - SAÚDE E ASSIST1:NCIA:
1) Serviços de saúde e nssist8n~ia., relativos ao
ensino profissional e aos trabalhos de medi·
cina preventiva e curativa, incluindo:
a) Profilaxia da Malária .................
b) Equipamento, instalação e custeio dasunidades da "Rêde Hospitalar" ......
e) Serviços de educação e ensino profis·
sional, incluindo o estudo, projeto e
instalação e manutenção de uma fa..
zenda-escola no Baixo São Francisco,
em Alagoas ........................

990.000,00

-

XII - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO:
1) Serviços destinados ao desenvolvimento do
fomento da produção, incluindo os trabalhos relativos a. mecanização da lavoura,
seu custeio e aquisição de tratores. imple~entes agrícolas ~uinas, perfuratrizes
1
viaturas e aces.sorios . ..................

-

5. 000. 000,00

42.500.000,00

XIII- CUSTEIO DA COMISSÃO:
1) Custeio da Comissão, inclusive pessoal, ma..
teria! e despesas diversas. . . . . . . . . . . .

19.380.000,00

18.945. 957,20

21.000.000,00

21.408. 640,00

20. 265 .402,80

TOTAL .....................................

129. 262. 953,80

184.961. 776,50

272.500.000,00

320.050.000,00

354.225.269,70

145.200.000,00

101.000.000,00
l.400.200.000,00

~
CI)

o

-
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PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças, examinando as emendas de primeira
discussão, oferecidas ao Projeto n.º 1.057-A, de 1950, opina:
a) pela aprovação das emendas n. 3, 5, 10, 12, 39, 43, 44, 65,
72, 76, 80, 86, na parte que se refere ao artigo 21; 88, 90 e 92, e,
parcialmente, das de n. 0 • 66, 68 e 70;
b) pela aprovação das emendas n. 1, 4, 8, quanto a Paracatu; 9 - 11--: 14 - 15 - 16 - 17 - 18-19-20-21-22
-23-24-25-26-27-28-29-30 - 31 - 32 - 33 34 - 35 - 51 - 58 - 62 - 69 - 73 - 75 - 77 - 79 e 94, que
serão consideradas na subemenda geral da Comissão do Vale do
São Francisco, sôbre abastecimento dágua;
e) contràriamente às emendas de n. 0 • 2 - 6 - 7 - 13
36 a 38 - 40 a 42 - 45 a 50 - 52 a 57 - 59 a 61 - 63 - 64 67 - 71 - 74 - 78 - 81 a 85; 86, na parte relativa aos artigos 19
e 22, 87, 89, 91, 93 e 95 a 97;
d) pela aprovação do novo Quadro de Distribuição das Dotações, de que trata o artigo constitucional n.º 29i das Disposições
Transitórias;
e) pela aprovação do seguinte parágrafo ao art. 16 do Substitutivo da Comissão de Finanças;
"Parágrafo único. É o Poder Executivo autorizado a organizar, por intermédio da Comissão do Vale do São Francisco, sociedades de economia mista para exploração dessas fontes de energia,
não podendo o capital do Govêrno Federal, na constituição dessas
sociedades, ser inferior, em qualquer hipótese, a 51 % do total das
respectivas ações" e
f) pela aprovação do seguinte artigo, constante do Relatório
aprovado pela Comissão:
"Art. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito
especial na importância de Cr$ 145. 200. 000,00 para ocorrer às
despesas previstas no quadro anexo a esta lei, a fim de ser dada
aplicação aos saldos verificados nos exercícios de 1951, 1952 e 1953.
Sala Antônio Carlos, 12 de outubro de 1953. - Israel Pinheiro,
Presidente - Manoel Novais, Relator. - Osvaldo Fonseca - Jan0

•

0

•

duí Carneiro - Abelardo Andréa - Paulo Ramos
Vanderlei
Júnior - Rui Ramos - Mário Altino - João Agripino - Alvaro
Castelo.
1

-

-
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SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE FINANÇAS, COM AS
MODIFICAÇÕES RESULTANTES DAS EMENDAS
APROVADAS PELA COMISSÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
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, elaborado na forma da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, em
obediência ao que dispõe o artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 2.º '.Êsse plano, pormenorizadamente exposto nas memórias e seus subsídios, que acompanharam as ,Mensagens n. 0 • 548 e
377-A, do Poder Executivo, respectivamente de 15 de dezembro de
1950 e 29 de outubro de 1951, compreende:
a) os estudos gerais sôbre a bacia hidrográfica, inclusive
levantamentos, observações, pesquisas e inquéritos destinados à
organização dos programas detalhados dos serviços e necessários
ao desenvolvimento econômico e social do Vale do São Francisco;
b) a regularização do regime fluvial, pela construção de reservatórios de acumulação nas bacias do rio principal e de seus
afluentes;
e) o melhoramento 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 dágua;
d) a ampliação, modernização e padronização do sistema
fluvial de transporte, com a organização de uma sociedade de economia mista para a exploração do tráfego fluvial;
e) a construção de centrais hidrelétricas e respectivas linhas
de transmissão;
f) a execução de serviços de irrigação, por meio de barragens e outros sitemas, destinados à colonização de grandes áreas
da bacia, bem como à construção de sistemas de pequena irrigação, na base de cooperação;
g) a construção de rodovias de acesso e ligação, destinadas
a conjugar o sistema regional de transporte com o Plano Rod.oviário Nacional e os planos estaduais respectivos;
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h) as instalações dos aeroportos e campos de pouso que formam a "Rota do São Francisco";
i) a urbanização das cidades e a construção de sistemas de
abastecimento dágua e remoção de dejetos das mesmas;
j) o saneamento e a drenagem indispensáveiis à recuperação
das terras úteis à agricultura no Rio São Francisco e seus afluentes, as quais poderão ser, quando conveniente, previamente desapropriadas;
k) a realização de serviços de educação e ensino profissional,
inclusive a instalação de fazendas-escolas, a organização de missões rurais ambulantes e o estabelecimento de cursos de treinamento manual;
l) a execução de serviços de ·saúde e assistência, incluindo o
equipamento e custeio da "Rêde Hospitalar", a organização de unidades móveis assistenciais e os trabalhos de profilaxia da malária;
m) a realização dos serviços destinados ao fomento da produção agropecuária, incluindo 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, fábricas e usinas, além dos serviços de
defesa sanitária-animal e defesa sanitária-vegetal;
n) o florestamento, reflorestamento e proteção das nascentes dos rios da Bacia.
Art. 3. 0 O Plano Geral terá a duração de 20 anos, a partir de
19'51, e será dividido, para sua melhor execução, em quatro períodos ou qüinqüênios.
§ 1.º No início das sessões legislativas dos anos de 1955, 1960
e 1965, o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, para a
necessária aprovação, o programa relativo ao qüinqüênio seguinte.
§ 2.0 Cada programa, que fôr submetido à aprovação do Congresso Nacional, deverá ser acompanhado de dois relatórios sinté:..
ticos, o primeiro resumindo os progressos feitos na utilização dos
recursos naturais e no esfôrço de recuperação do homem, dando,
principalmente, os resultados obtidos no aumento da produção
agropastoril, das atividades industriais, da exploração mineral, da
eficiência dos meios de traisporte e da melhoria das condições de
vida das populações rurais e urbanas, e, o segundo, tratando dos
objetivos que se pretende atingir com o plano qüinqüenal seguinte.
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Art. 4. 0 As despesas com a execução do Plano Geral do São
Francisco, na parte que constitui responsabilidade direta da
União, serão classificadas no anexo próprio da Comissão do Vale
do São Francisco, no Orçamento Geral da República, e atendidas
à conta dos recursos estabelecidos no artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 5.º O Orçamento Geral da União consignará, anualmente,
à Comissão do Vale do São Francisco, para execução do plano e
custeio dos serviços previstos, não podendo, em nenhum caso, a
importância total das dotações anuais ser inferior a 1 % sôbre o
montante das rendas tributárias previstas na proposta para o exercício a que se referir o orçamento.
Parágrafo único. Verificado que a aplicação de recursos na
execução do plano de recuperação do São Francisco foi, num exercício, inferior a 1 % das rendas tributárias, nêle efetivamente arrecadadas, será a diferença suprida por crédito especial, cuja aplicação se restringirá às obras do plano .
Art. 6.º Fica o Poder Executivo autorizado:
a) a negociar empréstimos internos ou externos para a execução das obras previstas no programa qüinqüenal estabelecido
por esta lei, respeitados os limites das dotações previstas para cada
serviço a que se referir a operação, bem como assumir compromissos, por prazo equivalente ao da vigência do artigo 29 do ADCT,
até o limite de Cr$ 100. 000. 000,00 (cem milhões de cruzeiros) , por
ano, a fim de garantir contratos de financiamento que se prevêem
necessários para a execução das obras de regularização do regime
fluvial, indicadas no plano a começar pela barragem das Três
Marias.
b) a celebrar contratos, na forma da legislação vigente, para
aquisição, nos mercados externos, dos materiais e equipamentos
necessários à execução do plano geral do São Francisco.
Art. 7.° Compete à Comissão do Vale do São Francisco promover entendimentos e firmar acôrdos e convênios com os Governos
Estaduais e Municipais, as autarquias, as sociedades de economia
mista, entidades paraestatais, existentes ou que venham a ser
criadas em virtude de lei, e entidades privadas, no sentido de coordenar as atividades relacionadas com os programas de traba-
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lhos dêste plano, tendo em vista o disposto no artigo 14 da Lei
n.º 541, de 15 de dezembro de 1948.
Art. 8.º Mediante convênios, a Comissão do Vale do São Francisco cooperará com os municípios da Bacia na instalação ou melhoramento de um serviço de abastecimento dágua potável, empregando, em cada caso, por conta das dotações do art. 29 do ADCT,
quantia não superior a Cr$ 1. 000. 000,00 (um milhão de cruzeiros), competindo-lhe estudar, projetar e executar as respectivas
obras.
§ 1.º Caberá à Prefeitura interessada o custeio do que exceder
daquela importância, devendo, antes do início das obras, ter assegurado à CVSF o financiamento da parte que lhe compete podendo, se necessário, recorrer, para tanto, a operação do crédito, caso
em que lhe será facultado dar em garantia a renda do próprio
serviço.
§ 2.º Na distribuição dos benefícios previstos neste artigo serão observados de referência aos Estados, os critérios de proporcionalidade, quanto ao número de municípios, e de simultaneidade,
quanto à execução das obras.
Art. 9. 0 A autonomia, financeira e administrativa, concedida
à Comissão do Vale do São Francisco, conforme dispõe o artigo 1.º
da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, faculta ao referido órgão, além de outras prerrogativas:
a) aplicar recursos independentemente de registro prévio no
Tribunal de Contas, de acôrdo com o disposto no artigo 17 da Lei
n.º 541, de 15 de dezembro de 1948;
b) requisitar funcionários especializados de outras repartições e serviços, de acôrdo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
Parágrafo único. Os saldos das dotações não aplicadas no
exercício financeiro ou dentro dos prazos normais de vigência dos
créditos, serão integralmente aplicados em épocas posteriores, escriturados em "restos a pagar".
Art. 10. A Comissão do Vale do São Francisco manterá 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
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vista o disposto no artigo 16 da Lei n.º 541, de 15 de dezembro
de 1948.
§ 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 foram concedidas, cuja conta será movimentada pelo Diretor
Superintendente da Comissão, à medida das necessidades, independentemente de duodécimos .
§ 2. 0 Até 31 de janeiro de cada ano, a Comissão do Vale do
São Francisco deverá remeter ao Tribunal de Contas a prestação
anual dos suprimentos que lhe foram concedidos no exercício anterior, a fim de permitir o cumprimento do disposto no artigo 15
da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948.
Art. 11. Os destaques das verbas de que trata o § 2.º do artigo 7.0 da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948, serão solicitados,
nos limites das dotações anuais, diretamente ao Presidente da República, pelo Diretor Superintendente da Comissão e independentemente de qualquer formalidade junto aos demais órgãos administrativos do serviço público.
Art. 12. É o Poder Executivo autorizado a organizar, por intermédio da Comissão do Vale do São Francisco, uma sociedade de
economia mista para a exploração do tráfego fluvial do São Francisco, sob a denominação de "Companhia de Navegação do São
Francisco S. A.", subscrevendo até o limite de Cr$ 9Q. 500. 000,00
(noventa e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) do respectivo
capital, sendo Cr$ 70. 000. 000,00 (setenta milhões de cruzeiros)
em dinheiro, pagáveis em três anos, e os restantes ............. .
Cr$ 22 . 500. 000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) representados pelas instalações do Estaleiro Fluvial da Ilha
do Fogo e pelos armazéns construídos nos portos fluviais, os quais
serão incorporados ao patrimônio da sociedade.
§ l.º Os Governos dos Estados de Minas Gerais e Bahia, proprietários, respectivamente, da "Navegação Mineira do São Francisco" e "Viação Baiana do São Francisco", poderão fazer parte
da sociedade, com a incorporação à mesma dos acervos de suas
emprêsas, recebendo cada qual, em ações o preço da respectiva
avaliação.
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§ 2. 0 Serão incorporados à Sociedade, mediante desapropriação, na forma da lei, os acervos da "Companhia Indústria e Viação de Pirapora s .A." e da "Emprêsa Fluvial Ltda.", nas partes
relativas à navegação, devendo as respectivas indenizações ser pagas com parte do capital, em dinheiro, subscrito pelo Govêrno
Federal.
§ 3.º O capital do Govêrno Federal na constituição da referida
sociedade não poderá ser inferior, em qualquer hipótese, a 51 %
do total das ações.
§ 4.º Ficarão atribuídas à referida sociedade de economia mista, a partir do exercício de sua constituição, as subvenções concedidas às emprêsas de navegação a serem incorporadas, nos têrmos
do Decreto-lei n.º 3 .100, de 7 de março de 1941.
§ 5.0 A Companhia de Navegação do São Francisco S .A. adotará um plano de contabilidade industrial que possibilite a apuração do custo unitário de cada um dos seus serviços.
§ 6. 0 A "Companhia de Navegação do São Francisco S .A."
enviará, até o dia 30 de abril de cada ano, às Comissões de Tomada
de Contas da Câmara dos Deputados e do Senado, cópias do balanço da demonstração de lucros e perdas do relatório e dos anexos
que esclareçam todos os dados do balanço.

Art. 13. Fica mantido o direito de livre navegação do Rio São
Francisco e seus afluentes, devendo, contudo, a Comissão do Vale
do São Francisco 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 cinco anos,
a contar da data da expedição das referidas instruções, à reforma
de suas respectivas frotas fluviais, de acôrdo com as especificações
a serem aprovadas pelo Presidente da República.
Art. 14. A Comissão do Vale do São Francisco, em colaboração
com a Diretoria de Marinha Mercante do Ministério da Marinha
e com a Comissão de Marinha Mercante do Ministério da Viação e
Obras Públicas, organizarão, 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 terá aprovação por decreto do Poder Executivo .
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Art. 15 . Qualquer concessão para aproveitamento de quedas
dágua no Rio São Francisco e seus afluentes dependerá de prévia
audiência da Comissão do Vale do São Francisco.
§ 1.º A Comissão do Vale do São Francisco celebrará convênios
com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, para que esta
execute os estudos, projetos, serviços e obras de linhas de transmissão e estações transformadoras destinadas ao fornecimento de
energia elétrica aos Municípios da Bacia do São Francisco, incluídos em sua zona de influência, mediante dotações do artigo 29 do
ADCT, que serão distribuídas, anualmente, pela primeira à segunda.
§ 2.º Os convênios estipularão a obrigatoriedade, por parte da
Companhia Hidrelétrica do São Francisco, da reserva, a partir do
funcionamento do terceiro gerador da Central de Paulo Afonso, de
uma quota progressiva da potência instalada para os fornecimentos previstos neste artigo, assumindo a responsabilidade dos ônus
decorrentes da reserva e fornecimento de energia.
Art. 16. O Poder Executivo, por intermédio da Comissão do
Vale do São Francisco, poderá explorar as fontes de energia de
que trata o artigo anterior, bem como pesquisar, lavrar e industrializar os depósitos minerais existentes na região do São Francisco, excetuados os de petróleo, diretamente ou por meio de sociedade de economia mista que organizar.
Art. 17. A Comissão do Vale do São Francisco poderá:
a) organizar e manter uma "carteira de revenda" para fornecimento de materiais e equipamentos a agricultores da região,
nos têrmos do Decreto n.º 23.255, de 27 de junho de 1947;
b) 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;
e) entrar em acôrdo com os proprietários e agricultores da
região, para manter campos de irrigação na base de cooperação,
baixando, para tanto, as necessárias instruções.
Parágrafo único. Os regulamentos para execução do disposto
nas letras a e b dêste artigo serão aprovados por decretos do Poder
Executivo.
Art. 18. Para o qüinqüênio 1951-1955, fica aprovado o programa descrito no quadro anexo a esta lei.
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Art. 19. O pessoal, em com1ssao, do quadro da Comissão do
Vale do São Francisco será de nomeação e exoneração do Presi'iente da República, mediante proposta da Comissão.
Parágrafo único. O quadro de pessoal de que trata êste artigo
será aprovado pelo Congresso Nacional, de conformidade com o
que dispõe o artigo 2. 0 da Lei n. 0 972, de 16 de dezembro de 1949.
Art. 20. As tabelas de extranumerários serão aprovadas pelo
Presidente da República, mediante proposta da Comissão, sendo
atribuição do Diretor Superintendente dêsse órgão, a admissão e
dispensa dêsses servidores.
Parágrafo único. As tabelas de pessoal para obras serão aprovadas pelo Diretor Superintendente da Comissão nos limites das
respectivas dotações e tendo em vista o disposto no artigo 10 da
Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948.
Art. 21. O pessoal a serviço da Comissão do Vale do São Francisco a que se referem os artigos 19 e 20 desta lei, excetuado o de
obras, não poderá ser dispensado sem justa causa.
Ar.t. 22. Ficam isentos de direitos de importação e demais taxas aduaneiras, os equipamentos, máquinas e viaturas que a Comissão do Vale do São Francisco adquirir para os serviços a seu
cargo.
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 administrativo, o seu novo regimento, tendo em vista as alterações e
inovações feitas na presente lei.
Parágrafo único. O novo regimento referido neste artigo,
manterá, entretanto, a organização administrativa atualmente em
vigor na Comissão, aprovada pelo Decreto n. 0 29.807, de 25 de
julho de 1951, tendo em vista sua natureza de órgão executivo, de
chefia singular.
Art. 24. Continuam em vigor tôdas as disposições constantes
da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948, que não foram alteradas
por esta lei .
Art. 25 . Revogam-se as dsiposições em contrário .
Sala das Comissões, em 16 de julho de 19'53. -

ciel, Relator Geral .

Leopoldo Ma-

DISCRIMINAÇÃO DOS TRABALHOS

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
1951
(Cr$)

1952
(CrS)

1953
(CrS)

-

-

-

Despesa total
no qüinqilênio
1954
(Cri)

1955

(Cr$)

(Cr$)

III -· CENTRAIS ELÉTRICAS E LINHAS
DE TRANSMISSÃO:
1 -

2 3 4 -

5 -

Estudo e projeto para o aproveitamento progressivo do potencial
hidráulico do Rio Lambari,
afluente do Paraopeba, do Alto
Paracatu, em Minas Gerais e do
Alto Rio Grande, na Bahia ....
Usina hidrelétrica de Pandeiros e
linhas de transmissão para J anuário, São Francisco, São Ron1ão e Manga .................

Usina hidrelétrica de Jequita1 ou
outras na região e respectivas
linhas de transmissão ....•.•...
Usina hidrelétrica do Ahaeté, em
São Gotardo, com linhas de transmissão para Rio Paranafba1 São
Gotardo, Tiros, Carmo do Paranalba, Arapuá e Matutina .....

Ampliação e conclusão, em coope~
ração com as prefeituras res~
pectivas, das usinas de:
a) Piül em Piül. ................
b) Paraíso, em Carmo do Para-

nafba..•.•................
e) Ribeirão das Lages (Patos de
Minas) ....................
6 - Sistema elétrico Formoso-Corrente,
com linhas de transmissão para
Correntina, Santa Maria da Vit6ria, Santana doe Brejos, Lapa,
Carinhanha e Paratinga ........
7 - Linhas de Transmissão do Sistema
de Paulo Afonso pam as regiões
da Bacia do São Francisco, inclusive conclusão das de Deimiro, Água Branca, Mata Grande, Pão de Açúcar e Piranhas ..
8 - Conclusão da usina pilôt.o de Paulo
Afonso ........................

2. 000. 000,00

2. 000. 000,00

4.000.000,00

1.000.000,00

lo.ooo.011;,oo

8.000.000,00

25.000.000,00

26. 000. 000,00

70.000.000,00

l .470.000,00

3.999.174,00

16. 000. 000,00

16.000.000,00

17.530.826,00

55. 000. 000,00

1. 997. 600,00

2. 000. 000,00

5. 000. 000,00

6. 002. 400,00

15.000. 000,00

2.500.000,00

-

-

t-:i

-3

-

-

1.000.000,00

1. 500. 000,00

1. 000. 000,00

1. 500. 000,00

2. 500. 000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

3. 996.110,00

4.998.398,70

12. 000. 000,00

30.000.000,00

39.005.491,30

90.000.000,00

3.500.000,00

5. 000. 000,00

12.500.000,00

12.500.000,00

16. 500. 000,00

50.000.000,00

5. 000. 000,00

5.000.000,00

-

-

-

10.000.000,00
303.000.000,00

.....

....
00

..,"'

..,...

DISTRIBUIÇÕES A,NVAIS
DISCRIMINAÇÃO DOS TRABALHOS

1951
(CrS)

OI

2 -

VI -

Execução de sistemas de pequena
irrigação na seção inferior do
Médio São Francisco. . . . . . . . . . 1
a) Sistema de irrigação no Baixo
São Francisco, inclusive em
cooperação com particulares 1

RODOVIAS
GAÇÃO:
1 -

DE

ACESSO

E

LI-

1

Estudos, projetos e construção das
seguintes rodovias de acesso e ligação ao Vale do São Francisco:
a) Pirapora - Veredas - Leal Patos de Minas, inclusive os
rama.ia para Santa Maria - 1
Capelinha do Chumbo (a
partir do Morro do Café),
São Domingos, São Gonçalo
do Abaeté e Canoeiros. . . . . 1
b) Coração de Jesua-BraslliaSão Francisco - Serra das
Araras - Sitio de Abadia .. 1
e) Coração de Jesus - São Ro·
mão - Arinos - Buritis Formosa.............•... · 1

d)

e)

/)

D)

Ja~~!~~v~ ~.~~~~.~!.ar~.~

Ilhéus - Brumado - Caitité
- Lapa - Santa Maria da
Vitória - Correntina- Barreiras, inclusive os ramais
para Carinhanha, Santana
dos Brejos e Posses........ 1
!pirá - Morro do Chapéu Xique-Xique - Barra- Ibipetuba., inclusive o ramal
para Barra do Mendes Brotas - Morpará ........ 1
Jacobina - Remanso - São
Raimundo Nonato, inclushre
o ramal para Irecê. . . . . . . . 1

l!l52
(Cri)
1

-

1

-

1

1

1953
(CrS)

---- -------

2.000.000,00 1

-

1

1

2.000.000,00 1

-

1

Despesa total
no qQinqQ.ênio
1954
(Cr$)

1

1955
(CrS)

1

3.000.000,00 1

3.000.000,00 1

2.000.000,00 1

4.000.000,00 1

(Cr$)

10.000.000.00
6.000.000,00
148.000.000,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.000.000,00 1

2.500.000,00 1

5.000.000,00 1

7.000.000,00 1

9.500.000,00 1

25.000.000,00

1.000.000,00 1

2.000.000,00 1

2.500.000,00 1

2.000.000,00 1

2.500.000,00 1

10.000.000,00

3.000.000,00 1

7.000.000,00 1

10.000.000,00

1.0:000,00 1

2.5:000,00 1

3.o:ooo.oo

6. 000. 000,00

8.500.000,00

21.000.000,00

3.000.000,00 1

6.000.000,00 1

9.00!l.000,00 1

8.500.000,00 1

8.500.000,00 1

35.000.000,00

4.000.000,00 1

6.000.000,00 1

6.500.000,00 1

12.000.000,00 1

15.000.000,00 1

43.500.000,00

1.000.000,00 1

4. 000. 000,00 1

6.000.000,00

18.000.000,00 1

40. 000. 000,00

1

1 12.000.000,00

1

!>:>

...::i
~

Despesa total
no qüinqüênio

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISCRIMINAÇÃO DOS TRABALHOS

h)

•1
j)

k)
!)
m)

n)
o)

p)

Petrolina - Casa Nova - Remanso, inclusive o ramal para
Sobrado ..•................
Petrolllndia - Crato, passando
por J utai, Cruz de Malta,
Ouricuri, Bodocó e Exu ••..
Petrolllndie., Floresta, Jatinll,
Cabrobr6, Corip6s, Petrolina
Santana do Ipanema - Piio
de Açúcar - Piranhas....
Arapiraca - Traipu - Pôrto
Real do Colégio ...........
Pôrto da Fôlha-Gare.ru·Tamanduá, N. S. da GI6rie.
- Paulo Afonso e Japoatll
- Paeatiba - Parapitinga
- Neópolis, ao sistema rodoviário de Sergipe ..........
Ligação Piüi - Pimenta Sudoeste..................
Sete Lagoas - Inhadma Pompeu Papagaio
Abaeté - Tiros - Morro do
Café (na Pirapora - Patos)
Paulo Afonso, Glória Macururé
Curaçá, inclusive ramal de
Rodelas ...................

VII- AEROPORTOS
POUSO:
1 -

-

E

CAMPOS

1951
(CrS)

1. 000. 000,00

1952
(CrS)

1. 500.

1953
(CrSJ

ººº·ºº

4. 000. 000,00

1955
(CrS)

1954
(Cr$)

4. 000. 000,00

5.500.000,00

ººº. 000,00

(CrS)

16.000.000,00
15.000.000.00

3.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1. 500. ooo.o-

3.000.000,00

6.000.000,00

12.000.000,00

15.500.000,00

40.000.000,00

1.100.000,00

3.480.646,60

4.000.000,00

4.500.000,00

4.419.353,40

17. 500. 000,00

1.000.000,00

1. 500. 000,00

2.500.000,00

5.00J.JW,00

5.000.000,00

16. 000. 000,00

1. 500. 000,00

2.500.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

-

-

1. 000.000,00

-

-

-

2.500.000,00

-

-

2. 500. 000,00

-

6.

-

-

1.500.000,00

2. 500. 000,00

-

-

1. 000. 000,00

1. 000.

2.000.000,00
ººº·ºº ------301.500.000,00

DE

Estudos, projetos e execuções de
obras e instalações nos seguintes
aeroportos e campos de pouso da
ºRota do São Francisco":
a) Pirapora, São Francisco, Januilria e Manga, em Minas
Gerais ..•............•....
b) Carinhanha, Santa Maria da
Vitória, Correntina, Lapa,
Paratinga, Barra, Ibipetuba,
Xique-Xique, Rema.nao e
Paulo Afonso. na Bahia ....

2. 650. 230,00

2.500.000,00

5.340.000,00

4.500.000,00

8.100. 000,00

20.440.000,00

1.334. 768,40

2. 260. 000,00

6. 330. 000,00

10. 370. 000,00

22.944.998,40

NI

~

De•peea total
no qüinqüênio

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISCRl:\UNAÇÃO DOS TRABALHOS

--

IX -

1951

(Cr$l

1952

(Cri)

1958
(CrSl

1954
(CrS)

196!1

(Cri)

(CrS)

ABASTECIMENTO DÁGUA:
(Continuo.çllo)
goa• e Una!, em Minas GeAngical, Barreiras,
rais;
Barra, Casa. Nova, Cari·
nhanha, Curupá, Correu·
tina, Caitité, Campo For•
moso, Guanambi, Ibipetuba,
Jacobina, Paratinga, Palmas
do Monte Alio, Remanso,
Riacho de Santana, Santa
Maria da Vitória, Santo Sé,
Saúde, Urandi e Xique·Xi·
que, no. Bahia.i Araripina,
Floresta, J a tini!, Silo José
do Egito, Manissobal, Ouri·

.,.,

curi, Pedra., Salgueiro, Serra

Talhada e Sert!\nia, em Per·
nambuco;
Água Branca,
Delmiro, Pilo de Açúcar,
Pôrto Real do Colégio, São
Bra.z e Traipu, em Alagoasj
e Aquidabã, Gararu, Jaboa·
tan, N eópolis e Pllrto da Flllha, em Sergipe ............
X -

SANEAMENTO RURAL
NAGEM:
1-

E

-:i

(l)

-

-

8.000.000,00

31. 000.000,00

42. 000. 000,00

81.000.000,00
81.000.000,00

DR.E-

Estudos, projetos e construção de
sistemas de saneamento rural,
incluindo a desobstrução e regu·
larização das seguintes bacias
afluentes do Baixo São Francisco:

Itiúba, Boacica e Marituba,
em Alagoas ...............
Betume.
Propriá, Cotinguiba
b)
e outros, em Sergipe .......

a)

1.000.000,00

2. 000. 000,00

3.500.000,00

5.000.000,00

9.000.000,00

2.000.000,00

2. 000. 000,00

3.500.000,00

5. 000. 000,00

8.000.000,00

20.500.000,00
20.500.000,00
41. 000. 000,00

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISCRIMINAÇÃO

DOS TRABALHOS

1951

1952

(Cr$)
(Cr$)
-----,-----1-------1------1
XI -

SAÚDE E
1 -

XII -

XIII -

XIV -

l -

1

1955
(Cr$)

(CrSJ
·--------

DA

7. 000. 000,00

6. 000. 000,00

9. 000. 000,00

9.000.000,00

37 .000.000.00

16.500.000,00

20.000.000,00

20. 000. 000,00

25.000.000,00

30. 000. 000,00

111.500.000,00

2. 000. 000,00

3. 500. 000,00

4.010.000,00

990.000,00

PRO-

PROTEÇÃO

NI

-:i
-:i

5.500.000,00

5.000.000,00

DA

18. 000. 000,00

22.000.000,00

50. 500. 000,00
50. 500. 000,00

E

5.000.000,00

5.000.000,00

----10. 000. 000,00

COMISSÃO:

Custeio da Comissão, inclusive pessoal, material e despesas diversas

10. 500. 000,00
150.000.000,00

Estudos, projetos e início de construção das obras de proteção e
acostagem do pôrto fluvial de
Piassabuçu, em Alagoas .. ..... .

CUSTEIO

1954
(CrS)

6.000.000,00

Serviços destinados ao fomento da
produção, incluindo os trabalhos
relativos à mecanização da lavoura., seu custeio e aquisição de
tra.totes, imp\ementos agrícolas,
máquinas, motores, perfuratrizes,
viaturas e acessórios ...... .... .

SERVIÇOS DE
ACOSTAGEM:
1 -

1

ASSISTJl:NCIA:

Serviços de saúde e assistência. reM
}ativos ao ensino profissional e
aos trabalhos de medicina pre·
ventiva. e curativa, incluindo:
a) Profilaxia da malária ........ .
b) Equipamento,
instalação e
custeio das unidades da
14
Rêde Hospitalarº . ....... .
e) Serviços educativos e culturais,
fazenda-escola e unidade
móvel assistencial de tipo
fluvial. .................. .

DESENYOLVIME"lTO
DUÇÃO:
1 -

1953
(Cr$)

Despesa total
no qüinqüênio

10.000.000,00

19.380.000,00

18.945.957,20

21.000.000,00

20.000.000,00

20.074.042,80

99. 400. 000,00

129.262.953,80

184. 961. 776,50

272. 500. 000,00

462.880.000,00

548. 495. 269, 70

1.598.100.000,00

99. 400.000,00

TOTAIS ................... , .... .
Sala das Comissões, 16 de julho de 1953. -

Leapo!do Maciel, Relator.

SESSÃO EM 17 DE NOVEMBRO DE 1953

..............................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORDEM DO DIA
O SR. LEOPOLDO MACIEL O SR. PRESIDENTE -

Sr. Presidente, peço a palavra.

Tem a palavra o nobre Deputado.

O SR. LEOPOLDO MACIEL * - Sr. Presidente, estando já a
terminar a ordem do dia, peço a V. Ex.ª ponha em votação o projeto n.º 1.057-B, de 1950, bem assim o requerimento assinado pelo
Presidente da Comissão da Bacia do São Francisco, Deputado
Vieira de ,Melo, e por mim, de preferência para o substitutivo da
Comissão de Finanças. (Muito bem) .

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

ORDEM DO DIA
Dispõe sôbre o Plano Geral de Aproveitamento Econômico do Vale
do São Francisco; tendo pareceres, com substitutivos, das
Comissões da Bacia do São Francisco e de Finanças. Pareceres
sôbre emendas de primeira discussão: da Comissão da Bacia
do São Francisco: favorável às de n. 0 • 89 - 92 - 65 - 42 67 - 70 - 71 - 35 - 76 - 61 - 40 - 58 e 81; contrário às
de n. 0 • 82-83-84-86-78-90-85-91- 7 - 74 •

Não foi revisto pelo orador.

-
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87-48-49-88-50-52-68-53-72 - 93 - 9'7 59 - 96 e 95; com subemendas .às de n. 80 - 57 - 3 - 43 66 - 63 e 47; com subemendas às de n. 0 • 5 - 62 - 44 - 39 36- 60 e 41; às de n.0 • 6 - 38 e 35; às de n. 0 • 13-1-4-8
- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25
- 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 51 - 73
- 75 - 94 - 9• - 25 - 11 - 21 - 79 - 69 - 77 e 12; às de
n. 0 • 37 e 56; considerando prejudicadas as de n. 0 • 46 - 45 64 e 54 e declarando-se incompetente quanto às de .º" 2 e 10;
da Comissão do Polígono das Sêcas: contrário à de n.º 2 e
0

•

com subemenda à de n. 0 10 (consulta da Comissão da Bacia
do São Francisco); e da Comissão de Finanças: favorável às
de n.º" 3 - 5 - 10 - 12 - 39 - 43 - 44 - 65 - 72 - 76 80 e 86, na parte a que se refere aos artigos 21 - 88 - 90 e
92 e parcialmente às de n. 66 - 68 e 70; favorável, a fim de
serem consideradas na subemenda geral da Comissão do Vale
do São Francisco sôbre abastecimento dágua, às de n. 0 • 1 - 4
e 8 (quanto a Paracatu) - 9 - 11 - 14 - 15 - 16 - 18 0

•

17-19-20-21-22-23-24 - 25 - 26 - 27 - 28 29 - 30 - 31- 3 - 33 - 34 - 35 - 51-58-62-6973 - 75 - 77 - 79 e 94; favorável ao novo Quadro de Distri-

buição das Dotações constantes do parecer do relator e com
emenda ao art. 16 do Substitutivo da Comissão e emenda aditiva ao referido Substitutivo; contrário às de n. 2 - 6 - 7
0

•

-13-36-37-38-40-41-42-45 - 46 - 47
- 49 - 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 61-63-64-67-71-74-78 - 81- 82 - 83 85 e 86, na parte relativa aos artigos 19 e 22; 87 - 89• 93; e 95 a 97.

- 48
60 84 91 -

O SR. PRESIDENTE - A êste projeto a Comissão da Bacia
do São Francisco ofereceu o seguinte
Substitutivo (*)

O SR. PRESIDENTE - A Comissão de Finanças, ouvida a
respeito, ofereceu, por sua vez, o seguinte
*

Publicado à pág. 225.

_. 281 -

Substitutivo (*)

..............................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O SR. PRESIDENTE - Ao projeto, quando em primeira discussão, foram oferecidas as seguintes
Ementl,as (*)

O SR. PRESIDENTE - A Comissão da Bacia do São Francisco opinou favorável às de n. 0 • 89 - 92 - 65 - 42 - 67 - 70 71 - 35 - 76 - 61 - 40 - 58 e 81; contrário às de n.º" 82 - 83 -

84-86-78-90-85-91- 7 - 74- 87 - 48-49- 8850-52-68-53-72-93-97 - 59 - 96 e 9·5; com subemendas às de n. s 80 - 57 - 3 - 43 - 66 - 63 e 47; com subemendas às de n. 0 s 5-62-44-39-36-60 e 41; às de n.º" 6 38 e 35; às de n.º" 13 - 1 - 4 - 8 -14 - 15 - 1 6 - 17 -18 - 19
-20-22-23-24-25-26-27 - 28 - 29 - 30 - 31 32 - 33 - 34 - 51 - 73 - 75 - 94 - 9 - 11 - 21 - 79 69 - 77 e 12; às de n.º" 37 e 56; considerando prejudicadas as
de n.º" 46 - 45 - 664 e 54 e declarando-se incompetente quanto
0

às de n. 08 2 e 10.
Subemendas da Comissão da Bacia do São Francisco:
As emendas n. 5 - 62 - 44- 39 - 36 - 60 e 41.
Redija-se assim, o n.º 1, da alínea III (Centrais Elétricas).
"l - Estudos e projetos para o aproveitamento progressivo
do potencial hidráulico do Rio Lambari, afluente do Paraopeba,
do Alto Paracatu em Minas Gerais e Alto Rio Grande, na Bahia Cr$ 4. 000. 000,00".
E assim o n.º 5 da alínea III (Centrais Elétricas):
"5 - Ampliação e conclusão, em cooperação com as prefeituras respectivas, das usinas de:
a) Piüí, em Piüí - Cr$ 2. 508. 000,00;
b) Paraíso, em Carmo do Paranaíba - Cr$ 2. 500. 000,00;
e) Ribeirão das Lajes (Patos de Minas) - Cr$ 4.000.000,00".
0

* Publicado à

•

pág. 262.

-
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As emendas n. 0 • 13 (Goiás), 1-,.... 4 - 8 - 14 - 15 - 16-17
- 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29i30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 51 - 73 - 75 - 94 (Minas Gerais),
9, 25 (Bahia), 11 - 21 - 79 (Pernambuco), 69, 77 (Alagoas) e
12 (Sergipe) .
Inclua-se:
Em Goiás - Formosa;
Em Minas Gerais: Arcos, Bócaiúva, Capitólio, Campos Altos,
Conceição do .Mato Dentro, Curvelo, Dores do Indaiá, Esmeraldas,
Espinosa, Paracatu, Formiga, Inhaúma, Jaguará, Itabirito, Itapecerica, Jaboticatuba, João Pinheiro, João Ribeiro, Jequitaí, Lagoa
Santa, Oliveira, Pitangui, Paraopeba, Piúí, Pimenta, Rio Paranaíba, São Gotardo, São Tiago, São Gonçalo do Pará, Sete Lagoas e
Unaí;
Na Bahia: Angical, Barreiras, Barra, Casa Nova, Carinhanha,
Curaçá, Correntina, Caitité, Campo Formoso, Guanambi, Ibipetuba, Jacobina, Paratinga, Palmas de Monte Alto, Remanso, Riacho
de Santana, Santa Maria da Vitória, Sento Sé, Saúde, Urandi e
Xique-Xique;
Em Pernambuco: Araripina, Floresta, Jatinã, São José do
Egito, Manissobal, Ouricuri, Pedra, Salgueiro, Serra Talhada e
Sertânia.
Em Alagoas: Agua Branca, Delmiro, Pão de Açúcar, Pôrto
Real do Colégio, São Braz e Traipu;
Em Sergipe: Aquidabã, Gararu, Japoatã, Neópolis e Pôrto da
Fôlha.
As emendas n. 0 • 37 e 56.
Redução para Cr$ 4. 000. 000,00 e a seguinte redação: "Ligação rodoviária Piúí-Pimenta, à rodovia Sudoeste (Minas Gerais).
A emenda n.º 80:
"Acrescente-se, ao art. 12, o
§ 5.º A Companhia de Navegação do São Francisco S.A. adotará um plano de contabilidade industrial que possibilite a apuração do custo unitário de cada um dos seus serviços."
A emenda n. o 57:
Acrescente-se: 2) para estudo e projeto do aproveitamento da
energia elétrica da barragem das Três Marias, Cr$ 5. 000. 000,00,
transformando-se o atual n. 0 2 em n.º 3.

-
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III - Centrais Elétricas.
A emenda n.º 3:
De acôrdo, em parte, com os seguintes dizeres: "Sistema de
irrigação, no Baixo São Francisco, inclusive em cooperação com
particulares - Cr$ 6. 000. 000,00".
A emenda n.º 43:
Diga-se: Pirapora - Vereadas - Leal - Patos, inclusive ramais para Santa Maria - Capelinha do Chumbo (a partir do
Morro do Café) , São Domingos, São Gonçalo do Baeté e Canoeiros.
A emenda n. o 66:
k) Santana do Ipanema - Pão de Açúcar - Piranhas:
1951 - Cr$ 1 .100. 000,00
1952 - Cr$ 3 .480. 646,60
1953 - - - 1954 - Cr$ 4. 000. 000,00
1955 - Cr$ 4.919.353,40.
A emenda n.º 6:
Pelo acréscimo apenas de Cr$ 1 . 000. 000,00.
A emenda n. 0 47:
Redução para Cr$ 4. 000. 000,00 e a seguinte redação: "Ligação rodoviária Sete Lagoas - Inhaúma - Papagaio - Pompeu Abaeté - Tiros - Morro do Café (na Pirapora-Patos de Minas)
Minas Gerais".

o SR. PRESIDENTE - A Comissão do Polígono das Sêcas,
ouvida a respeito das emendas de n. 0 • 2 e 10, manifestou-se con~
tràriamente à de n.º 2, e quanto à de n.º 10 ofereceu a seguinte
Subemenda

Inclua-se o sitema Palmeira dos índios, em Alagoas.
O SR. PRESIDENTE - A Comissão de Finanças, examinando
as emendas de primeira discussão, oferecidas ao Projeto número
1.057-A, de 1950, opina:
a) Pela aprovação das emendas n. 08 3 - 5 - 10 - 12 - 39
- 43 - 44 - 65 - 72 - 76 - 80 - 86, na parte que se refere ao
artigo 21, 88, 90 e 92, e, parcialmente, das de n. 0 • 66, 68 e 70.

-
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b) Pela aprovação das emendas de n. 0 • 1 - 4 - 8, quanto
a Paracatu; 9 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

-22-23-24-25-26-27-28 - 29 - 30 33-34-35-51-58-62-69-73-75-77 -

31 - 32 79 e 94 que

serão consideradas na subemenda geral da Comissão do Vale do
São Francisco, sôbre abastecimento dágua.
e) Contràriamente às emendas de n. 0 • 2 - 6 - 7 - 13-36
a 38 - 40 a 42 - 45 a 50 - 52 a 57 - 59 a 61 - 63 - 64 - 67 71 - 74-78- 81 a 85; 86, na parte relativa aos artigos 19 e 22;
87, 89, 91, 93 e 9•5 a 97.
d) Pela aprovação do novo Quadro de Distribuição das Dotações, de que trata o artigo constitucional n.º 29 das Disposições
Transitórias .
e) Pela aprovação do seguinte parágrafo único ao artigo 16
do Substitutivo da Comissão de Finanças:
"Parágrafo único. É o Poder Executivo autorizado a organizar, por intermédio da Comissão do Vale do São Francisco, sociedades de economia mista para exploração dessas fontes de energia,
não podendo o capital do Govêrno Federal, na constituição dessas
sociedades, ser inferior, em qualquer hipótese, a 51 % do total das
respectivas ações"; e
f) Pela aprovação do seguinte artigo, constante do Relatório
aprovado pela Comissão:
"Art.... Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial na importância de Cr$ 145 . 200 . 000 ,00 para ocorrer às
despesas previstas no quadro anexo a esta lei, a fim de ser dada
aplicação aos saldos verificados nos exercícios de 1951, 1952 e
1953."

O SR. PRESIDENTE votos o seguinte

Há sôbre a mesa e vou submeter a

Requerimento

Sr. Presidente:
Requeremos preferência, na votação, para o substitutivo apresentado pela Comissão de Finanças, ao Projeto n.º 1. 057, de 1953.
Sala das Sessões, em l.º de novembro de 1953. -

Maciel. -

Vieira de Melo.

Leopoldo

-

285 --

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam queiram ficar
como estão. (Pausa) .
Aprovado.
A preferência importa em se votar, em primeiro lugar, o substitutivo, sem prejuízo das emendas que lhe disserem respeito.
Os Senhores que aprovam o substitutivo da Comissão de Finanças, queiram ficar como se encontram. (Pausa).
Aprovado.
As emendas n. 0 • 35, 40, 58, 65, 76 e 92 têm parecer favorável
de .tôdas as Comissões.
Em votação êsse grupo de emendas. (Pausa) .
Aprovado.
Em votação a emenda n. 0 70, que tem parecer favorável da
Comissão da Bacia do São Francisco e parcialmente favorável da
Comissão de Finanças.
Os Srs. que aprovam, queiram ficar como estão. (Pausa) .
Aprovada.
Em votação as emendas n. 42, 61, 67, 71, 81, 89, que têm parecer favorável da Comissão da Bacia do São Francisco e contrário
da Comissão de Finanças.
Os Srs. que aprovam, queiram ficar como estão. (Pausa).
Rejeitadas.
Emenda n. 0 10. A Comissão da Bacia do São Francisco julgou-se incompentente, a Comissão de Finanças é favorável, a Comissão do Polígono das Sêcas ofereceu uma subemenda.
Os Srs. que aprovam a subemenda queiram ficar como estão.
0

•

(Pausa).

Aprovada.
Emendas n. 0 • 1 - 3 -

4 - 5 - 8 - 9 -11-12-14-15
- 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21-22-23-24-25-2627 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 39 - 43 - 44 - 51 - 62 66 - 73 - 75 - 77 - 79 - 80 e 94.

Os Srs. que aprovam, nos têrmos do parecer da Comissão de
Finanças, queiram ficar como estão. (Pausa) .
Aprovadas.

-
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As emendas n. 0 • 6 -

56 - 57 -

60 -

62 -

13 - 36 - 37 ......:. 38 ......:. 41 - 47 .....-- 55 -63 tiveram subemendas da Comissão do Val~

ao são Francisco e parecer contrário da Comissão de ;Finanças.
Em votação. (Pausa) •
Rejeitadas.
Em votação as emendas n. 0 • 72, 88 e 90, que tiveram parecer
contrário da Comissão do São Francisco e favorável da Comissão
de Finanças. (Pausa).
Aprovadas.
Em votação as emendas n. 0 • 68 e 86, que tiveram parecer contrário da Comissão do São Francisco e parcialmente favorável da
Comissão de Finanças. (Pausa).
Aprovadas.
A Comissão do São Francisco considerou prejudicadas as
emendas n. 45 - 46 - 54 e 64 e a Comissão de Finanças é contrária.
Em votação. (Pausa) .
Rejeitadas.
Votação da emenda n. 0 2. O Parecer da Comissão de Finanças
é contrário. A Comissão do São Francisco julgou-se incompetente
para apreciá-la. (Pausa).
Rejeitada.
Em votação as emendas n. 0 • 7 - 48 - 49 - 50 - 52 - 53 59-74-78-82-83-84-85-87-91....:_93 - 95 - 96 e
97, com parecer contrário de tôdas as Comissões. (Pausa) .
Rejeitadas.
Vai à Comissão respectiva para redigir .
0

•

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

Requerida urgência para a 2.ª discussão do Projeto n.0 1.057,
de 1950, pelo Sr. Vieira de Melo, em 5-12-1953, em 7-12, em virtude
de emendas recebidas, a proposição voltou às Comissões da Bacia
do São Francisco e de Finanças. (DCN de 6-12-1953, pág. 5.365;
de 8-12-1953, pág. 426, suplemento n.º 238).

SESSÃO EM 5 DE DEZEMBRO DE 1953

...................................................................
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE votos o seguinte

Há sôbre a mesa e vou submeter a

REQUERIMENTO

Senhor Presidente:
Requeremos urgência para a 2.ª discussão e votação do projeto n.o 1.057, de 1950 (Plano Geral de Aproveitamento Econômico da Bacia do São Francisco) .
Sala das Sessões, dezembro de 1953. - Vieira de Melo. -

Maron. - Leopoldo Maciel. panema. - Olinto Fonseca. -

O SR. PRESIDENTE como estão. (Pausa).
Aprovado.

19 -

27.479

Aziz
Vasconcelosi Costa. - Gus-tavo CaAfonso Arinos. - Ovídio de Abreu.

Os Srs. que aprovam queiram ficar

SESS.A.O EM 7 DE DEZEMBRO DE 1953
(Extraordinária Noturna)

..............................................................
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..
EXPEDIENTE
Segunda discussão do Projeto n.0 1. 057-C, de 1950,
que dispõe sôbre o plano geral de apruveitamento econó·
mico do Vale do São Francisco.

Encerrada a discussão.
O SR. PRESIDENTE - Tendo sido oferecidas emendas ao
Projeto n. 0 1.057, de 1950, em 2.ª discussão, volta o mesmo às
Comissões da Bacia do São Francisco e de Finanças.
N.0 1

do

Inclua-se no Quadro da Distribuição da Dotações do art. 29
ADCT, a serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955:
VI - Rodovias de acesso e ligação:
1) Estudos, projetos e construção das seguintes rodovias de
acesso e ligação ao Vale do São Francisco:
a)

•....................................................

1) Rodovia Barra de Paulo Afomm-Glória (BR-12) - Macururé (BR-13) - Curaçá, inclusive ramal de Ro delas - .. .... .
Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros).
Justificação

A rodovia em aprêço, subindo o São Francisco pela margem
direita, está no trecho inicial que mede 20 quilômetros, em fase de
acabamento.
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Servirá ela, como via pioneira, para:
1) Estimular o desenvolvimento de vasta zona da margem direita do Rio São Francisco;
2) Trazer os produtos do Núcleo Colonial Agroindustrial de
São Francisco (lado baiano) para Paulo Afonso (Furquilha), que
já é hoje, uma moderna cidade com 6.502 habitantes e será amanhã um grande parque industrial;
3) Ligar as duas rodovias, a BR-12 (Glória) com a BR-13, justamente na parte não navegável do Rio São Francisco. Está no
Polígono das Sêcas .
Sala das Sessões, em dezembro de 1953. -

Vasco Filho. Adahil Barreto - Joaquim Viegas Alvarp Castelo Paulo
Fleury - João Roma - Lauro Cruz - Vanderlei Júnior - Campos Vergal - Deodoro Mendonça - Virgínio Santa Rosa - Rondon Pacheco - Tristão da Cunha - Lôbo Carneiro - J arbas Maranhiio - Brochado da Rocha - Augusto Amaral Peixoto - Mário Altino - Coutinho Cavalcanti - Rui Santos - Bilac Pinto Joiio Cabanas - Guilhermina de Oliveira - Alfredo Dualibe Chagas Rodrigues - Dolor de Andrade.

N. 0 2

Inclua-se no item III do Quadro de Distribuição das dotações
do artigo 29 do ADCT, entre os números 4 e 5, um com a seguinte
redação:
Estudo e aproveitamento da Cachoeira do Tungui, no município de Macaúbas, Estado da Bahia - Cr$ 5. 000. 000,00.
Sala das Sessões, 16 de novembro de 19>53. -

te

Vasconcelos Costa Vargas -

Nestor Duarte
Vieira de Melo -Alcides Carneiro - Ive-

Heráclio do Rêgo -

Rui Santos -

Negreiros Falciio

- Abelardo Calafange - Aliomar Baleeiro - Altamirando Requiiio - Antônio Maia - Muniz Falcão - Oliveira Brito - Bilac
Pinto - Vieira Lins - Osvaldo Trigueiro - Pereira Diniz - Alfredo Dualibe - Clemente Medrado - Flávio de Castro - Lafaiete Coutinho pert da Silva.

Jorge Jabour -

Manoel Peixoto -

Maurício Jo-p-
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Justificação

A cachoeira do Tungui no município de Macaúbas é talvez a
única perene em tôda a vasta região do Vale do São Francisco
compreendida na margem direita dentro do Estado da Bahia.
Não é caudal de grande porte, mas, por sua perenidade e condições
locais, pode assegurar energia elétrica, fôrça e luz para tôdas as
necessidades inclusive dos industriais daquele município.
Os atuais planos de aproveitamento de energia e sua transmissão no vale não alcançam aquêle município por estar situado em
local distante das centrais elétricas em estudo. A ocorrência, en'."
tretanto, da cachoeira do Tungui em suas terras assegura à Comissão do Vale do São Francisco a possibilidade de extensão àquele município, também são-franciscano, dos benefícios do seu plano
geral.
Acreditamos, assim, na necessidade da inclusão da referida
queda dágua no esquema das obras hidrelétricas que a Comissão
vai realizar. E com justificadas razões de ordem econômica. Nestor Duarte.

N. 0 3

Quadro da distribuição das dotações no qüinqüênio 1951-1955.
IV - Navegação e Tráfego Fluvial.
4 - Estudos, projetos e obras de proteção e acostagem etc.
f) Piassabuçu, em Alagoas.
Aumente-se para 10 milhões de cruzeiros a dotação, sendo
Cr$ 5. 000. 000,00 em 1955, em dotação orçamentária, e o restante
pelo crédito especial.
Justificação

As obras de proteção e acostagem do pôrto fluvial de Piassabuçu, em Alagoas, embora consideradas no Plano Geral do São
Francisco, não obtiveram os recursos indispensáveis a sua execução. Apenas constam ali dotações de Cr$ 2 . 500. 000,00 nos exercícios de 1954 e 1955, no total de cinco milhões. É evidente que
essas dotações são deficientes. Trata-se de obra de sobrevivência
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para uma pequena comunidade alagoana do São Francisco. Situada à foz do grande rio, a cidade de Piassabuçu é das mais antigas
de Alagoas, povoada por tradicionais famílias de agricultores, pequenos industriais, plantadores de arroz e salineiros. A contigüidade da barra criou-lhe situação extremamente desvantajosa, pois
que as fortes correntes do rio ameaçam destruir-lhe dia a dia.
Já grande parte da velha cidade foi inteiramente danificada. Urge
por isso, que sejam assegurados recursos no Plano do São Francisco para tão urgente empreendimento. Aprovada no mérito a
iniciativa, preciso que sejam consignados os recursos indispensáveis à execução no prazo previsto de dois anos.
Palácio Tiradentes, em 7 de dezembro de 1953. - Freitas Cavalcanti. - Arruda Câmara. - Leão Sampaio. - Osvaldo Fonseca.
- Celso Peçanha. - Neto Campelo. - Ferreira Lima. - Ari Pitombo. - Alde Sampaio. - Leite Neto. - Orlando Dantas. Lima Figueiredo. - Lameira Bittencourt. - Armando Corrêa. Olberto Deodato. - Manoel Peixoto. - Adahil Barreto. - Deodoro
Mendonça. - João d'Abreu. - Coaraci Nunes. - Dioclécio Duarte
- Filadelfo Garcia. - Sá Cavalcanti. - Benjamim Farah. - Hildebrando Bisaglia.

N. 0 4

Distribuição dos trabalhos.
III - Centrais elétricas e linhas de transmissão.
3) Acrescente-se para Carmópolis de Minas, Cr$ 1.500.000,00.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1953. - Paulo Pinheiro
Chagas. - Alberto Deodato. - Jaeder Albergaria. - Freitas' Cavalcanti. - Rui Palmeira. - Vitorino Corrêa. - Crepori Franco.
- Ari Pitombo. - Mendonça Braga. - Campos Vergal. - André
Fernandes. - Francisco Aguiar. - João d'Abreu. - Ranieri Mazzilli. - Mendonça Júnior. - Ulisses Lins. - Joaquim Viegas. Tristão da Cunha. - Büac Pinto. - Antônio Maria Correia. José Fleury. - Alvaro Castelo. - Gurgel do Amaral. - Paulo Neri.
- Leopoldo Maciel. - Rafael Cincurá. - Dulcino Monteiro. Nestor Duarte.
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N. 0 5

Comissão do Vale do São Francisco.
Quadro da distribuição das dotações do art. 29 do ADCT a
serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
IX - Abastecimento dágua:
Aumente-se:
Para Pará de Minas, em Minas Gerais - Cr$ 1.000.000,00.
Sala das Sessões. - Ari Pitombo. - Manoel Peixoto. - Erna-

ni Sátiro. - Ataide Bastos. - Jorge Jabour. - Alberto Deodato.
- Lauro Cruz. - Dulcino Monteiro. - Ponciano dos Santos. Dilermando Cruz. - Lúcio Bittencourt. - Edilberto de Castro. Aquiles Mincarone. - Negreiros Falcão. - Ovídio de Abreu. Armando Correia. - Dantas Júnior. - Galdino do Vale. - Jales
Machado. - Olinto Fonseca. - Menezes' Pimentel. - Chagas Rodrigues. - Heráclio do Rêgo. - Jaeder Albergaria. - Rondon Pacheco. - Clemente Medrado. Moreira da Rocha. Neto
Campelo.

N. 0 6

Comissão do Vale do São Francisco.
Quadro da distribuição das dotações do art. 29 do ADCT, a
serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
Onde se diz:
IX - Abastecimento dágua.
1) Estudos, projetos e execução - etc., etc.
Acrescente-se:
Pará de Minas, João Pinheiro e Buenópolis - Cr$ 3.000.000,00.
Sala das Sessões. - Manoel Peixoto. - Ernâni Sátiro. - Jor-

ge Jabour. - Alberto Deodato. - Dantas Júnior. - Dulcino Monteiro. - Ponciano dos Santos. - Dilermando Cruz. - Jales Machado. - Lúcio Bittencourt. - Jaeder Albergaria. - Neto Campelo. - Edilberto de Castro. - Aquiles Mincarone. - Ovídio de
Abreu. - Dolor de Andrade. - Chagas Rodrigues. - Rondon Pacheco. - Carlos Roberto. - Menezes Pimentel. - Moreira da Rocha. - Ari Pitombo. - Olinto Fonseca. - Galdino do Vale. Lauro Cruz. - Heráclio do Rêgo. - Ataide Bastos. - Negreiros
Falcão.
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N. 0 7

Acrescente-se ao artigo aprovado pela Comissão de Finanças
e relativo à abertura do crédito especial destinado a dar aplicação
aos saldos verificados nos exercícios de 19'51 a 1953, também o
exercício de 1954, aumentando-se a dotação de Cr$ 5.000.000,00 destinada ao desenvolvimento da produção (XII, item 1) a ser concedida pelo referido crédito da importância necessária a completar
a quo.ta mínima de 1 % sôbre as rendas tributárias relativamente
ao exercício do próximo ano.
Sala das Sessões, -

Vieira de Melo - Aziz Maron - Leo-poldo
Maciel - Mendonça Braga - Dantas Júnior - Dias Lins - Carvalho Neto - Diniz Gonçalves - Aliomar Baleeiro - Clemente
Medrado - José Bonifácio - Jaeder Albergaria - João Camilo-.
Antônio Horácio - Breno Silveira - Manoel Peixoto - Tristão
da Cunha - Rondon Pacheco - Dilermando Cruz - Jarbas Maranhão - Galdino do Vale - Campos Vergal - Osvaldo Fonseca
- Ari Pitombo - Lauro Cruz - João Roma - Alcides Carneiro.

N. 0 8

Comissão do Vale do São Francisco.
Quadro da distribuição das dotações do art. 29 do ADCT, a
serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
IX - Abastecimento dágua:
Aumente-se:
Para Buenópolis, em Minas Gerais - Cr$ 1. 000. 000,00.
Sala das Sessões, Manoel Peixoto ni Sátiro -

Jorge Jabour -

Rondon Pacheco -

Ataide Bastos -

Ernâ-

Alberto Deodato -

Dantas Júnior - Dulcino Monteiro - Jales Machado - Ponciano
dos Santos - Dilermando Cruz - Negreiros Falcão - Lúcio Bittencourt Mincarone -

Chagas Rodrigues

1

-

Edilberto de Castro -

Jaeder Albergaria Carlos Roberto -

Aquiles

Lauro Cruz

- Ovídio de Abreu - Armando Correia - Dolor de Andrade Ari Pitombo - Neto Campelo - Galdino do Vale - Heráclio do
Rêgo -

Olinto Fonseca- Menezes Pimentel -

Moreira da Rocha.
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N.º 9

Comissão do Vale do São Francisco.
Quadro da distribuição das dotações do art. 29 do ADCT, a
serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
Onde se diz:
III - Centrais Elétricas e Linhas de Transmissão.
Acrescente-se:
Linha de fôrça de Gafanhoto para Lagoa da Prata, em Minas
Gerais, sendo
1955 - Cr$ 1 . 000. 000,00.
Crédito Especial - Cr$ 1.000.000,00 - Total Cr$ 2.000.000,00.
Sala das Sessões, Ari Pitombo - Manoel Peixoto - Rondon
Pacheco - Ernâni Sátiro - Ataide Bastos - Jorge Jabour - Jales
Machado - Alberto Deodato - Lauro Cruz - Dulcino Monteiro
-

Ponciano dos Santos -

Düermando Cruz -

Edilberto de Cas-

tro - Armando Correia - Aquiles: Mincarone - Ovídio de Abreu
- Dolor de Andrade - Galdino do Vale - Dantas Júnior - Olinto Fonseca - Heráclio do Rêgo - Menezes Pimentel - Jaeder
Albergaria - Carlos Roberto - Lúcio Bittencourt drigues - Neto Campelo - Negreiros Falcão.

Chagas Ro-

N.º 10

No artigo 6.º, em vez de:
" ... até o limite de Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) ... "
Diga-se:
" ... até o limite de Cr$ 150. 000. 000,00 (cento e cinqüenta
milhões de cruzeiros) ... "
Sala das Sessões, Alberto Deodato. -

Rodrigues Seabra. Daniel de Carvalho. - Plácido Olímpio. - Manoel Peixoto. João Camilo. - Bias Fortes. - Guilhermina de Oliveira. - José
Fleury. - Lauro Cruz. - Vieira de Melo. - Monteiro de Castro.
- Heitor Beltrão. - Ovídio de Abreu. - Neto Campelo. - Sige-
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fredo Pacheco. - Chagas Rodrigues. - Rondon Pacheco. - Joã,o
d'Abreu. - Antônio Costa Rodrigues. - Medeiros Neto. - Alfredo
Dualibe. - Tristão da Cunha. - Maurício Jowert da Silva. Alencar Araripe. - Aquiles Mincarone. - José Cândido Ferraz.

N. 0 11

Onde se diz:
Art. 2.º
e) a construção de centrais hidrelétricas e respectivas linhas
de transmissão;
Diga-se:
Art. 2. 0
e) a construção de centrais elétricas e respectivas linhas de
transmissão:
Quadro da Distribuição das Dotações do art. 29 do ADCT, a
serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
N. 0 12
Onde se diz:
III - Centrais Elétricas e Linhas de Transmissão.
4) Usina elétrica do Abaeté, em São Gotardo.
Diga-se:
III - Centrais Elétricas e Linhas de Transmissão.
4) Usina elétrica do Abaeté, em São Gotardo, com linhas de
transmissão para Tiros, São Gotardo, Rio Paranaíba, Arapuá e
Carmo do Paranaíba.
N.º 13

Acrescente-se:
Linha de fôrça de Gafanhoto para Lagoa da Prata, em Minas
Gerais - Cr$ 2. 000. 000,00.
a saber:
1955 - Cr$ 1 . 000. 000,00.
Crédito especial - Cr$ 1. 000. 000,00.
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N.º 14

Onde se diz:
VI - Rodovias de Acesso e Ligação
a) Pirapora - Veredas - Leal - Patos ...
19'51
1952
1953
1954
1955

Crédito Especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total no Qüinqüênio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cr$

1.000.000,00
2. 500. 000,00
5. 000. 000,00
5. 000. 000,00
5. 000. 000,00
3. 500. 000,00
22. 000. 000,00

Diga-se:
VI - Rodovias de Acesso e Ligaç~o
a) Pirapora - Veredas - Leal, com ramais para Capelinha
do Chumbo, São Gonçalo do Abaeté e Canoeiras.
19'51
1952
1953
1954
1955

Crédito Especial ......................... .
Total no Qüinqüênio ..................... .

Cr$

1. 000. 000,00
2. 500. 000,00

5. 000. 000,00
6. 000. 000,00
5. 000. 000,00
3. 500. 000,00
23. 000. 000,00

Sala das Sessões, Manoel Peixoto. - Ernâni Sátiro. - Rondon Pacheco. - Jorge Jabour. - Alberto Deodato. - Jales Machado. - Dulcino Monteiro. - Ponciano dos Santos. - Dilermando Cruz. - Ataide Bastos. - Lúcio Bittencourt. - Chagas Rodrigues. - Jaeder Albergaria. - Carlos Roberto. - Lauro Cruz. Neto Campelo. - Ovídio de Abreu. - Edilberto de Castro. Aquiles Mincarone. - Armando Corrêa. - Dolor de Andrade. Negreiros Falcão. - Ari Pitombo. - Dantas Júnior. - Galdino do
Vale. - Heráclio do Rêgo. - Olinto Fonseca. - Menezes Pimentel.
- Moreira da Rocha.
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N. 0 15
Emenda n.º
Aumente-se:
Item XI
1)
b)

para 1954 De Cr$ 20. 000. 000,00 para Cr$ 25. 000. 000,00.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1953. - Freitas Cavalcanti.
- Dilermando Cruz. - Jorge Jabour. - Chagas Rodrigues. Jaeder Albergaria. - Carlos Roberto. - Menezes Pimentel. - Moreira da Rocha. - Olinto Fonseca. - Dantas Júnior. - Galdino
do Vale. - Lauro Cruz. - Heráclio do Rêgo. - Neto Campelo. Aquiles Mincarone. - Heitor Beltrão. - Ovidio de Abreu. - Flores da Cunha. -Rui Santos. - Campos Vergal. - Ne~tor Duarte.
- Leite Neto. - Rondon Pacheco. - Dolor de Andrade. - Ari
Pitombo. - Ataide Bastos. - Jales Machado. - Edilberto de Castro. - Negreiros Falcão.
N.º 16

Acrescente-se na Distribuição dos Trabalhos.
III - Centrais Elétricas e Linhas de Transmissão.
6) Linhas de fôrça da Central Elétrica de Paulo Afonso para
os municípios de Piranhas e Pão de Açúcar, no Estado de Alagoas.
Justificação

O Orçamento da União já consigna dotação para a construçãc
de linhas de transmissão da Usina Pilôto de Paulo Afónso, para
os municípios de Delmiro, Mata Grande e Agua Branca, os quais
estão incluídos no Plano. Com a emenda se pretende levar a energia de Paulo Afonso aos municípios de Piranhas e Pão de Açúcar,
situados nas cercanias da cachoeira.
A energia de Paulo Afonso deve de preferência ser encaminhada para a região do Baixo São Francisco onde existe indústria
têxtil tradicional e desenvolvida. Poderia servir para a elevação da
água do grande rio, de sorte que se pudesse realizar uma obra de
irrigação permanente das .terras ribeirinhas .
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As margens do São Francisco é que a sêca mais impressiona
com o contraste, com o excesso de águas que descem no grande rio.
A época da sêca coincide com a das enchentes do São Francisco.
Assim, enquanto nas margens o drama das sêcas se ostenta em
tôda a sua plenitude, com a vegetação pardacenta morrendo ao
sol, os animais se acabando e o homem emigrando, no rio há excesso de água. A energia de Paulo Afonso poderia contribuir eficazmente para solucionar o problema. Ao invés, pois, de levá-la
para as grandes cidades e aos pontos longínquos, nada mais natural fôsse encaminhada a solver as dificuldades existentes no Vale
do São Francisco e nas proximidades da Usina Hidrelétrica. A
emenda visa levar a energia de Paulo Afonso a duas cidades próximas.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1953. - Mendonça Júnior.
- Joaquim Viegas. - Guilherme Xavier. - Paulo Fleury. - Vitorino Correia. - Freitas Cavalcanti. - Dilermando Cruz. - Sá Cavalcanti. - Leopoldo Maciel. - Lafaiete Coutinho. - Abelardo
Mata. - Heráclio do Rêgo. - Félix Valois. - Lopo Coelho. Ranieri Mazzilli. - Novelli Júnior. - Arnaldo Cerdeira. - Breno
Silveira. - Rui Palmeira. - Severino Maris. - Raul Pila. - José
Matos. - Alfredo Barreira. - Nestor Duarte. - Eurico Sales. Willy Frohlich. - Lucílio Medeiros. - Tenório Cavalcanti. - Augusto Amaral Peixoto. - Campos Vergal. - Alberto Deodato. Chagas Rodrigues. - Walter Sá. - Dulcino Monteiro. - Napoleão
Fontenelle. - Luiz Garcia.
N.º 17

Acrescente-se na Distribuição de Trabalhos.
VI - Rodovias de Acesso e Ligação.
j) Piranhas e Agua Branca.
Justificação

Piranhas é o ponto terminal da Estrada de Ferro de Paulo
Afonso e o pôrto inicial da navegação do Baixo São Francisco.
Não tem nenhuma ligação, porém, com o sistema rodoviário alagoano. Está isolado dos municípios vizinhos, com Agua Branca,
Mata Grande e Santana do Ipanema, centros cerealíferos dos mais
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importantes do Nordeste. A estrada que se visa com a emenda proporcionará escoamento para a produção dêsses municípios através
do Rio São Francisco. Por outro lado, estabelecerá comunicação
com o médio São Francisco.
Trata-se, pois, de uma rodovia de interêsse fundamental para
o Estado das Alagoas, o mesmo para os demais Estados do Vale
do São Francisco.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1953. - Mendonça Júnior.

Joaquim Viegas. - Medeiros Neto. - Guilherme Xavier. - Vitorino Corrêa. - Paulo Fleury. - Freitas Cavalcanti. - Dilermando
Cruz. - Sá Cavalcanti. - Rui Palmeira. - Leopoldo Maciel. Severino Maris. - Jarbas Maranhão. - Augusto Amaral Peixoto.
- Luiz Garcia. - Dul.cino Monteiro. - Willy Frohlich. - Napoleão Fontenelle. - Tenório Cavalcanti. - Eurico Sales. - Breno
Silveira. - Lucílio Medeiros. - Lafaiete Coutinho. - Abelardo
Mata. - Heráclio do Rêgo. - Chagas Rodrigues. - Félix Valois.
-N<?Gtor Duarte. - Lopo Coelho. - Raul Püa. - Campos Vergal.
- Alfredo Barreira. - Arna74o Cerdeira. - Ranieri Mazzilli.
Alberto Deodato. - Walter Sá.
N.º 18

V - Irrigação e Colonização.
Acrescente-se:
Ipanema, no Estado de Alagoas -

Cr$ 5. 000. 000,00.

Justificação

A Comissão do Vale do São Francisco até agora não cuidou
de aproveitar a água do rio para a irrigação das terras marginais
que, em Alagoas e Sergipe, são muito sêcas. Constitui um espetáculo chocante o contraste que, nos meses de estio, se observa no
Vale do Baixo São Francisco. Enquanto o rio está cheio, transbordando às vêzes, as terras ribeirinhas sofrem os efeitos brutais da
estiagem. E até hoje não se utilizou nenhum processo, mesmo o
mais primitivo, como o das rodas dágua, para o aproveitamento
da água no aproveitamento permanente do solo. Incluindo o vale
do Ipanema, a douta Comissão do Vale do São Francisco, integra-
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rá no Plano de Valorização daquela área terras que, irrigadas, poderão vir a ser um celeiro de primeira grandeza, sobretudo no que
tange à produção do arroz.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1953. - Mendonça Júnior.

- Benedito Vaz. - Barros Carvalho. - João d'Abreu. - Neto
Campelo. - Mendonça Braga. - Vasco Filho. - Napoleão Fontenelle. - Medeiros Neto. - Leão Sampaio. - Vieira Lins. - Orlando Dantas. - Jaime Teixeira. - José Guimarães. - Rafael Cincurá. - Joaquim Viegas. - Fernado Ferrari. - Muniz Falcão. Henrique Pagnoncelli. - Ulisses Lins. - Luiz Compagnoni. Adail Barreto. - Carlos Valadares. - André Fernandes. - Dioclécio Duarte. - Antônio Maria Correia. - Rui Palmeira. Osvaldo Trigueiro .

N. 0 19

Distribuição dos Trabalhos.
V - Irrigação e Colonização.
2) acrescente-se:
Execução de sistemas de pequena irrigação no seção do Baixo
São Francisco.
Cr$ 10. 000. 000,00.
Justificação

O aproveitamento do São Francisco para a irrigação das terras marginais em Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco é uma
necessidade que se impõe aos olhos mais míopes. Não se compreende mesmo que os trabalhos do Vale não tivessem se iniciado por
obras destinadas a recuperação das terras marginais que, periódicamente, são devastadas pelas longas estiagens. Agora, com a
energia de Paulo Afonso, é possível a elevação da água do rio para
o aproveitamento permanente de uma vasta porção de solo muito
adequada à cultura do arroz, do algodão e de cereais.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1953. - Mendonça Júnior.
- Benedito Vaz. Leite Neto. Barros Carvalho. João
d'Abreu. - Adail Barreto. - Leão Sampaio. - Mendonça Braga.
- Vasco Filho. - Napoleão Fontenelle. - Medeiros Neto. - Car-
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los Valadares. - Henrique Pagnoncelli. - Dioclécio Duarte. Luiz Compagnoni. - Muniz Falcão. - Jaime ·Texeira. - Ulisses
Lins. - Fernando Ferrari. - Joaquim Viegas. - Osvaldo Trigueiro. - Rui Palmeira. - Rafael Cincurá. - Neto Campelo. Vieira Lins. - José Guimarães. - André Fernandes. - Antônio
Maria Correia. - Orlando Dantas.

N.º 20

Art. . . . Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
especiais até a importância de cento e setenta milhões de cruzeiros
(Cr$ 170. 000. 000,00), para ocorrer às despesas previstas no quadro anexo a esta Lei a fim de ser dada aplicação aos saldos verificados nos exercícios de 1951, 1952 e 1953, bem como a diferença
verificada entre a estimativa da renda tributária e o anexo 9 para
o exercício de 1954 .
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1953. - Mendonça Júnior.
- Benedito Vaz. Leite Neto. Barros Carvalho. João
d'Abreu. - Adail Barreto. - Leão Sampaio. - Mendonça Braga.
- Vasco Filho. - Napoleão Fontenelle. - Medeiros Neto. - Carlos Valadares. - Henrique Pagnoncelli. - Dioclécio Duarte. Luiz Compagnoni. - Muniz Falcão. - Jaime Teixeira. - Ulisses
Lins. - Fernando Ferrari. - Joaquim Viegas. - Osvaldo Trigueiro. - Rui Palmeira. - Rafael Cincurá. - Neto Campelo. Vieira Lins. - José Guimarães. - André Fernandes. - Antônio
.Maria Correia. - Orlando Dantas.
N.º 21

Distribuição de Trabalhos.
IV - Navegação e Tráfego Fluvial e Piranhas, em Alagoas Cr$ 2. 000. 000,00.
Justificação

Piranhas é o ponto inicial da navegação do Baixo São Francisco. E também o ponto terminal da Estrada de Ferro de Paulo
Afonso, estrada que se inicia em Petrolândia, ligando o Baixo ao
Médio São Francisco Apesar da importância do seu pôrto fluvial,

-
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Piranhas não possui ainda um cais acostável. Nada mais justo,
pois, seja incluída entre as cidades beneficiadas no Plano de Aproveitamento do Vale do São Francisco.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1953. - Mendonça Júnior.
- Benedito Vaz. - João d'Abreu. - Mendonça Braga. - Napoleão Fontenelle. - Vasco Filho. - Medeiros Neto. - Luiz Compagnoni. - Henrique Pagnoncelli. - Adail Barreto. - Muniz Fa:Lcão.
- Fernando Ferrari. - Osvaldo Trigueiro. - Rafael Cincurá. Neto Campelo. - Jaime Teixeira. - Joaquim Viegas. - Rui Palmeira. - Carlos Valadares. - José Guimarães. - Orlando Dantas. - Vieira LiM. - André Fernandes. - Dioclécio Duarte. Antônio Maria Correia. - Leão Sampaio.
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Depois de breve tramitação na Comissão de Finanças, onde
foi relatado pelo Sr. Manoel Novais, o Projeto n.0 1. 057-50, a
requerimento de urgência do Sr. Gustavo Capanema, entrou em
votação e foi aprovado na sessão extraordinária de 2-7-1954. Aprovada a redação final em 19-10-1954, o Projeto foi remetido
ao Senado, nos .têrmos do ofício n. 0 1.479. (DCN de 3-7-1954,
pág. 4.497; de 4-9-1954, pág. 6.034; de 20-10-1954, pág. 6.740; e
de 5-11-1954) .

COMISSÃO DE FINANÇAS

Ata da 23.ª Reunião Extraordinária da Turma A, em 24-11-1954

Distribuição realizada em 1.º de abril de 1954.
Ao Sr. Manoel Novais:

Projeto n.º 1.057, de 1950, que aprova o Plano de Aproveitamento das possibilidades econômicas do Rio São Francisco, elaborado em obediência ao art. 29 do ADCT .

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...................................... .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
,...

Ata da 11.ª Reunião Ordinária da Turma B, em 7-6-1954

Lida, sem observações, aprovada e assinada a ata da reumao
anterior, foram aprovados os seguintes pareceres: do Sr. Manoel
Novais, favorável às emendas n. 1 - 2 - 3 - 7 - 9 - 10 - 11 12-14-15 e 17; e contrário às de n. 08 4 - 5 - 6 - 8-13-16
18 - 19 - 20 e 21 oferecidas ao Projeto n.0 1.057, de 1950, que
"dispõe sôbre o plano geral de aproveitamento econômico do Vale
do São Francisco"; sendo aprovadas as emendas aos arts. 12 e 13,
constantes do parecer do Relator;
0

•

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

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

SESSÃO EM 25 DE JUNHO DE 1954

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE votos o seguinte

Há sôbre a mesa e vou submeter a

Requerimento

Senhor Presidente:
Requeremos urgência para discussão e votação do projeto número 1.057, de 1950, que dispõe sôbre o Plano Geral de Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco.
Palácio Tiradentes, 8 de junho de 1954. - Gustavo Capanema.

-

Afonso Arinos. -

Leo-poldo Maciel.

O SR. PRESIDENTE como estão. (Pausa) •
Aprovado .

Os Srs. que aprovam queiram ficar

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

SESSÃO EM 28 DE JUNHO DE 1954

EXPEDIENTE
É

lido e vai a imprimir o seguinte
PROJETO N. 0 1. 057-D, DE 1950

Emendas de 2. ª Discussão a que se referem os Pareceres
N.0 1

Inclua-se no Quadro da Distribuição das dotações do art. 29
do ADCT, a serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955:
VI - Rodovias de acesso e ligação:
1) Estudos, projetos e construção das seguintes rodovias de
acesso e ligação ao Vale do São Francisco:
a)

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

1) Rodovia Barra de Paulo Afonso-Glória (BR-12) cururé (BR-13) - Curuçá, inclusive ramal de Rodelas Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros).

Mu-

J ustificaçã,o

A rodovia em aprêço, subindo o São Francisco pela margem
direita, está no trecho inicial, que mede 20 quilômetros, em fase
de acabamento.
Servirá ela, como via pioneira, para:
1) estimular o desenvolvimento de vasta zona da margem
direita do Rio São Francisco;

-
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2) trazer os produtos do Núcleo Colonial Agroindustrial de
São Francisco (lado baiano) para Paulo Afonso (Furquilha), que
já é hoje uma moderna cidade com 6. 502 habitantes e será amanhã um grande parque industrial;
3) ligar as duas rodovias, a BR-12 (Glória) com a BR-13,
justamente na parte não navegável do Rio São Francisco. Está
no Polígono das Sêcas .
Sala das Sessões, em ... de dezembro de 1953. - Vasco Filho.
- Adail Barreto. - Joaquim Viegas. - Alvaro Castilho. - Paulo
Fleury. - João Roma. - Lauro Cruz. - Wanderley Júnior. Campos Vergal. - Deodoro Mendonça. - Virgínia Santa Rosa. Rondon Pacheco. - Tristão da Cunha. - Lôbo Carneiro. - Jarbas Maranhão. - Brochado da Rocha. - Augusto Amaral Peixoto.
- Mário Altino. - Coutinho Cavalcanti. - Rui Santos. - Bilac
Pinto. - João Cabanas. - Guilhermina de Oliveira. - Alfredo
Dualibe. - Chagas Rodrigues. - Dolor de Andrade.
N. 0 2

Inclua-se no item III do Quadro de distribuição das dotações
do art. 29 do ADCT, entre os n. 0 • 4 e 5 um com a seguinte redação:
Estudo e aproveitamento da Cachoeira do Tingui, no município
de .Macaúbas, Estado da Bahia - Cr$ 5. 000. 000,00.
Justificação

A cachoeira do Tingui, no município de Macaúbas, é talvez a
única perene em tôda a vasta região do Vale do São Francisco,
compreendida na sua margem direita dentro do Estado da Bahia.
Não é caudal de grande porte, mas, por sua perenidade e condições
locais, pode assegurar energia elétrica, fôrça e luz, para tôdas as
necessidades, inclusive as indústrias, naquele município.
Os atuais planos de aproveitamento de energia e sua transmissão no Vale, não alcançam aquêle município por estar situado
em local distante das Centrais Elétricas, em estudo. A ocorrência,
entretanto, da cachoeira do Tingui em suas terras, assegura à
Comissão do Vale do São Francisco, a possibilidade de extensão
àquele município, também são-franciscano, os benefícios do seu
plano geral.

-
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Acreditamos, assim, na necessidade da inclusão da referida.
queda dágua no esquema das obras hidrelétricas que a Comissão
vai realizar. E com justificadas razões de ordem econômica. -

Nestor Duarte.

N. 0 3

Quadro da distribuição das dotações no qüinqüênio 1951-1955.
IV - Navegação e Tráfego Fluvial.
4 - Estudos, projetos e obras de proteção e acostagem etc.
f) Piassabuçu, em Alagoas.
Aumente-se para 10 milhões de cruzeiros a dotação, sendo
Cr$ 5. 000. 000,00 em 1955 em dotação orçamentária e o restante
pelo crédito especial.
Justificação

As obras de proteção e acostagem do pôrto fluvial de Piassabuçu, em Alagoas, embora consideradas no plano geral do São
Francisco, não obtiveram os recursos indispensáveis à sua execução. Apenas constam ali dotações de Cr$ 2. 500. 000,00 nos exercícios de 1954 e 1955, no total de cinco milhões. É evidente que
essas dotações são deficientes. Trata-se de obra de sobrevivência
para uma pequena comunidade alagoana do São Francisco. Situada à foz do grande rio, a cidade de Piassabuçu é das mais antigas
das Alagoas, povoada por tradicionais famílias de agricultores, pequenos industriais, plantadores de arroz e salineiros. A contigüidade da barra criou-lhe situação extremamente desvantajosa, pois
que as fortes correntes do rio ameaçam destruir-lhe dia a dia.
Já grande parte da velha cidade foi inteiramente danificada.
Urge, por isso, que sejam assegurados recursos no Plano do São
Francisco para tão urgente empreendimento. Aprovada no mérito
a iniciativa, é preciso que sejam consignados os recursos indispensáveis à execução no prazo previsto de dois anos.
Palácio Tiradentes, em 7 de dezembro de 1953. - Freitas Ca-

valcanti. - Arruda Câmara. - Leão Sampaio. - OsvaZdo Fonseca.
- Celso Peçanha. - Neto Campelo. - Ferreira Lima - Ari Pitombo. - Orlando Dantas. - Lima Figueiredo. - Lameira Bittencourt. - Armando Correia. - Alberto Deodato. - Deodoro

-
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Mendonça. - Coaraci Nunes. - Dioclécio Duarte. - João d'Abreu.
- Filadelfo Garcia. - Sá Cavalcanti. - Benjamim Farah. - Hüdebrando Biságlia. - Alde Sampaio. - Leite Neto. - Manoel Peixoto. - Adail Barreto.
N.º 4

Distribuição dos trabalhos.
III - Centrais elétricas e linhas de transmissão.
3)

Acrescente-se para Carmópolis de Minas -

Cr$ 1. 500. 000,00.

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1953. -

Paulo Pinheiro
Chagas. - Alberto Deodato. - Jaeder Albergaria. - Freitas Cavalcanti. - Rui Palmeira. - Vitorino Correia. - Crepori Franco.
- Ari Pitombo. - Mendonça Braga. - Campos Vergal. - João
d'Abreu. - André Fernandes. - Francisco Aguiar. - Ranieri
Mazzilli. - Mendonça Júnior. - Ulisses Lins. - Joaquim Viegas.
- Bilac Pinto. -Antônio Maria Correia. - José Fleury. - Tristão
da Cunha. - Álvaro Castelo. - Gurgel do Amaral. - Paulo Neri.
- Leopoldo Maciel. - Rafael Cincurá. - Dulcino Monteiro. Nestor Duarte.

N.0 5

Comissão do Vale do São Francisco.
Quadro da distribuição das dotações do art. 29 do ADCT, a
serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
IX - Abastecimento dágua.
Aumente-se:
Para Pará de Minas, em Minas Gerais - Cr$ 1. 000. 000,00.
Sala das Sessões. - Ari Pitombo. - Manuel Peixoto. - Ernâni Sátiro. - Ataíde Bastos. - Jorge Jabour. - Alberto Deodato. Lauro Cruz. - Dulcino Monteiro. - Ponciano dos Santos. - Rondon Pacheco. - Dilermando Cruz. - Lúcio Bittencourt. - Aquiles
Mincarone. - Negreiros Falcão. - Ovídio de Abreu. - Armando
Corrêa. - Dolor de Andrade. - Dantas Júnior. - Galdino do Vale.
- Jales Machado. - Olinto Fonseca. - Menezes. Pimentel. Chagas Rodrigues. - Heráclio do Rêgo. - Jaeder Albergaria. Carlos Roberto. - Moreira da Rocha. - Neto Campelo.
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N.º 6

Comissão do Vale do São Francisco.
Quadro da distribuição das dotações do art. 29 do ADCT a
serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
Onde se diz:
IX - Abastecimento dãgua.
1) Estudos, projetos, execução, etc., etc.
Acrescente-se:
Parã de Minas, João Pinheiro e Buenópolis - Cr$ 3.000.000,00.
Sala das Sessões. - Manuel Peixoto. - ErnO,ni Sátiro. - Jorge Jabour. - Alberto Deodato. - Dantas Júnior. - Edi1berto de
Castro. - Dulcino Monteiro. - Ponciano dos Santos. - Dilermando Cruz. - Jales Machado. - Lúcio Bittencourt. - Jaeder Albergaria. -Neto Campelo. - Aquiles Mincarone. - Ovídio de Abreu.
- Dolor de Andrade. - Chagas Rodrigues. - Rondon Pac'heco. Menezes Pimentel. - Moreira da Rocha. - Ari Pitombo. - Olinto
Fonseca. - Galdino do Vale. - Lauro Cruz. - Heráclio do Rêgo.
- Ataíde Bastos. - Negreiros Falcão. - Carlos Roberto.
N. 0 7

Acrescente-se ao artigo aprovado pela Comissão de Finanças
e relativo à abertura do crédito especial destinado a dar aplicação
aos saldos verificados nos exercícios de 1951 a 1953, também o
exercício de 1954, aumentando-se a dotação de Cr$ 5.000.000,00
- destinada ao desenvolvimento da produção (XII, item 1) a ser
concedida pelo referido crédito, da importância necessária a completar a cota mínima de 1% sôbre as rendas tributárias relativamente ao exercício do próximo ano.
Vieira de Melo. - Aziz Maron. - Leopoldo Maciel. - Mendonça Braga. - Dantas Júnior. - Dias Lins. - Carvalho Neto. Diniz Gonçalves. - Aliomar Baleeiro. - Clemente Medrado. José Bonifácio. - Jaeder Albergaria. - João Camila. - Antônio Horácio. - Breno da Silveira. - Manoel Peixoto. - Tristão da Cunha. - Rondon Pacheco. - Dilermando Cruz. - Jarbas
Maranhão. - Galdino do Vale. - Campos Vergal. - Ari Pitombo.
- Osvaldo Fonseca. - Lauro Cruz. - João Roma. - Alcides Carneiro.

-
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N.º 8

Comissão do Vale do São Francisco.
Quadro da distribuição das dotações do art. 29 do ADCT, a
serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
IX - Abastecimento dágua:
Aumente-se:
Para Buenópolis, em Minas Gerais - Cr$ 1. 000. 000,00.
Sala das Sessões. - Manoel Peixoto. - Rondon Pacheco. Ernâni Sátiro. - Edilberto de Castro. - Jorge Jabour. - Ataíde
Bastos. Alberto Deodato. - Dantas Júnior. - Dulcino Monteiro. - Jales Machado. - Ponciano dos Santos. - Dilermando
Cruz. - Lúcio Bittencourt. - Chagas Rodrigues. - Jaeder Albergaria. - Ovídio de Abreu. - Armando Corrêa. - Dolor de Andrade. - Ari Pitombo. - Neto Campelo. - Galdino do Vale. - Heráclio do Rêgo. - Olinto Fonseca. - Menezes Pimentel. - Moreira
da Rocha.
N.º 9

Comissão do Vale do São Francisco
Quadro da distribuição das dotações do art. 29 do ADCT, a
serem despendidas no qüinqüênio 1951-1955.
Onde se diz:
III - Centrais Elétricas e Linhas de Transmissão.
Acrescente-se:
Linha de fôrça de Gafanhoto para Lagoa da Prata, em Minas
Gerais, sendo
1955 - Cr$ 1. 000. 000,00.
Crédito Especial Cr$ 1. 000. 000,00 - Cr$ 2. 000. 000,00.
Sala das Sessões. - Manoel Peixoto. - Rondon Pacheco. Ernâni Sátiro. - Edilberto de Castro. - Jorge Jabour. - Ataíde
Bastos. - Alberto Deodato. - Dantas Júnior. - Dulcino Monteiro. - Jales Machado. - Ponciano dos Santos. - Dilermando
Cruz. - Lúcio Bittencourt. - Chagas Rodrigues. - Jaeder Albergaria. - Ovídio de Abreu. - Armando Correia. - Dolor de Andrade. - Ari Pitcnnbo. - Neto Campelo. - Galdino do Vale. Heráclio do Rêgo. - Olinto Fonseca. - Menezes Pimentel. - Moreira da Rocha.
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N. 0 10
No art. 6. 0 , em vez de:
". . . até o limite de Cr$ 100. 000. 000,00 (cem milhões de cruzeiros) ... "
Diga-se:
" ... até o limite de Cr$ 150.000.000,00 (cent.o e cinqüenta
milhões de cruzeiros) ... "
Sala das Sessões. - Alberto Deodato. - Rodrigues Seabra. Vieira de Melo. - Daniel de Carvalho. - Plácido Olímpio. - Manoel Peixoto. - Feliciano Pena. - João Camilo. - Bias Fortes. Guilhermina de Oliveira. - Lauro Cruz. - Monteiro de Castro.
- Heitor Beltrão. - Ovídio de Abreu. - Neto Campelo. - Sigefredo Pacheco. - Chagas Rodrigues. - Rondon Pacheco. - João
d'Abreu. - Costa Rodrigues. - Medeiros Neto. - Alfredo Dualibe.
- Tristão da Cunha. - Maurício Joppert da Silva. - Alencar Araripe. -Aquiles Mincarone. - José Fleury. - JoS'é Cândido Ferraz.
N. 0 11

Onde se diz:
Art. 2. 0
e) a construção de centrais hidrelétricas e respectivas linhas
de transmissão:
Diga-se:
Art. 2. 0
e) a construção de centrais elétricas e respectivas linhas de
transmissão.
N.0 12

Onde se diz:
III - Centrais Elétricas e Linhas de Transmissão:
4) Usina elétrica do Abaeté, em São G..:>tardo.
Diga-se:
III - Centrais Elétricas e Linhas de Transmissão:
4) Usina elétrica do Abaeté, em São Gotardo, com linhas de
transmissão para Tiros, São Gotardo, Rio Paranaíba, Arapuá e
Carmo do Paranaíba.
21 -

27 .478
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N.º 13

Acrescente-se:
Linha de fôrça de Gafanhoto para Lagoa da Prata, em Minas
Gerais - Cr$ 2. 000. 000,00.
a saber: 1955 - Cr$ 1. 000. 000,00.
Crédito especial - Cr$ 1. 000. 000,00.
N.º 14

Onde se diz:
VI - Rodovias de Acesso e Ligação.
a) Pirapora-Veredas-Leal-Patos.
1951
1952
1953
1954
1955

Crédito especial .......................... .
Total no qüinqüênio ...................... .

Cr$

1. 000. 000,00
2. 500. 000,00
5. 000. 000,00
5.000.000,00
5. 000. 000,00
3. 500 .000,00
22. 000. 000,00

Diga-se:
VI - Rodovias de Acesso e Ligação.
a) Pirapora-Veredas-Leal-Patos, com ramais para Capelinha do Chumbo, São Gonçalo do Abaeté e Canoeiras:
Cr$

1951
1952
1953
1954
1955

Crédito especial .......................... .
Total no qüinqüênio ..................... .

ººº.
ººº.
ººº.
ººº.
ººº.

. 1.
000,00
2. 500 .000,00
5.
000,00
6.
000,00
5.
000,00
3. 500. 000,00
23.
000,00

Sala das Sessões. - Manoel Peixoto. - Ernâni Sátiro. Rondon Pacheco. - Jorge Jabour. - Alberto Deodato. - Jales
Machado. - Dulcino Monteiro. - Ponciano dos Santos. - Düermando Cruz. - Ataíde Bastosi. - Lúcio Bittencourt. - Chagas
Rodrigues. - Jaeder Albergaria. - Carlos Roberto. - Lauro Cruz.

-
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- Neto Campelo. - Ovídio de Abreu. - Edilberto de Castro. Aquiles Mincarone. - Armando Corrêa. - Dolor de Andrade. Negreiros Falcão. - Ari Pitombo. - Dantas Júnior. - Galdino do
Vale. - Heráclio do Rêgo. - Olinto Fonseca. - Menezes Pimentel.
- Moreira da Rocha.

N.º 15
Emenda n.º
Aumente-se:
Item X.
1)
b)

para 1954.
De Cr$ 20. 000. 000,00 para Cr$ 25. 000. 0000,00.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1953. - Freitas Cavalcanti. - Dilermando Cruz. - Jorge Jabour. - Chagas Rodrigues.
- Jaeder Albergaria. - Carlos Roberto. - Menezes Pimentel. Moreira da Rocha. - Olinto Fonseca. - Dantas' Júnior. - Galdino do Vale. - Lauro Cruz. - Heráclio do Rêgo. - Neto Campelo. - Aquiles Mincarone. - Heitor Beltrão. - Ovídio de Abreu.
- Flôres da Cunha. - Rui Santos. - Campos Vergal. - Nestor
Duarte. - Leite Neto. - Rondon Pacheco. - Dolor de Andrade.
- Ari Pitombo. - Ataíde Bastos. - Jales Machado. - Edilberto
de Castro. - Negreiros Falcão.
N. 0 16

Acrescente-se na Distribuição dos trabalhos.
III - Centrais Elétricas e Linhas de Transmissão.
6) Linhas de fôrça da Central Elétrica de Paulo Afonso para
os municípios de Piranhas e Pão de Açúcar, no Estado das Alagoas.
Justificação

O Orçamento da União já consigna dotação para a construção
de linhas de transmissão da Usina Pilôto, de Paulo Afonso, para
os municípios de Delmiro, ,Mata Grande e Agua Branca, os quais
estão incluídos no Plano. Com a emenda se pretende levar a energia de Paulo Afonso aos municípios de Piranhas e Pão de Açúcar,
situados nas cercanias da cachoeira.

-
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A energia de Paulo Afonso deve de preferência ser encaminhada para a região do Baixo São Francisco, onde existe indústria
têxtil tradicional e desenvolvida. Poderia servir para a elevação
da água do grande rio, de sorte que se pudesse realizar uma obra
de irrigação para o aproveitamento permanente das terras ribeirinhas.
As margens do São Francisco é que a sêca mais impressiona
com o contraste com o excesso de águas que descem no grande rio.
A época da sêca coincide com a das enchentes do São Francisco.
Assim, enquanto nas margens o drama das sêcas se ostenta em
tôda a sua plenitude, com a vegetação pardacenta morrendo ao
sol, os animais se acabando e o homem emigrando, no rio há excesso de água. A energia de Paulo Afonso poderia contribuir eficazmente para solucionar o problema. Ao invés, pois, de levá-la
para as grandes cidades e aos pontos longínquos, nada mais natural fôsse encaminhada a solver as dificuldades existentes no Vale
do São Francisco e nas proximidades da Usina Hidrelétrica. A
emenda visa levar a energia de Paulo Afonso a duas cidades próximas.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1953. -

Joaquim Viegas. -

Guilherme Xavier. -

Mendonça Júnior.

Paulo Fleury. -

Vi-

torino Correia. - Freitas Cavalcanti. - Dilermando Cruz. - Sá
Cavalcanti. - Leopoldo Maciel. - Lafaiete Coutinho. - Abelardo
Mata. - Heráclio do Rêgo. - Félix Valais. - Ranieri Mazzilli. Noveli Júnior. Palmeira. -

Arnaldo Cerdeira. -

Severino Maris. -

Breno da Silveira. -

Raul Pila. -

Rui

Lucílio Medeiros. -

Alfredo Barreira. - Nestor Duarte. - Eduardo Catalão. - Willy
Frohlich. - Tenório Cavalcanti. - Augusto do Amaral Peixoto.
- Campos Vergal. - Alberto Deodato. - Chagas Rodrigues. Walter Sá. - Dulcino Monteiro. - Napoleão Fontenele. - Luís
Garcia.
N. 0 17

Acrecente-se na Distribuição de Trabalhos.
VI - Rodovias de Acesso e Ligação.
j) Piranhas e Agua Branca.

-
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Justificação

Piranhas é o ponto terminal da Estrada de ferro de Paulo
Afonso e o pôrto inicial da navegação do Baixo São Francisco. Não
tem nenhuma ligação, porém, com o sistema rodoviário alagoano.
Está isolado dos municípios vizinhos, como Agua Branca, Mata
Grande e Santana do Ipanema, centros cerealüeros dos mais importantes do Nordeste. A estrada que se visa com a emenda, proporcionará escoamento para a produção dêsses municípios através
do Rio São Francisco. Por outro lado, estabelecerá comunicação
com o Médio São Francisco.
Trata-se, pois, de uma rodovia de interêsse fundamental para
o Estado das Alagoas e mesmo para os demais Estados do Vale do
São Francisco.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1953. - Mendonça Júnior.
- Joaquim Viegas. - Medeiros Neto. - Guilherme Xavier. Vitorino Correia. - Paulo Fleury. - Freitas Cavalcanti. - Dilermando Cruz. - Sá Cavalcanti. - Lopo Coelho. - Rui Palmeira.
- Leopoldo Maciel. - Severino Maris. - Jarbas Maranhão. Augusto do Amaral Peixoto. - Luiz Garcia. - Willy Frohlich. Dulcino Monteiro. - Napoleão Fontenele. - Tenório Cavalcanti.
- Eduardo Catalão. - Breno da Silveira. - Lucílio Medeiros. Lafaiete Coutinho. - Abelardo Mata. - Heráclio do Rêgo. Chagas Rodrigues. - Félix Valais. - Nestor Duarte. - Noveli
Júnior. - Raul Pila. - Campos Vergal. - Alfredo Barreira. Arnaldo Cerdeira. - Ranieri Mazzilli. - Alberto Deodato. - Valter Sá.
N. 0 18

V - Irrigação e Colonização.
Acrescente-se:
Ipanema, no Estado de Alagoas -

Cr$ 5. 000. 000,00.

Justificação

A Comissão do Vale do São Francisco até agora não cuidou de
aproveitar a água do rio para a irrigação das terras marginais,
que, em Alagoas e Sergipe, são muito sêcas. Constitui um espetá-
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culo chocante o contraste que, nos meses de estio, se observa no
Vale do Baixo São Francisco. Enquanto o rio está cheio, transbordando às vêzes, as terras ribeirinhas sofrem os efeitos brutais da
estiagem. E até hoje não se utilizou nenhum processo, mesmo o
mais primitivo, como das rodas dágua, para o aproveitamento da
água no aproveitamento permanente do solo. Incluindo o Vale do
Ipanema, a douta Comissão do Vale do São Francisco, integrará
no Plano de Valorização daquela área, terras que, irrigadas, poderão vir a ser um celeiro de primeira grandeza, sobretudo no que
tange à produção do arroz.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 19>53. - Mendonça Júnior.
- Benedito Vaz. - Barros Carvalho. - Leão Sampaio. - João
d'Abreu. - Neto Campelo. - Mendonça Braga. - Vasco Filho. Napoleão Fontenele. - Medeiros Neto. - Vieira Lins. - Orlando
Dantas. - Jaime Teixeira. - José Guimarães. - Rafael Cincurá.
- Joaquim Viegas. - Fernando Ferrari. - Muniz Falcão. - Henrique Pagnoncelli. - Ulisses Lins. - Luís Compagnoni. - Adail
Barreto. - Carlos Valadares. - André Fernandes. - Dioclécio
Duarte. - Antônio Maria Correia. - Rui Palmeira. - Osvaldo
Trigueiro.
N. 0 19

Distribuição dos Trabalhos.
V - Irrigação e Colonização.
2) Acrescente-se:
Execução de sistemas de pequena irrigação na seção do Baixo
São Francisco - Cr$ 10. 000. 000,00.
Justificação

O aproveitamento do São Francisco para irrigação das terras
marginais em Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco é uma necessidade que se impõe aos olhos mais míopes. Não se compreende
mesmo que os trabalhos do Vale não tivessem se iniciado por obras
destinadas à recuperação das terras marginais que, periodicamente, são devastadas pelas longas estiagens. Agora, com a energia de
Paulo Afonso, é possível a elevação da água do rio para o aproveitamento permanente de uma vasta porção de solo, muito adequada
à cultura do arroz, do algodão e de cereais.
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N. 0 20

Art. . . . Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
especiais até a impor.tância de cento e setenta milhões de cruzeiros
(Cr$ 170. 000. 000,00) para ocorrer às despesas previstas no quadro
anexo a esta lei a fim de ser dada aplicação aos saldos verificados
nos exercícios de 1951, 1952 e 1953, bem como a diferença verificada entre a estimativa da renda tributária e o anexo 9 para o
exercício de 1954.
N.º 21

-

Distribuição de Trabalhos .
IV - Navegação e Tráfego Fluvial em Piranhas, em Alagoas
Cr$ 2. 000. 000,00.
Justificação

Piranhas é o ponto inicial da navegação do Baixo São Francisco. E também o ponto terminal da Estrada de Ferro de Paulo
Afonso, estrada que se inicia em Petrolândia, ligando o baixo ao
médio São Francisco. Apesar da importância do seu pôrto fluvial,
Piranhas não possui ainda um cais acostável. Nada mais justo,
pois, seja incluída entre as cidades beneficiadas no Plano de Aproveitamento do Vale do São Francisco.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1953. - Mendonça Júnior.
- Benedito Vaz. - Leão Sampaio. - Leite Neto. - Barros Carvalho. - João de Abreu. - Adail Barreto. - Mendonça Braga. Vasco Filho. - Napoleão Fontenele. - Medeiros' Neto. - Carlos
Valadares. - Henrique Pagrwncelli. - Dioclécio Duarte. - Luiz
Compagnoni. - Muniz Falcão. - Jaime Teixeira. - Ulisses Lins.
- Fernando Ferrari. - Joaquim Viegas. - Osvaldo Trigueiro. Rui Palmeira. - Rafael Cincurd. - Antônio Maria. - Corréa Vieira. - José Guimarã,es. - André Fernandes. - Orlando Dantas.

PARECER DA COMISSÃO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO

Temos em mãos, pela terceira vez, êste projeto, na oportunidade, para relatar as emendas do Plenário, apresentadas em segunda discussão.
A ilustrada Comissão de Finanças não aceitou, ín totum, o
último substitutivo da Comissão da Bacia do São Francisco, embora, em princípio, o tivesse adotado, para seguir as suas linhas
gerais; isso por entender que a situação financeira do País não
suportaria o dispêndio da soma de Cr$ 1 . 598 .100. 000,00 por êste
órgão proposto, e a ser empregada no presente qüinqüênio. Assim,
apresentou substitutivo próprio.
Achou aquêle douto órgão técnico, no caso, guiado pelo ilustre
deputado Lauro Lopes, digno relator da Receita, que não se devia,
na emergência, ir além da percentagem a que nos obriga, taxativamente, o art. 29 do ADCT e que a importância a se empregar,
não poderá ultrapassar de Cr$ 1.406.200.000,00.
A êsse ponto de vista nos opusemos, quando assistíamos e
acompanhávamos, com o nosso ilustre presidente, deputado Vieira
de Melo, na Comissão de Finanças, o nobre deputado Manoel Novais, relator da matéria, por ocasião do estudo do projeto. Pois é
certo que o constituinte de 1946, ao introduzir na nossa Carta
Magna um dispositivo que obrigasse o Govêrno a aplicar, anualmente, e durante 20 anos, quantia não inferior a um por cento das
nossas rendas tributárias, no aproveitamento total das possibilidades econômicas do Rio São Francisco, quis significar também
que essa importância deveria ser acrescentada às despesas normais
orçamentárias, em serviços de caráter especial. Quanto a isso, não
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resta nenhuma dúvida. Região subdesenvolvida, central, mediterrânea, de ligação, entre norte e sul, com 650. 000 km2 , não poderia,
sem graves prejuízos para a Nação, ser condenada a um despovoamento fatal.
Mas, em vez de medidas e obras de exceção, com o aproveitamento da verba constitucional, o que se vem observando é a tendência que se generaliza de aproveitar essa percentagem da receita, em serviços que, normalmente, devaim constar do Orçamento,
como estradas do Plano Geral, Serviço de Malária, etc.
E, com êsse procedimento, fugimos ao que nos .traçou o legislador, cujo intuito evidente, foi o de nos obrigar ao emprêgo da
verba especial, no desenvolvimento de uma região, hoje econômicamente precária.
Mas, curvando-nos à decisão do Plenário, e sem outras considerações, prossigamos no estudo das 21 emendas apresentadas,
tendo por base o quantitativo de Cr$ 1 . 406. 200. 000,00, ao qual
nos procuraremos cingir, tanto quanto possível.
Antes, entretanto, convém notar que do substitutivo em exame, consta a autorização, para abertura de um crédito especial,
destinado a cobrir a diferença entre as despesas realmente despendidas, e, de fato, arrecadadas; e, bem assim, que no Quadro da
Distribuição dos Trabalhos, que acompanha a proposição, abre-se
uma coluna especial, para a discriminação dessa importância que
seria de Cr$ 145. 000. 000,00, quantia, aliás, já um pouco ultrapassada, diante de números positivos, colhidos, até 31 de dezembro
de 1953.
As emendas, se aprovadas, no seu conjunto, determinariam
um acréscimo de Cr$ 45. 000. 000,00, afora o que se pede para refôrço de garantia de financiamento das obras primordiais de regularização do rio, na importância de Cr$ 50. 000. 000,00, por ano.
Algumas delas, as de n. 0 • 1 (em parte), 14 e 15, absorvendo a
quantia de Cr$ 8. 000. 000,00, e cujos dizeres constam do Orçamento para 1954, estão tàcitamente, aprovadas.
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A êsses Cr$ 8. 000. 000,00 vem juntar-se a quantia de ...... .
Cr$ 18. 000. 000,00, resultante de emendas do Senado, que figura
na lei orçamentária vigente, assim dividida:
Cr$

Para linhas de fôrça para Canhoba, Gararu e
Pôrto da Fôlha ...................... .
Abastecimento dágua (acréscimo) ......... .
Rodovias e linhas de acesso (acréscimo) letra E
Letra F ................................. .
Letra G
Letra H

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

TOTAL ......................... .

18 .000 . 000,00

Nessas condições, somos forçados a, unificando o Plano com
o Orçamento, aumentar o quantitativo para 1954, de ......... .
Cr$ 26. 000. 000,00, como decorrência de lei vigente.
Mas, passemos ao exame das emendas, uma a uma:
Emenda n. 0 1

A estrada, objeto dessa emenda, consta do Orçamento para o
corrente exercício, mas sem o ramal para Rodelas. Nessas condições, opinamos, favoràvelmente à proposição, para que figure no
Plano, como vem na lei orçamentária, a saber, sem o ramal.
Emenda n.0 2

A queda não foi estudada. Dela nada se sabe, além do que vem
dito na justificação do nobre deputado Nestor Duarte. Não se tem
calculada a energia, em potencial, nem o preço da obra. Sabe-se,
outrossim, quanto dinheiro se tem perdido, no Vale do São Francisco, e alhures, por se dar início a serviços dessa natureza, sem
conhecimento prévio da formação geológica do terreno, no qual se
trabalha. o próprio autor da proposição não oferece dados precisos, nem vagos, sôbre a cachoeira do Tingui.
Assim, entendemos que, nesses dois anos que nos restam do
qüinqüênio (pràticamente um), o que se poderá fazer é o estudo
do assunto, com o projeto.
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Nessas condições, propomos, sem aumento de despesa, a esta
emenda, a seguinte subemenda:
"Acrescente-se ao n.º 1 do item III - Centrais Elétricas e
Linhas de Transmissão - as seguintes palavras: "bem como da
cachoeira de Tingui, no município de Macaúbas, na Bahia."
É êsse o nosso parecer.
Emenda n.0 3

Desejamos afirmar de antemão que, para crédito especial, não
comporta êsse acréscimo de Cr$ 5.000.000,00, que deseja o autor
da emenda n. 0 3. Contudo, dada a importância da obra em vista,
somos em que se aumente, na verba orçamentária para 1955, a
quantia de Cr$ 2. 500. 000,00. Nada impede, entretanto, que, de
futuro, se venha a abrir o crédito especial de Cr$ 2. 500. 000,00.
Basta que haja disponível .
Emenda n.º 4

A emenda visa a dotação de Cr$ 1 . 500. 000,00 para uma usina
elétrica em Carmópolis de Minas .
De fato, essa cidade, que possui, a poucos quilômetros de sua
sede, duas magníficas quedas dágua, já estudadas, vê-se tolhida,
no seu progresso, por falta de energia, pois apenas uma delas vem
sendo, parcialmente aproveitada, com pequena usina, cuja capacidade, de há muito se esgotou. A formação geológica do terreno,
permite a obra, econômicamente. Trata-se, outrossim, de uma
ampliação. Assim, somos pela aprovação da emenda, com inclusão
da verba indicada, no orçamento para 19>55 .
Emenda n.0 5

Parecer favorável, sem aumento de despesa.
Emenda n.0 6

Parecer favorável, sem aumento de despesa, quanto a Buenópolis, já com estudos feitos pelo SESP, que tem nas suas cogitações
êsse serviço, ali imprescindível. João Pinheiro já consta do programa, e Pará de Minas foi atendida na emenda n.º 5.
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Emenda n. 0 7

Esta emenda e a de n.o 20 terão de ser apreciadas, em conjunto, por tratarem, na sua par.te principal, do mesmo assunto,.
A primeira pleiteia autorização para abertura de crédito, com
referência aos anos de 1951, 1952, 1953 e 1954, além do destaque
de Cr$ 5. 000. 000,00 para o desenvolvimento de produção. Até já
consta do Projeto.
A segunda também pleiteia a inclusão, do ano de 1954, na
autorização para abertura de crédito especial, especificando que
esta autorização deve ir até Cr$ 170. 000. 000,00, para os quatro
anos.
A mim me parece, data vênia, esdrúxula e desnecessária a
providência de se incluir, na autorização, o ano de 1954. Esdrúxula,
também por extemporânea, de vez que não se pode determinar
qual a diferença a ser encontrada, entre despesa e arrecadação,
nem se ela vai se dar. Desnecessária, porque, se se observar a diferença, tudo poderá ser sanado com nova autorização, para abertura de crédito a que ficamos, desde já obrigados, Legislativo e Executivo, em face do parágrafo único do artigo 5.º do substitutivo.
Quanto ao acréscimo de Cr$ 5. 000. 00,00, para o desenvolvimento da produção, estamos de acôrdo dada a importância do
assunto e o possibilidade de verba. Até o dia 12 de dezembro de
1953, a diferença entre a quantia arrecadada e a empregada, era de
Cr$ 1 . 728. 000,00, faltando ainda a relação de alguns Estados do
Norte, referente aos últimos meses que virá, certamente, modificar
de um pouco, a nosso favor, a quantia acima citada.
Assim, além de nossa anuência, ao aumento de ........... .
Cr$ 5. 000. 000,00 no crédito especial, para o item XII, propomos
ao art. 6. 0 do substitutivo, a seguinte redação:
"Art. 6.º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
especiais até a importância de Cr$ 150. 000. 000,00, para ocorrer
às despesas previstas, no quadro anexo a esta lei, a fim de ser dada
aplicação aos saldos verificados nos exercícios de 1951, 1952 e 1953".
Claro está que a introdução dêsse àquele órgão técnico, deve,
agora, ser missão de Finanças, a alteração da numeração dos artigos seguintes do projeto. Se essa providência escapou àquele órgão
técnico, deve, agora, ser tomada.
É o nosso parecer.
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Emenda n.O 8

Prejudicada, de vez que foi atendida no parecer à emenda
n.º 6.
Emenda n.0 9

Lagoa da Prata é das cidades de maior futuro, dentre as ribeirinhas do São Francisco, dada a excelência de suas terras, férteis,
úmidas e planas. Existe ali, em pleno funcionamento, uma grande
e moderna usina de açúcar, além de outros empreendimentos agroindustriais, que atestam a fôrça econômica da região e a capacidade da sua gente.
Justo também será que a CVSF, que tanto contribuiu em numerário para o aumento da potência de Gafanhoto, disponha de
uma parte da energia dessa usina para atender a uma das mais
ricas zonas da margem do São Francisco.
Somos, entretanto, de parecer que se deve dispor, para êsse
efeito, de verba orçamentária da ordem, não de Cr$ 2. 000. 000,00,
mas de Cr$ 4.000.000,00, que é, aproximadamente, o valor da
linha, se bem que estejamos informados de que particulares, isto
é, industriais que se estabelecem em zona calcária próxima, com
fábricas de cimento, desejam colaborar na construção dessa transmissora, em colaboração com a CE;MIG.
Assim, com referência à emenda n.º 9', que se vote a seguinte:
Ao item III - Centrais Elétricas e Linhas de Transmissão,
n.º 3, acrescente-se, para o orçamento de 1955:
"Inclusive de Gafanhoto para Lagoa da Prata - ......... .
Cr$ 4. 000 .000,00."
Emenda n. 0 10

A reprêsa das "Três Marias", objeto desta emenda, merece
tôda a nossa atenção, pois, além de ser a obra central do Plano,
é, sem dúvida, a de maior importância das que se projetam, hoje,
no País, quer pela repercussão que terá, na vida econômica da
região, quer pela grandeza do empreendimento.
Os estudos levados a efeito pelos órgãos técnicos da CVSF e o
projeto da barragem e da usina, já em fase final, e que custou
ao Govêrno cêrca de Cr$ 11. 000. 000,00, nos informam que a verba
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de Cr$ 100. 000. 000,00 proposta em 1950, para garantia do financiamento, por ano, não corresponde à realidade atual, sendo necessário o seu aumento para Cr$ 150. 000. 000,00, como pretende o
autor da emenda.
Essa barragem é a viga-mestra de tôda a obra de valorização
e aproveitamento, que se leva a efeito, no Vale do São Francisco.
Dela decorrerá a perfeita navegabilidade do rio, hoje precária, e o
aumento de sua rêde navegável, bem como o acréscimo das possibilidades energéticas da região, além de outros grandes e inumeráveis benefícios .
Com o barramento, o tirante do rio passará de um mínimo de
60 cm, em Pirapora, e de 110 cm em Juàzeiro, a 210 e 170 cm,
respectivamente, o que permitirá, com folga, a constância de um
calado de 150 cm, em todo o curso do médio São Francisco, permitindo uma navegação econômicamente estável e conveniente, sob
todo ponto de vista. A rêde navegável, com a construção de eclusa,
será aumentada, no trecho de Pirapora a Pompeu, e talvez, até
Florestal, nas proximidades de Belo Horizonte, através do Parao,
peba.
Com a regularização decorrente dessa construção, terá o ribeirinho a possibilidade de uma irrigação permanente, com métodos
seguros, ficando, ao mesmo tempo, livre dos males provo~ados
pelas enchentes, fontes de endemias e de desastres, de natureza
econômica.
Com os seus 1.140 km2 de área inundada, comportando o volume de cêrca de 20 bilhões de metros cúbicos, a bacia a se formar
terá influência benéfica sôbre o sistema pluviométrico da região.
Cêrca de 700. 000 c.v. serão fornecidos pela usina decorrente
da barragem, para servir às regiões de Pirapora, Patos de Minas,
Curvelo, Montes Claros, Araxá e Belo Horizonte, região do ferro.
O sistema de Paulo Afonso - e isso é de suma importância com o aumento da descarga mínima do rio, de 800 mª/seg., para
1.300 mª/seg., terá um acréscimo em potencial energético, de cêrca de 1.400.000 c.v.
Não sabemos se a obra vai ser empreendida, diretamente, pela
CVSF, ou se esta passará a sua execução a outra entidade. Estamos, entretanto, informados que é pensamento do Executivo, en-
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tregar essa e as demais usinas, médias e pequenas, que se fizerem,
na parte superior da Bacia fora da influência da Hidrelétrica de
Paulo Afonso, a uma emprêsa de economia mista, em organização,
se não me engano, com a denominação de Cia. de Eletricidade
do São Francisco S . A.
Apraz-nos salientar, outrossim, que somente a energia elétrica
que a barragem poderá produzir pagará a soma a ser empregada
na obra, segundo opinião dos que têm a seu cargo, estudos do
assunto.
Já me alonguei, por demais, num parecer que devia ser sucinto, mas é que, sem êsse serviço, tudo que se vem realizando no Vale
do São Francisco, como sejam: emprêsa de navegação, linhas terrestres de .transporte e comunicação, para acesso ao rio principal,
centro econômico da região, colonização, desenvolvimento da produção, etc., não produzirão os resultados previstos, sem a obra
central. Daí a minha insistência, no caso.
O nosso parecer é pela aceitação da emenda.
Emenda n.º 11

Somos favoráveis a essa emenda, sabido como é, que existem
no Plano, usinas termelétricas e hidrelétricas.
Emenda n.º 12

Parecer favorável, de vez que está dentro dos planos do Poder
Executivo e não acarreta a emenda acréscimo de despesa.
Emenda n. 0 13

Prejudicada, uma vez que foi o caso resolvido, com o parecer
à emenda n.º 9.
Emenda n.º 14

O aumento pedido é de Cr$ 1. 000. 000,00. Não podemos deixar
de atender, porque êsse acréscimo foi concedido, por ocasião da
votação do Orçamento para 1954. É lei. Quanto ao mais, concordamos, por não trazer aumento de despesa e ser do programa da
CVSF.
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Emenda n. 0 15

A verba de Cr$ 20. 000. 000,00 não corresponde às necessidades
do serviço, pelo que opinamos favorávelmente. Ademais, o Congresso já aprovou a medida, que consta da lei orçamentária para
o exercício de 1954.
Emenda n. o 16

A verba constante do Plano, não comporta outras linhas. E
como o autor da emenda não propôs nenhum acréscimo, somos
pela rejeição desta emenda.
Emenda n. o 18

A emenda visa serviço novo para a CVSF, que já está empenhada, em Alagoas, no mesmo trabalho, com referência à Bacia
do Marituba. A estreiteza das verbas não comporta também êste
aumento. Somos, portanto, contrário à emenda.
Emenda n. 0 19

A emenda tem por objeto trabalho que depende da energia de
Paulo Afonso. Melhor será que se aguarde, portanto, a fôrça motriz, antes de se iniciar o trabalho. Além do mais, a verba não
comporta serviços novos, embora se reconheça que o autor da proposição em aprêço, trata de assunto que demanda a maior atenção,
por parte do Poder Executivo e dos agricultores. Somos forçados
a opinar contra a emenda.
Emenda n.º 20

Prejudicada em face do nosso parecer à emenda n.º 7.
Emenda n.º 21

Opinamos em parte favoràvelmente à emenda n.º 3, referente
a Piassabuçu, também em Alagoas, que já constava do Plano. Não
é mais possível atender a presente proposição face à exigüidade
das verbas. Esta é obra nova.
É êste o nosso parecer.
Sala das Comissões, 6 de fevereiro de 1954. - Leopoldo Maciel,
Relator.
22 -

27 .478
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PARECER DA COMISSÃO

A Comissão da Bacia do São Francisco, apreciando as emendas apresentadas em segunda discussão, oferecidas ao Projeto
n.o 1.057-50, opina:
a) pela aprovação, na forma do parecer do relator, das
emendas de n. 0 • 1-2-3-7-9-10-11-12-14-15e17;
b) pela rejeição, de acôrdo com o parecer do relator, das
emendas de n.ºª 16, 18, 19 e 21;
e) pela rejeição, contra o parecer do relator, das emendas
de n. 0 • 4, 5, 6 e 8;
d) no sentido de serem consideradas prejudicadas as emendas de n. 0 • 13 e 20;
e) no sentido de que se acrescente na coluna correspondente
ao ano de 1955, ao item V - Irrigação e Colonização, do Quadro
dos Trabalhos, o seguinte:
"Estudos, projeto e construção de um canal de irrigação, em
Sobradinho, Pernambuco - Cr$ 5. 000. 000,00."
Isto pôsto, aprova a Comissão o Substitutivo e o Quadro Discriminativo dos Trabalhos, em anexo, que consubstanciam a opinião acima expendida.
A diferença observada, entre o total das parcelas, constantes
do "Quadro da Distribuição das Dotações'', que veio da Comissão
de Finanças e do Plenário, e o que segue aprovado por êste órgão
Técnico, é de Cr$ 42. 500. 000,00. Dessa importância, ......... .
Cr$ 26. 000. 000,00 decorrem do reajustamento que a Comissão foi
forçada a fazer da lei orçamentária vigente com o Plano, parte de
1954; Cr$ 16. 500. 000,00 correspondem à soma das parcelas decorrentes das emendas de Plenário, aceitas, sendo Cr$ 11.500.000,00
para o orçamento de 1955 e Cr$ 5. 000. 000,00 para a coluna referente ao crédito especial a ser aberto.
Há ainda a considerar o acréscimo concedido à quantia destinada a garantir, em momento oportuno, o financiamento das
obras de Três Marias, conforme a emenda n.º 10, aprovada, a
saber, Cr$ 50. 000. 000,00.
Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 1954. - Vieira de Melo,
Presidente. - Leopoldo Maciel, Relator. -Aziz Maron - Dix-Huit
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Rosado - Vasco Filho - Machado Sobrinho - Olinto Fonseca Muniz Falcão - Pessoa Guerra - Medeiros Neto - Leandro Maciel - Monteiro de Castro - Rodrigues Seabra.

SUBSTITUTIVO DA COMISSAO DA BACIA DO SAO FRANCISCO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º Fica aprovado, nos têrmos desta lei, o Plano Geral
para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, elaborado na forma da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948, em
obediência ao que dispõe o art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
1

Art. 2. 0 1:sse plano pormenorizadamente exposto nas memórias e seus subsídios, que acompanharam as Mensagens n. 548
e 377-A, do Poder Executivo, respectivamente de 15 de dezembro de
1950 e 29 de outubro de 1951, compreende:
a) os estudos gerais sôbre a bacia hidrográfica inclusive levantamentos, observações, pesquisas e inquéritos, destinados a
organização dos programas detalhados dos serviços necessários ao
desenvolvimento econômico e social do Vale do São Francisco;
b) a regularização do regime fluvial, pela construção de reservatórios de acumulação nas bacias do rio principal e de seus
afluentes;
e) o melhoramento 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 dágua;
d) a ampliação, modernização e padronização do sistema fluvial de transporte, com a organização de uma sociedade de economia mista para a exploração do .tráfego fluvial;
e) a construção de centrais elétricas e respectivas linhas de
transmissão;
f) a execução de serviços de irrigação por meio de barragens
e outros sistemas, destinados a colonização de grandes áreas da
Bacia, bem como a construção de sistemas de pequena irrigação
na base de cooperação;
g) a construção de rodovias de acesso e ligação, destinadas
a conjugar o sistema regional de transporte com o Plano Rodoviário Nacional e os planos estaduais respectivos;
0
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as instalações dos aeropor.tos e campos de pouso que formam a "Rota do São Francisco";
i) a urbanização das cidades e a construção de sistemas de
abastecimento dágua e remoção de dejetos das mesmas;
j) o saneamento e a drenagem indispensáveis à recuperação
das terras úteis à agricultura no Rio São Francisco e seus afluentes, as quais poderão ser, quando conveniente, previamente desapropriadas;
k) a realização de serviços de educação e ensino profissional,
inclusive a instalação de fazendas-escolas, a organização de missões rurais ambulantes e o estabelecimento de cursos de treinamento manual;
l) a execução de serviços de saúde e assistência, incluindo o
equipamento e custeio da "Rêde Hospitalar", a organização de unidades móveis assistenciais e os trabalhos de profilaxia da malária;
m) a realização do~ serviços destinados ao fomento da produção agropecuária, incluindo 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, fábricas e usinas, além dos serviços de
defesa sanitária-animal e defesa sanitária-vegetal;
n) o florestamento, reflorestamento e proteção das nascentes dos rios da Bacia.
h)

Art. 3. 0 O Plano Geral terá a duração de 20 anos, a partir de
1951, e será dividido para sua melhor execução, em quatro períodos
ou qüinqüênios.
§ l.º No início das sessões legislativas dos anos de 1955, 1960 e
1965, o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, para a
necessária aprovação, o programa relativo ao qüinqüênio seguinte.
§ 2.º Cada programa, que fôr submetido à aprovação do Congresso Nacional, deverá ser acompanhado de dois relatórios sintéticos, o primeiro resumindo os progressos feitos na utilização dos
recursos naturais e no esfôrço de recuperação do homem, dando,
principalmente, os resultados obtidos no aumento da produção
agropastoril, das atividades industriais, da exploração mineral, da
eficiência dos meios de transporte e da melhoria das condições de
vida das populações rurais e urbanas; e, o segundo tratando dos
objetivos que se pretende atingir com o plano qüinqüenal seguinte.
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Art. 4.o As despesas com a execução do Plano Geral do São
Francisco, na parte que constitui responsabilidade direta da União
serão classificadas no anexo próprio da Comissão do Vale do Sã.o
Francisco, no Orçamento Geral da República, e atendidas à conta
dos recursos estabelecidos no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 5. 0 O Orçamento Geral da União consignará, anualmente,
à Comissão do Vale do São Francisco, para execução do plano e
custeio dos serviços previstos, não podendo em nenhum caso, a
importância total das dotações anuais ser inferior a 1 % sôbre o
montante das rendas tributárias previstas na proposta para o exercício a que se referir o orçamento.
Parágrafo único. Verificado que a aplicação de recursos na
execução do Plano de Recuperação do São Francisco foi, num exercício, inferior a 1% das rendas tributárias, nêle, efetivamente,
arrecadadas, será a diferença suprida por crédito especial, cuja
aplicação se restringirá às obras do plano.
Art. 6.º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
especiais, até a importância de Cr$ 150. 000. 000,00, para ocorrer
às despesas previstas, no quadro anexo a esta lei, a fim de ser dada
aplicação aos saldos verificados nos exercícios de 1951, 1952 e 1953.
Art. 7.° Fica o Poder Executivo autorizado:
a) a negociar empréstimos internos ou externos para a execução das obras previstas no programa qüinqüenal estabelecido
por esta lei, respeitados os limites das dotações previstas para cada
serviço a que se referir a operação, bem como assumir compromissos, por prazo equivalente ao da vigência do artigo 29 do ADCT,
até o limite de Cr$ 150. 000. 000,00 (cento e cinqüenta milhões de
cruzeiros), por ano, a fim de garantir contratos de financiamento
que se prevêm necessários para a execução das obras de regularização do regime fluvial, indicadas no plano, a começar pela barragem das Três Marias;
b) a celebrar contratos, na forma da legislação vigente, para
aquisição nos mercados externos dos materiais e equipamentos necessários à execução do Plano Geral do São Francisco .
Art. 8.º Compete à Comissão do Vale do São Francisco promover entendimentos e firmar acôrdos e convênios com os Gover-
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nos Estaduais e Municipais, as autarquias, as sociedades de economia mista, entidades paraestatais, existentes ou que venham a ser
criadas em virtude de lei, e entidades privadas, no sentido de coordenar as atividades relacionadas com os programas de trabalhos
dêste plano, tendo em vista o disposto no artigo 14 da Lei n.º 541,
de 15 de dezembro de 1948.
Art. 9 .º Mediante convênios, a Comissão do Vale do São Francisco cooperará com os municípios da Bacia na instalação ou melhoramento de um serviço de abastecimento dágua potável, empregando, em cada caso, por conta das dotações do artigo 29 do ADCT
quantia não superior a Cr$ 1 . 000. 000,00 (um milhão de cruzeiros), competindo-lhe estudar, projetar e executar as respectivas
obras.
§ 1.º Caberá à Prefeitura interessada o custeio do que exceder
daquela importância, devendo, antes do início das obras, ter assegurado à CVSF o financiamento da parte que lhe compete, podendo, se necessário, recorrer, para ,tanto, a operação do crédito, caso
em que lhe será facultado dar em garantia a renda do próprio
serviço.
§ 2.º Na distribuição dos benefícios previstos neste artigo serão
observados de referência aos Estados, os critérios da proporcionalidade, quanto ao número de municípios, e da simultaneidade,
quanto à execução das obras.
1

Art. 10. A autonomia financeira e administrativa, concedida
à Comissão do Vale do São Francisco, conforme dispõe o art. 1.º
da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948, faculta ao referido
órgão, além de outras prerrogativas:
a) aplicar recursos independentemente de registro prévio no
Tribunal de Contas, de acôrdo com o disposto no art. 17 da Lei
n.º 541, de 15 de dezembro de 1948;
b) requisitar funcionários especializados de outras repartições e serviços, de acôrdo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
Parágrafo único. Os saldos das dotações não aplicadas no
exercício financeiro ou dentro dos prazos normais de vigência dos
créditos, serão integralmente aplicados em épocas posteriores, escriturados em "restos a pagar".
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Art. 11. A Comissão do Vale do São Francisco manterá 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 dezembro de 1948.
§ 1.0 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 foram concedidas, cuja conta será movimentada pelo Diretor
Superintendente da Comissão, à medida das necessidades, independentemente de duodécimos.
§ 2.º Até 31 de janeiro de cada ano, a Comissão do Vale do São
Francisco deverá remeter ao Tribunal de Contas a prestação anual
dos suprimentos que lhe foram concedidos no exercício anterior,
a fim de permitir o cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei
n.o 541, de 15 de dezembro de 1948.
Art. 12. Os destaques das verbas de que trata o§ 2.º do art. 7.º
da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948, serão solicitados nos
limites das dotações anuais, diretamente ao Presidente da República, pelo Diretor Superintendente da Comissão e independentemente de qualquer formalidade, junto aos demais órgãos administrativos do serviço público.
Art. 13. É o Poder Executivo autorizado a organizar por intermédio da Comissão do Vale do São Francisco, uma sociedade de
economia mista para a exploração do tráfego fluvial do São Fran-cisco, sob a denominação de "Companhia de Navegação do São
Francisco S. A." subscrevendo até o limite de Cr$ 92.500.000,00
(noventa e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) do respectivo
capital, sendo Cr$ 70. 000. 000,00 (setenta milhões de cruzeiros)
em dinheiro pagáveis em três anos, e os restantes Cr$ 22.500.000,00
(vinte e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), representados
pelas instalações do Estaleiro Fluvial da Ilha do Fogo e pelos armazéns construídos nos portos fluviais, os quais serão incorporados ao patrimônio da sociedade.
§ 1.º Os Governos dos Estados de Minas Gerais e Bahias, proprietários respectivamente, da "Navegação Mineira do São Fran-
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cisco", e "Viação Baiana do São Francisco", poderão fazer parte
da sociedade, com a incorporação à mesma dos acervos de suas
emprêsas, recebendo cada qual, em ações o preço da respectiva
avaliação.
§ 2.0 Serão incorporados à Sociedade, mediante desapropriação, na forma da lei, os acervos da "Companhia Indústria e Viação
de Pirapora S .A." e da "Emprêsa Fluvial Ltda.'', nas partes relativas à navegação, devendo as respectivas indenizações ser pagas
com parte do capital, em dinheiro, subscrito pelo Govêrno Federal.
§ 3. 0 O capital do Govêrno Federal na constituição da referida
sociedade não poderá ser inferior, em qualquer hipótese, a 51 %
do total das ações .
§ 4.o Ficarão atribuídas à referida sociedade de economia mista, a partir do exercício de sua constituição, as subvenções concedidas às emprêsas de navegação a serem incorporadas nos têrmos
do Decreto-lei n. 0 3 .100, de 7 de março de 1941.
§ 5.º A Companhia de Navegação do São Francisco S .A. adotará um plano de contabilidade industrial que possibilite a apura.
ção do custo unitário de cada um dos seus serviços.
§ 6.º A Companhia de Navegação do São Francisco S.A. enviará, até o dia 30 de abril de cada ano, às Comissões de Tomada
de Contas da Câmara dos Deputados e do Senado, cópias do balanço da demonstração de lucros e perdas do relatório e dos anexos
que esclareçam todos os dados do balanço.
Art. 14. Fica mantido o direito de livre navegação do Rio São
Francisco e seus afluentes, devendo, contudo, a Comissão do Vale
do São Francisco 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 cinco anos,
a contar da data da expedição das referidas instruções, à reforma
de suas respectivas frotas fluviais, de acôrdo com as especificações
a serem aprovadas pelo Presidente da República.
Art. 15. A Comissão do Vale do São Francisco, em colaboração
com a Diretoria de Marinha Mercante do Ministério da Marinha
e com a Comissão de Marinha Mercante do Ministério da Viação e
Obras Públicas, organizarão, no prazo de 180 dias, um regulamento
especial para a exploração e manutenção do tráfego fluvial do São
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Francisco, tendo em vista as particularidades do meio onde o mesmo vai ser aplicado, o qual terá aprovação por decreto do Poder
Executivo.
Art. 16. Qualquer concessão para aproveitamento de quedas
dágua no Rio São Francisco e seus afluentes dependerá de prévia
audiência da Comissão do Vale do São Francisco.
§ 1.º A Comissão do Vale do São Francisco celebrará convênios
com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, para que esta
execute os estudos, projetos, serviços e obras de linhas de transmissão e estações transformadoras destinadas ao fornecimento de
energia elétrica aos municípios da Bacia do São Francisco, incluídos em sua zona de influência, mediante dotações do art. 29 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, que serão distribuídas, anualmente, pela primeira à segunda.
§ 2. 0 Os convênios estipularão a obrigatoriedade, por parte da
Companhia Hidrelétrica do São Francisco, da reserva, a partir do
funcionamento do terceiro gerador da Central de Paulo Afonso,
de uma quota progressiva da potência instalada para os fornecimentos previstos neste artigo, assumindo a Comissão do Vale do
São Francisco a responsabilidade dos ônus decorrentes da reserva
e fornecimento de energia.
§ 3.º o Orçamento da República consignará, durante cinco
exercícios, a partir de 1954, dotações do art. 198 da Constituição,
à razão de Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros)
anuais, que serão distribuídos à Companhia Hidrelétrica do São
Francisco, para construir linhas de transmissão e estações transformadoras em municípios situados no Polígono das Sêcas, dentro
de sua zona de influência, a começar pelos Sistemas do Cariri,
Senhor do Bonfim, Mossoró e Pajeú, e Palmeira dos índios.
Art. 17. O Poder Executivo, por intermédio da Comissão do
Vale do São Francisco, poderá explorar as fontes de energia de que
trata o artigo anterior, bem como pesquisar, lavrar e industrializar
os depósitos minerais existentes na região do São Francisco, excetuados os de petróleo diretamente ou por meio de sociedade de
economia mista que organizar.
Art. 18. A Comissão do Vale do São Francisco poderá:
a) organizar e manter uma "carteira de revenda" para fornecimento de materiais e equipamentos a agricultores e criadores
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da região, nos têrmos do Decreto n. 0 23. 255, de 27 de junho de
1947;
b) entrar ein 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;
e) entrar em acôrdo com os proprietários e agricultores da
região, para manter campos de irrigação na base de cooperação,
baixando, para tanto, as necessárias instruções.
Parágrafo único. Os regulamentos para execução do disposto
nas letras a e b dêste artigo serão aprovados por decretos do Poder
Executivo.
Art. 19<. Para o qüinqüênio 1951-1955, fica aprovado o programa descrito no quadro anexo a esta lei.
Art. 20. O pessoal, em comissão do quadro da Comissão do
Vale do São Francisco será de nomeação e exoneração do Presidente da República, mediante proposta da Comissão.
Parágrafo único. O quadro de pessoal de que trata êste artigo será aprovado pelo Congresso Nacional, de conformidade com o
que dispõe o art. 2. 0 da Lei n. 0 972, de 16 de dezembro de 1949.
Art. 21. As tabelas de extranumerários serão aprovadas pelo
Presidente da República, mediante proposta da Comissão, sendo
atribuição do Diretor Superintendente dêsse órgão a admissão e
dispensa dêsses servidores.
Parágrafo único. As tabelas de pessoal para obras serão aprovadas pelo Diretor Superintendente da Comissão, nos limites das
respectivas dotações, e tendo em vista o disposto no art. 10 da Lei
n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948.
Art. 22. O pessoal a serviço da Comissão do Vale do São Francisco a que se referem os arts. 20 e 21 desta lei, excetuado o de
obras, não poderá ser dispensado sem justa causa.
Art. 23. Ficam isentos de direitos de importação e demais
taxas aduaneiras, os equipamentos, máquinas e viaturas que a
Comissão do Vale do São Francisco adquirir para os serviços a
seu cargo.
Art. 24. A Comissão do Vale do São Francisco, dentro de 60
dias, a partir da data da publicação da presente lei, apresentará
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ao Presidente da República, para ser aprovado por decreto administrativo, o seu novo regimento, tendo em vista as alterações e
inovações feitas na presente lei.
Parágrafo único. O novo regimento, referido neste artigo,
manterá, entretanto, a organização administrativa atualmente
em vigor na Comissão, aprovada pelo Decreto n.º 29.807, de 25
de julho de 1951, tendo em vista sua natureza de órgão executivo,
de chefia singular .
Ar.t. 25 . Continuam em vigor tôdas as disposições constantes
da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, que não foram alteradas por esta lei.
Art. 26. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 1954. - Vieira de Melo,
Presidente. - Leopoldo Maciel, Relator. - Aziz Maron. - Dix-huit

Rosado. - Vasco Filho. - Machado Sobrinho. - Olinto Fonseca.
- Muniz Falcão. - Pes:soa Guerra. - Medeiros Neto. - Leandro
Maciel. - Monteiro de Castro. - Rodrigues Seabra.

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS
RELATÓRIO

Apreciando as emendas apresentadas, em segunda discussão,
oferecidas ao Projeto n. 0 1. 057-50, e considerando o relatório apresentado, sôbre o assunto, pela Comissão da Bacia do São Francisco,
somos de opinião que seja aprovado pela Comissão de Finanças, o
Parecer já aprovado pela Comissão da Bacia do São Francisco e
que concluiu:
a) pela aprovação das emendas n.º" 1 - 2 - 3 - 7 - 9 10 - 11 - 12 - 14 - 15 e 17;
b) pela rejeição das emendas de n.º" 4 - 5 - 6 - 8 - 16 18 - 19 e 21;
e) no sentido de serem consideradas prejudicadas as emendas de n. 0 • 13 e 20.
Outrossim, somos de opinião que, de acôrdo com o parecer da
Comissão da Bacia do São Francisco, se acrescente ao programa
de .trabalhos relativo ao exercício de 1955, a dotação de ....... .
Cr$ 5. 000. 000,00 para "estudo, projeto e início de execução das
obras de regularização e irrigação da Seção Inferior do Médio São
Francisco" (de Sobradinho para jusante, até Paulo Afonso), proporcionando a irrigação de extensas áreas pernambucanas e baianas que deverão ser beneficiadas pela aplicação de um processo de
irrigação, por gravidade, em caráter definitivo, acréscimo êsse que
já foi incluído no quadro de distribuição no item 2 do título V,
necessitando, apenas, alterar a redação anteriormente feita para
a que ora propomos.
Ao submetermos o presente relatório ao exame e deliberação
da Comissão de Finanças, propomos, como acima foi exposto, a
aceitação do que a respeito ficou deliberado pela Comissão da Ba-
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eia do São Francisco, com a inclusão dos seguintes parágrafos aos
artigos 13 e 17 do projeto:
Art. 13 ................................................ .
§ 7. 0 Os empregados da nova sociedade ficarão sujeitos à
legislação trabalhista.
§ 8.0 As indenizações que forem devida.S em conseqüência de
dispensa de pessoal admitido após a declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação, ou a autorização legislativa para
efeito de incorporação, das emprêsas de navegação, correrão por
conta das entidades respectivas, desde quando não autorizadas pelo
Govêrno Federal.
§ 9.º As melhorias de salário ou de vantagens, concedidas ao
pessoal, a par.tir da referida declaração de utilidade pública, ou
autorização legislativa, poderão ser revistas e reajustadas, sem direito a indenização, no caso de redução.
§ 10. As providências indicadas nos parágrafos 8. 0 e 9 0 dêste
artigo só terão eficácia dentro de 60 dias a contar do funcionamento da nova emprêsa.
Art. 17 ................................................ .
§ 1.º Para exploração das centrais, usinas e sistemas elétricos
em construção ou que forem construídos pela Comissão do Vale
do São Francisco, fica o Govêrno Federal autorizado a organizar,
desde já, por intermédio da referida Comissão, duas sociedades de
economia mista sob a denominação, respectivamente, de "Companhia de Eletricidade do Alto São Francisco" e "Centrais Elétricas
do Médio São Francisco S . A. "
§ 2.0 O Govêrno Federal, na constituição dessas sociedades,
subscreverá, no mínimo, 51 % do total das ações, sendo o seu capital em parte representado pelas obras de eletricidade existentes.
§ 3.0 Os Governos Estaduais e Municipais, interessados, poderão, também, oferecer, como capital ou parte do capital, as obras
conexas existentes, mediante avaliação por parte da Comissão do
Vale do São Francisco.
§ 4.º Aplicam-se a essas emprêsas o disposto nos parágrafos
5. 0 , 6. 0 , 7.0 , 8.0 , 9.0 e 10 do artigo 13 desta lei.
1
•
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Quanto ao mais, examinadas, como foram, as emendas apresentadas, e introduzidas as alterações indispensáveis, o projeto
está em condições de ser votado.
Sala da Comissão, 7 de junho de 1954. Relator.

Manoel Novais,

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças opina favoràvelmente ao substitutivo
oferecido pela Comissão do Vale do São Francisco ao projeto
n.º 1. 057-C-50, emendado em segunda discussão, com emendas
anexas adotadas pela referida Comissão de Finanças .
Sala Antônio Carlos, 7 de junho de 1954. - Israel Pinheiro,
Presidente. - Hélio Cabal, Relator designado. - Lameira Bitten-

court. - João Agripino. - Macedo Soares. - Jandui Carneiro. Pontes Vieira. - Celso Peçanha. - Artur Audrá. - Clodomir Millet. - Ponce de Arruda.

SESSAO EM 2 DE JULHO DE 1954
(Extraordinária Noturna)

Votação em primeira discussão do Projeto n.0 1.057-D,
de 1950, que dispõe sôbre o Plano Geral de Aproveitamento
Econômico do Vale do São Francisco; tendo parecer da
Comissão da Bacia do São Francisco, com substitutivo ao
projeto emendado em 2.ª discussão e da Comissão de Finanças, favorável ao referido substitutivo com emendas.

O SR. PRESIDENTE - Ao projeto, quando em segunda discussão, foram oferecidas emendas.
O SR. PRESIDENTE - A Comissão da Bacia do São Francisco,
opinando sôbre as emendas, ofereceu substitutivo.
O SR. PRESIDENTE - A Comissão de Finanças, por sua vez,
opinou favoràvelmente ao substitutivo da Comissão da. Bacia do
São Francisco e ofereceu ao mesmo as seguintes
Emendas

N. 0 I

Ao n.º 2 do item V - Irrigação e Colonização:
Estudo, projeto e início de execução das obras de regularização e irrigação da Seção Inferior do Médio São Francisco (de Sobradinho para jusante até Paulo Afonso) - Cr$ 5.000.000,00.
23 -

27.478

-354-

N. 0 II

Ao art. 13 do substitutivo da Comissão do Vale do São Francisco:
Acrescentem-se os seguintes parãgrafos:
§ 7.0 Os empregados da nova sociedade ficarão sujeitos à Legislação Trabalhista.
§ 8.0 As indenizações que forem devidas em conseqüência de
dispensa de pessoal admitido após a declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação ou autorização legislativa para
efeito de incorporação das emprêsas de navegação, correrão por
conta das entidades respectivas, desde quando não autorizados
pelo Govêrno Federal.
§ 9.º As melhorias de salário ou de vantagens, concedidas ao
pessoal a partir da referida declaração de utilidade pública, ou
autorização legislativa, poderão ser revistas e reajustadas, sem
direito a indenização, no caso de redução.
§ 10. As providências indicadas nos parãgrafos 8.º e 9.º dêste
artigo, só terão eficâcia dentro de 60 dias, a contar do funcionamento da nova emprêsa.
N.º III

Ao art. 17 do substitutivo da Comissão do Vale do São Francisco:
Acrescentem-se os seguintes parãgrafos:
§ 1.º Para exploração das centrais, usinas e sistemas elétricos
em construção ou que forem construídos pela Comissão do Vale do
São Francisco, nas regiões do alto e médio São Francisco, fica o
Govêrno Federal autorizado a organizar, desde jã, por intermédio
da referida Comissão, duas sociedades de economia mista, sob a
denominação, respectivamente, de "Companhia de Eletricidade do
Alto São Francisco" e "Centrais Elétricas do Médio São Francisco
Sociedade Anônima".
§ 2.º O Govêmo Federal, na constituição dessas s<1,'.!iedades,
subscreverá no mínimo 51 % do total das ações, sendo o seu capital
em parte representado pelas obras de eletricidade existentes.
§ 3.º Os Governos Estaduais e Municipais, interessados, poderão também oferecer como capital ou parte de capital, as obras
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conexas existentes, mediante avaliação por parte da Comissão do
Vale do São Francisco.
§ 4.º Aplieam-se a essas emprêsas o disposto nos parágrafos
5.º, 6.º, 7. 0 , 8.º, 9.º e 10 do art. 13 desta lei.
O SR. PRESIDENTE - Vou submeter a votos o substitutivo
da Comissão da Bacia do São Francisco.
Aprovado.
Em votação as emendas da Comissão de Finanças.
Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE -

O projeto vai à redação final .

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

SESSÃO EM 3 DE SETEMBRO DE 1954

É

lida e vai a imprimir a seguinte

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO N. 0 1. 057-E -

1950

Redação Final do projeto n.o 1.057-D, de 1950, que
dispõe sôbre o Plano Geral de Aproveitamento Econômico
do Vale do São Francisco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º É aprovado, nos têrmos desta lei, o Plano Geral para
o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, elaborado
na forma da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948, em obediência
ao que dispõe o artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias .
Parágrafo único. O Plano Geral de que trata êste artigo compreende:
a) os estudos gerais sôbre a bacia hidrográfica, inclusive
levantamentos, observações, pesquisas e inquéritos destinado à
organização dos programas detalhados dos serviços e necessários
ao desenvolvimento econômico e social do Vale do São Francisco;
b) a regularização do regime fluvial, pela construção de
reservatórios de acumulação nas bacias do rio principal e de seus
afluentes;
c) o melhoramento 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 dágua;
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d) a ampliação, modernização e padronização do sistema
fluvial de transporte, com a organização de uma sociedade de economia mista para exploração do tráfego fluvial;
e) a construção de centrais elétricas e respectivas linhas de
transmissão;
f) a execução de serviços de irrigação, por meio de barragens
e outros sistemas, destinados à colonização de grandes áreas da
bacia, bem como à construção de sistemas de pequena irrigação,
na base de cooperação;
g) a construção de rodovias de acesso e ligação, destinadas
a conjugar o sistema regional de transporte com o plano rodoviário nacional e os planos estaduais respectivos;
h) as instalações dos aeroportos e campos de pouso que formam a "Rota do São Francisco";
i) a urbanização das cidades e a construção de sistemas de
abastecimento dágua e remoção de dejetos das mesmas;
j) o saneamento e a drenagem indispensáveis à recuperação
das terras úteis à agricultura no Rio São Francisco e seus afluentes, as quais poderão ser, quando conveniente, previamente desapropriadas;
k) a realização de serviços de educação e ensino profissional,
inclusive a instalação de fazendas-escolas, a organização de missões
rurais ambulantes e o estabelecimento de cursos de treinamento
manual;
l) a execução de serviços de saúde e assistência, incluindo o
equipamento e custeio da "Rêde Hospitalar", a organização de unidades móveis assistenciais e os trabalhos de profilaxia da malária;
m) a realização dos serviços destinados ao fomento da produção agropecuária, incluindo 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, fábricas e usinas, além dos seriviços de
defesa sanitária animal e defesa sanitária vagetal;
n) o florestamento, reflorestamento e proteção das nascentes dos rios da Bacia.
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Art. 2.º O Plano Geral terá a duração de 20 (vinte) anos, a
partir de 1951, e será dividido, para sua melhor execução, em quatro períodos ou qüinqüênios.
§ 1.º No início das sessões legislativas dos anos de 1955, 1960 e
1965 o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, para a necessária aprovação, o programa relativo ao qüinqüênio seguinte.
§ 2.0 Cada programa, que fôr submetido à aprovação do Congresso Nacional, deverá ser acompanhado de dois relatórios sintéticos: o primeiro resumindo os progressos feitos na utilização dos
recursos naturais e no esfôrço de recuperação do homem, dando,
principalmente, os resultados obtidos no aumento da produção
agropastoril, das atividades industriais, da exploração mineral, da
eficiência dos meios de transpor.te e da melhoria das condições de
vida das populações rurais e urbanas; e o segundo tratando dos
objetivos, que se pretende atingir com o plano qüinqüenal seguinte.
Art. 3.º As despesas com a execução do Plano Geral do Vale
do São Francisco, na parte que constitui responsabilidade direta
da União, serão classificadas no anexo próprio da Comissão do Vale
do São Francisco, no Orçamento Geral da República, e atendidas à
conta dos recursos estabelecidos no art. 29 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Art. 4.º O Orçamento Geral da União consignará, anualmente,
as dotações à Comissão do Vale do São Francisco, para execução do
plano e custeio dos serviços previstos, não podendo, em nenhum
caso, a importância total das mesmas ser inferior a 1 % sôbre o
montante das rendas tributárias previstas na proposta para' o
exercício a que se referir o orçamento.
Parágrafo único. Verificado que a aplicação de recursos na
execução do plano de recuperação do Vale do São Francisco foi,
num exercício, inferior a 1 % das rendas tributárias, nêle, efetivamente, arrecadadas, será a diferença suprida por crédito especial
".u.ja aplicação se restringirá às obras do plano.
Art. 5.º É o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais até a importância de Cr$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta
milhões de cruzeiros), para ocorrer às despesas previstas, no quadro anexo a esta lei, a fim de ser dada aplicação aos saldos verificados nos exercícios de 1951, 1952 e 1953.
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Art. 6.º É o Poder Executivo autorizado:
a) a negociar empréstimos internos ou externos para execução
das obras previstas no programa qüinqüenal estabelecido por esta
lei, respeitados os limites das dotações previstas para cada serviço
a que se referir a operação, bem como assumir compromissos, por
prazo equivalente ao da vigência do art. 29 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, até o limite de Cr$ 150. 000. 000,00
(cento e cinqüenta milhões de cruzeiros), por ano, a fim de garantir contratos de financiamento que se prevêem necessários para
execução das obras de regularização do regime fluvial, indicadas
no plano, a começar pela barragem das Três Marias;
a celebrar contratos, na forma da legislação vigente, para
aquisição nos mercados externos, dos materiais e equipamentos
necessários à execução do Plano Geral do Vale do São Francisco.
b)

Art. 7.º Compete à Comissão do Vale do São Francisco promover entendimentos e firmar acôrdos e convênios com os governos
estaduais e municipais, autarquias, sociedades de economia mista,
entidades paraestatais, existentes ou que venham a ser criadas em
virtude de lei, e entidades privadas, no sentido de coordenar as
atividades relacionadas com os programas de trabalhos dêste plano, tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei n.º 541, de 15 de
dezembro de 1948.
Art. 8. 0 Mediante convênios, a Comissão do Vale do São Francisco cooperará com os municípios da Bacia na instalação ou melhoramento de um serviço de abastecimento dágua potável, empregando, em cada caso, por conta das dotações do art. 29 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, quantia não superior a
Cr$ 1. 000. 000,00 (um milhão de cruzeiros), competindo-lhe estudar, projetar e executar as respectivas obras.
§ l.º Caberá à Prefeitura interessada o custeio do que exceder
daquela importância, devendo, antes do início das obras, ter assegurado à Comissão do Vale do São Francisco o financiamento da
parte que lhe compete, podendo, se necessário, recorrer, para
tanto, a operação de crédito, caso em que .lhe será facultado dar
em garantia a renda do próprio serviço.
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§ 2.0 Na distribuição dos benefícios previstos neste artigo serão

observados, com referência aos Estados, os critérios da proporcionalidade, quanto ao número de municípios, e da simultaneidade,
quanto à execução das obras.
Art. 9.º A autonomia financeira e administrativa concedida à
Comissão do Vale do São Francisco, conforme dispõe o art. 1.º da
Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948, faculta ao referido órgão,
além de outras prerrogativas:
a) aplicar recursos independente de registro prévio no Tribunal de Contas, de acôrdo com o disposto no art. 17 da Lei
n.o 541, de 15 de dezembro de 1948;
b) requisitar funcionários especializados de outras repartições e serviços, de acôrdo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
Parágrafo único. Os saldos das dotações não aplicadas no
exercício financeiro ou dentro dos prazos normais de vigência dos
créditos, serão integralmente aplicados em épocas posteriores, escriturados em "restos a pagar".
Art. 10. A Comissão do Vale do São Francisco manterá 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 mais serviços a seu cargo, sacando à medidas das necessidades, tendo em
vista o disposto no art. 16 da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de
1948.
§ 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, independente de duodécimos.
§ 2.º Até 31 de janeiro de cada ano, a Comissão do Vale do
São Francisco deverá remeter ao Tribunal de Contas a prestação
anual dos suprimentos que lhe foram concedidos no exercício anterior, a fim de permitir o cumprimento do disposto no art. 15 da
Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948.

-

362 -

Ar.t. 11. Os destaques das verbas de que trata o§ 2. 0 do art. 7. 0
da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, serão solicitados, nos
limites das dotações anuais, diretamente ao Presidente da República, pelo Diretor Superintendente da Comissão e independente
de qualquer formalidade junto aos demais órgãos administrativos
do serviço público.
Art. 12 . É o Poder Executivo autorizado a or.ganizar, por intermédio da Comissão do Vale do São Francisco, uma sociedade de
economia mista para exploração do tráfego fluvial do São Francisco, sob a denominação de "Companhia de Navegação do São
Francisco S. A.", subscrevendo até o limite de Cr$ 92. 500. 000,00
(noventa e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) do respectivo
capital; sendo, Cr$ 70. 000. 000,00 (setenta milhões de cruzeiros),
em dinheiro pagáveis em três anos, e os restantes Cr$ 22.500.000,00
(vinte e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), respresentados
pelas instalações do Estaleiro Fluvial da Ilha do Fogo, pelos armazéns construídos e portos fluviais, os quais serão incorporados ao
patrimônio da sociedade.
§ 1.º Os Governos dos Estados de Minas Gerais e Bahia, proprietários, respec,tivamente da "Navegação Mineira do São Francisco" e da "Viação Baiana do São Francisco", poderão fazer parte
da sociedade, com a incorporação à mesma dos acervos de suas
emprêsas, recebendo -cada qual em ações, o preço da respectiva
avaliação.
§ 2.º Serão incorporados à Sociedade, mediante desapropriação, na forma da lei, os acervos da "Companhia Industrial e Viação de Pirapora S.A." e da "Emprêsa Fluvial Ltda.", nas partes
relativas à navegação, devendo as respectivas indenizações serem
pagas com parte do capital, em dinheiro, subscrito pelo Govêmo
Federal.
§ 3.º O capital do Govêrno Federal na constituição da referida
sociedade não poderá ser inferior, em qualquer hipótese, a 51 %
(cinqüenta e um por cento) do total das ações.
§ 4.o Serão atribuídas à referida sociedade de economia mista,
a partir do exercício de sua constituição, as subvenções concedidas
às emprêsas de navegação a serem incorporadas, nos têrmos do
Decreto-lei n.º 3 .100, de 7 de março de 1941.
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§ 5. 0 A "Companhia de Navegação do São Francisco S.A."

enviará, até o dia 30 de abril de cada ano, às Comissões de Tomada
de Contas da Câmara dos Deputados e do Senado, cópias do balanço, da demonstração de lucros e perdas, do relatório e dos
anexos, que esclareçam todos os dados do balanço.
§ 7.0 Os empregados da nova sociedade ficarão sujeitos à Le-

gislação Trabalhista.
§ 8.º As indenizações que forem devidas em conseqüência de
dispensa de pessoal admitido após a declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação, ou autorização legislativa para
efeito de incorporação das emprêsas de navegação, correrão por
conta das entidades respectivas, desde quando não autorizadas
pelo Govêrno Federal.
§ 9.º As melhorias de salário ou de vantagens, concedidas ao
pessoal a partir da referida declaração de utilidade pública, ou
autorização legislativa, poderão ser revistas e reajustadas, sem
direito a indenização, no caso de redução.
§ 10. As providências indicadas nos parágrafos 8.0 e 9.º dêste
artigo só .terão eficácia dentro em (60) sessenta dias, a contar do
funcionamento da nova emprêsa.
Art. 13. É mantido o direito de livre navegação no Rio São
Francisco e seus afluentes, devendo, contudo, a Comissão do Vale
do São Francisco providenciar, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, a expedição das necessárias instruções, no sentido de que as
demais emprêsas de navegação que ali operam procedam, no prazo
de 5 (cinco) anos, a contar da data da expedição das referidas
instruções, à reforma de suas respectivas frotas fluviais, de acôrdo
com as especificações a serem aprovadas pelo Presidente da República.
Art. 14. A Comissão do Vale do São Francisco, em colaboração
com a Diretoria de Marinha Mercante do Ministério da Marinha
e <:om a Comissão de Marinha Mercante do lVlinistério da Viação
e Obras Públicas, organizará, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, um regulamento especial para exploração e manutenção do
tráfego fluvial do São Francisco, tendo em vista as particulari-
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dades do meio onde o mesmo vai ser aplicado, o qual terá aprovação por decreto do Poder Executivo.
Art. 15. Qualquer concessão para aproveitamento de quedas
dágua no Rio São Francisco e seus afluentes dependerá de prévia
audiência da Comissão do Vale do São Francisco.
§ 1.º A Comissão do Vale do São Francisco celebrará convênios
com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, para que esta
execute os estudos, projetos, serviços e obras de linhas de transmissão e estações transformadoras, destinadas ao fornecimento de
energia elétrica aos municípios da Bacia do São Francisco, incluídos em sua zona de influência, mediante dotações do art. 29 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que serão distribuídas, anualmente, pela primeira à segunda.
§ 2.º Os convênios estipularão a obrigatoriedade, por parte
da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, da reserva, a partir
do funcionamento do terceiro gerador da Central de Paulo Afonso,
de uma quota progressiva da potência instalada para os fornecimentos previstos neste artigo, assumindo a Comissão do Vale do
São Francisco a responsabilidade dos ônus decorrentes da reserva
e fornecimento de energia.
§ 3.º O Orçamento da República consignará durante 5 (cinco)
exercícios, a partir de 1954, as dotações do art. 198 da Constituição,
à razão de Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros)
anuais, que serão distribuídos à Companhia Hidrelétrica do São
Francisco, para construir linhas de transmissão e estações transformadoras em municípios situados no Polígono das Sêcas, dentro
de sua zona de influência, a começar pelos Sistemas do Cariri,
Senhor do Bonfim, Mossoró, Pajeú e Palmeira dos índios.
Art. 16. O Poder Executivo, por intermédio da Comissão do
Vale do São Francisco, poderá explorar as fontes de energia de que
trata o ar,tigo anterior, bem como pesquisar, lavrar e industrializar
os depósitos minerais existentes na região do São Francisco,
excetuados os de petróleo, diretamente ou por meio de sociedade
de economia mista que organizar.
§ 1.º Para exploração das centrais, usinas e sistemas elétricos
em construção ou que forem construídas pela Comissão do Vale
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do São Francisco, nas regiões do alto e médio São Francisco, é o
Govêrno Federal autorizado a organizar, por intermédio da referida Comissão, duas sociedades de economia mista sob a denominação, respectivamente, de "Companhia de Eletricidade do Alto
São Francisco" e "Centrais Elétricas do Médio São Francisco S.A."
§ 2.0 O Govêrno Federal, na constituição dessas sociedades,
subscreverá, no mínimo, 51 % (cinqüenta e um por cento) do total
das ações, sendo seu capital em parte representado pelas obras de
eletricidade existentes.
§ 3. o Os governos estaduais e municipais, interessados, poderão, também, oferecer, como capital ou parte de capital, as obras
conexas existentes, mediante avaliação por parte da Comissão do
Vale do São Francisco.
§ 4.º Aplicam-se a essas emprêsas o disposto nos § § 5.º, 6.º,
7. 0 , 8.0 , 9.0 e 10 do art. 12 desta lei.
Art. 17. A Comissão do Vale do São Francisco poderá:
a) organizar e manter uma "Carteira de Revenda", para
fornecimento de materiais e equipamentos a agricultores e criadores da região, nos têrmos do Decreto n. 0 23.255, de 27 de junho
de 1947;
b) entrar em entendimento com o Banco do Brasil S.A. e
com o Ministério da Agricultura para estabelecimento, em cooperação, de um serviço de crédito rural;
e) entrar em acôrdo com os proprietários e agricultores da
região, para manter campos de irrigação na base de cooperação,
baixando, para tanto, as necessárias instruções.
Parágrafo único. Os regulamentos para execução do disposto
nas letras a e b dêste artigo serão aprovados por decretos do Poder
Executivo.
Art. 18. Para o qüinqüênio 1951-1955, é aprovado o programa
descrito no quadro anexo a esta lei.
Art. 19. O pessoal, em comissão, do quadro da Comissão do
Vale do São Francisco, será de nomeação e exoneração do Presidente da República, mediante proposta da Comissão.
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Parágrafo único. O quadro do pessoal de que trata êste artigo
será aprovado pelo Congresso Nacional, de conformidade com o
que dispõe o art. 2.º da Lei n.º 9172, de 16 de dezembro de 1949.
Art. 20. As tabelas de extranumerários serão aprovadas pelo
Presidente da República, mediante proposta da Comissão do Vale
do São Francisco, sendo atribuição do Diretor Superintendente
dêsse órgão a admissão e dispensa dêsses servidores.
Parágrafo único. As tabelas de pessoal para obras serão aprovadas pelo Diretor Superintendente da Comissão do Vale do São
Francisco, nos limites das respec,tivas dotações, e tendo em vista o
disposto no art. 10 da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948.
Art. 21. O pessoal a serviço da Comissão do Vale do São Francisco a que se referem os arts. 19 e 20 desta lei, excetuado o de
obras, não poderá ser dispensado sem justa causa.
Art. 22 . São isentos de direitos de importação e mais taxas
aduaneiras, os equipamentos, máquinas e viaturas que a Comissão
do Vale do São Francisco adquirir para os serviços a seu cargo.
Art. 23. A Comissão do Vale do São Francisco, dentro em 60
(sessenta) dias, a partir da data da publicação da presente lei,
apresentará ao Presidente da República, para ser aprovado por
decreto administrativo, o seu novo regimento, tendo em vista as
alterações e inovações feitas na presente lei.
Parágrafo único. O novo regimento, referido neste artigo,
manterá, entretanto, a organização administrativa atualmente em
vigor na Comissão aprovada pelo Decreto n.0 29.807, de 25 de julho
de 1951, tendo em vista sua natureza de órgão executivo, de chefia
singular.
Art. 24. Continuam em vigor tôdas as disposições constantes
da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, que não foram alteradas
por esta lei.
Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala "Alcindo Guanabara", em 3 de setembro de 1954. Saulo Ramos, Relator. - topo Coe-

Getúlio Moura, Presidente. lho. - Benedito Mergulhão.

1A ser
oonc~da
em crédito

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

1951
(CrS)

1

-

1

-- - 4 - Usina elétrico do Abaeté, em São Gotardo,
oom linhas de transmissão para Tiros,
São Gotardo, Arapuá, Rio Paranaíba e
Carmo do Paranaíba.•••..•...•.......

1952
(CrS)

1

1954
(CrS)

1

1955
(CrS)

I

Despeall
total no
qüinqüênio
(Cr$)

1

-

1

15. 000.000,00

22.005.491,30 1
4.998.398,70 1 12.000.000,00 1 27.000.000,00 1

-

1

80.000.000,00

1.997.600,00 1

5 - Sistema elétrico Formoso-Corre.nte, com
linhas de transmissão para Correntina, ,
Santa Maria da Vitória, Santana dos
Brejos, Lapa, Carinh~mha e Paratinga

3. 996.110,00 1

6 - Linhas de fôrca da Central Elétrica de Paulo
Afonso para os municípios de Jeremoabo,
Carqueja, Flôres, Serra Talhada, Jardim,
Maniçobal, Missão Velha, Delmiro, Água 1
Branca, Mata Grande, Canhoba, Gararu
e Pôrto da Fôlha .....................

3.~000,001 5.0~000,00

7 - Conclusão da Usina Pilôto de Paulo Afonso

1953
(CrS)

1

especial
(CrSJ

2.000.000,00

1 12.

1

5.000.000,00 1

6.002.400,00

50~ 000,00 1 13. 25~ 000,00 1 13. 7~000,00 1

10.

o;

48.000.000,00
000,00 1

10.000.000,00

O)

CIO

IV - NAVEGAÇÃO E TRÁFEGO FLUVIAL:
1 - Ampliação, modernizacão e padronização do
sistema fluvial de transporte, com a organizaçiio de uma sociedade de economia
mista para exploração do tráfego fluvial

-

-

2 - Estudos e projetos para melhoramento das
condições de navegabilidade da seção infcríor e da barra do Rio São Francisco . .

-

-

3 - Execução de obras destinadas ao melhoramento das eendíç!les de navegabilidade do
Médio São Francisco, iD.clusive nas corre~
deiras de Sobradinho e Curralinho.....

1

-

8.964.499,20 1

6.450.000,00 1

6.000.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00
3.000.000,00
1. 500. 000,00
1. 500. 000,00
2. 000. 000,00
9. 627. 474,00

2.500.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
2. 000.000,00
2.000.000,00
6.000.000,00

4 - Estudos, proi elos e obras de proteção e aeestagem dos seguintes portos fluviais:
a) Pirapora; em Minas Gerais.......•..
b) Lapa e Pilão Areado; na Bahia...••.
e) Petrolina; em Pernambuco ...........
d) Propriá, em Sergipe... :.............
e) Penedo, em Alagos.s .................
j) Piassabuçu; em Alagoas.............

10.000.000,00
20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1

ººº·ºº

2. 700.
1.000.000,00
1.000. 000,00

- ººº·ºº

2. 000.

1

1

-

1

-

1

1.200.000,00

3.000.000,00 1

1. 333.552,90 1

-

2.000.000,00
3.000.000,00
830.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00

1.429.572,70.
4. 448. 925,00

---

-

2. 002. 341,50
2. 451.108,70
5. 507. 426,00

-

"'

1

70.000.000,00

1

1. 200. 000,00

1

26.138. 052,10

10. 929. 572,70
16.148. 925,00
5.330.000,00
8. 002. 341,50
10.451.108,70
7.500.108,70

~

.....
·~

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

1951
(CrSJ

~

00

1952
(Cri)

1953
(Cri)

1954
(Cr$)

1955
(Cr$)

A ser concedida
em crédito
especial
(CrS)

Despesa
total no

qüinqüênio
(Cr$)

V - IRRIGAÇÃO E COLONIZAÇÃO:
1 - Estudos; proi etos e execução dos serviços
destinados à colonização na base de irrigação; dos vales dos rios:
Paracatu; em Minas Gerais..........
Urucânia, em Minas Gerais..........
Corrente, na Bahia.................
Grande, na Bahia...................
•) Paieú, Moxotó, Brígida e Pontal, em
Pernambuco......................

a)
b)
e)
d)

2. 500. 000,00
5.000.000,00
8.520.000,00
8.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00
8.907.474,00
8.202.615,00

-

-

3.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

-

-

-

UJ7.385,00

-

-

2. 092. 526,00
2.280.000,00

-

-

5.000.000,00

-

--

10.000.000,00

-

-

ººº·ºº

2.000.000,00

3. 000. 000,00

3. 000.000,00

1. 000. 000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

5.000.000,00

3.500.000,00

1.000. 000,00
1. 000.000,00

2.000.000,00
2. 500. 000,00

2.500.000,00
3.000.000,00

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

2.500.000,00
3. 500.000,00

7.000.000,00

3.000.000,00

e.000.000,00

9. 000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

ººº. 000,00

6.000.000,00

6. 500. 000,00

8.000.000,00

7.000.000,00

VI - RODOVIAS DE ACESSO E LIGAÇÃO:
1-

4. 000. 000,00
8.480.0UO,OO
1.520.000,00

-

2 - Estudos; proieto e início de execução das
obras de regularizaeão e irrigação da Se·
ção Inferior do Médio São Francisco (de
Sobradinho para iu•ante, até Paulo
Afonso) ..............................
3 - Execução de sistemas de pequena irrigação
na seção inferior do Médio São Francisco

-

-

2.865.100,00

2. 000.

29.000.000,00
14.000.000,00
28.000.000,00
23.000.000,00
20.000.000,00

5.000.000,00
10.000.000,00

Estudos, projetos e construção das seguintes
rodovias de acesso e ligação ao Vale do
São Francisco:
a) Pirapora-Veredas-Leal-Palos; com ra-

b)

e)
d)

e)

mais para Capelinha do Chumbo, São
Gonçalo do Abaeté, Canoeiras e São
Domingos ........................
Coração de Jesus - Brasília - São
Francisco - Serra das Araras Sítio de Abadia ...........•.......
Januária-Montes Claros -Bocaiúva
Ilhéus - Brumado - Caitité - Lapa
- Santa Maria da Vit6ria - Correntina - Barreiras, inclusive os ramais
para Carinhanhs, Santana dos Brejos
e Posses ..........................
Ipirá- Morro do Chapéu- Xique-Xique - Barra - Ibipetuba, inclusive
o ramal para Barra do Mendes Brotas - Mór Pará...•..........

4.

-

li. 000. 000,00

23.000.000,00
10.000.000,00
20. 000. 000,00

35.000.000,00
36.500.000,00

e.o
Q
co

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISTRIBITT!)ÃO DOS TRABALHOS

})Jacobina - Remanec - São Raimundo
Nonato, inclusive o ramal para frecê
g) Petrolina - Casa Nova - Remanec
inclusive o ramal para Sobrado....
h) Petrolmdia - Crato, Passando por
Jutaí, Cru• de Malta, Ourieuri, Bodocó e Exu......................
•1 PetrolThdia - Floresta - Jatinli Cábrobó - Coripós - Petrolina
j) Santana do Ipanema - Pão de Açúcar
- Piraohas-Agua Branea e Arapiraca - Traipu - Píirto Real do Colégio ao sistema rodoviário de Ala~
goas ... ......................... ·

1951
(Cr$)

1952
(CrS)

1953
(Crf)

1954
(Cr$)

1955
(Cr$)

A ser concedida
em crédito
eepecial
(Cr$)

10.000. 000,00

Despesa
total no
quinquênio
(Cr$)

31. 000. 000,00

l. 000. 000,00

4.000.000,00

5. 000. 000,00

6.000.000,00

5.000.000,00

l. 000. 000,00

l. 500. 000,00

4.000.000,00

s. 000. 000,00

4.500.000,00

3. 000. 000,00

3.000.000,00

ó. 000. 000,00

3.000.000,00

l. 500. 000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

5. 000. 000,00

7.000.000,00

7.500.000,00

30.

1.100.000,00

3.480.646,60

4.000.000,00

4.000.000,00

4.419.353,40

3. 000. 000,00

20.000. 000,00

-

-

19.000. 000,00

-

14.000.000,00

ººº. 000,00

k) Pôrt-0 da Fólha - Gararu - Taman-

duá - N. S. da Glória - Paulo
Afonso e Japoatã - Pocatiba- Parapitinga - Neópolis, ao sistema rodoviário de Sergipe...............
1) Barra de Paulo Afonso, Glória (BR-2),
Mucururé (BR-13 e Curacá (na margem direita do São Francisco.....

VI! - AEROPORTOS E CAMPOS DE

~
o
J. 000. 000,00

2.500.000,00

2. 500. 000,00

3. 000. 000,00

3.000.000,00

4. 000. 000,00

16.000.000,00
2.000.000,00

2. 000. 000,00

POUSO:

1 - Estudos, projetos e execução de obras e
instalac~s

nos seguintes aeroportos e

campos de pouec da "Rota do São Francisco":
a) Pirapora, São Francisco, Januária e
Manga, em Minas Gerais.... .....
b) Cru:inhanha, Santa Maria da Vitória,
Correntina. Lapa, Paratinga, Barra,
lbipetuba, Xique-Xique, Remanso e
Paulo Afonec, na Bahia...........
e) Petrolina, em Pernambuco..........
d) Propriá, em Sergipe................
e) Peoedo, em Alagoas................

-

U00.000,00

5.3~0.000,00

4.400.000,00

4.200.000,00

3.000.000,00

19 .440. 000,00,

2.650.230,00
1. 349. 770,00

1.33-l.76MO
1.165.231,00

2. 260. 000,00
300.000,00

4.330.000,00
1. 000. 000,00
1. 000. 000,00
1. 000. 000,00

6.370.000,00
3.000.000,00
3. 700.000,00
3. 000. 000,00

3. 000. 000,00

19.944.998,40
6.816.001,60
4. 700.000,00
4.100.000,00

--

-

-

-

100.000,00

-

-

A ser concodida
em crédito
especial

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

vm -

1954
(CrS)

1953
(CrS)

1952

Uõl
ICrS)

(Cri)

1955

(CrS)

(CrS)

Despesa
total no
qüinqflênio
CCrS)

URBANISMO E SANEAMENTO URBANO:
1 - Estudos, projetos e construção dos sistemas

de saneamento urbano e elaboração dos
planos de nrbaniz&i;ão das cidades de Pirapora, Juàzeiro, Petrolina, Propriá e Penedo ..•...............•...•..........

5. 000. 000,00

5.000.000,00

7.780. 534,00

9. 000. 000,00

6.719.466,00

6.000.000,00

38.500.000,00

IX - ABASTECIMENTO DÁGUA:
1 - Estudos, projetos e excouçiio dos sistemas
de abastecimento dágua, incluindo traçado nrbano, obras de capla!)ão, aduçào,
tratamento e distribuição, em convênio

entre a CVSF e as Prefeitnras, naa seguintes localidades: Formosa, em Goiás;
Arcos, Boeaiúva, Bom Despacho, Caeté,
Capitólio, Campos Altos, Conceipão do
Mato Dentro, Conselheiro Lafaiete,
Curvelo, Dores do Indaiá, Eemeraldas,
Espinosa, Felixlllndia, Formiga, Grão
Mogol, Inhaúma, Itaguara, Itabirito,
Itapeoerica, Jabolicatuba, Janaúba, Januária, João Pinheiro, João Ribeiro, Jequitai, Lagoa Santa, Manga, Oliveira,
Pitangui, Paraopeba, Paracatu, Piflí, Pimenta, Rio Paranaíba, Santa LU1ia, São
Gotardo, São Tiago, São Gonçalo do
Pará, São Romão, São Francisco, Sete
Lagoas, Tiros e Unaí, em Minas Gerai.e;
Angical, Barreiras, Barra, Casa Nova,
Carinhanba, Cnruçá, Correntína, Caitité,
Campo Formoso, Guanambi, Ibipetuba,
Jacobina, Macaúbas, Paratinga, Palmas
do Monte Alto, Pilão Arcado, Remanso,
Riacho de Santana, Santa Maria da Vitória, Santa Fé, Santana dos Brejos,
Saúde, Urandi e Xiqu..Xique, na Bahia; ·
Afogadoo da Ingàaeira, Araripina, Fioresta, J atinã, São José do Egito, Maniçobal, Ouricuri, Pedra, Salgueiro, Serre
'!'alhada e Sertânia, em Pernambuco;
.Al!ua Branca, Arapiraca, Delmiro, Pão de
Açúcar, Pôrto Real do Colégio, São Braa
e Traipu, em Alagoas; Aquidabã, Goararu, Canhoba, Neópolie, Nossa Senhora
.:111 n.1A...ia a PA1't.n d11. Fôlha: em Serlrine

...~

- ..

-

·-

--

-

8:000.000,00

20.0011.000,00

-

..

10.000.000;~0

40. 000. 000,00

-1s.ooo.ooo,oo·

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

1951
(CrS)

-----

1952
(CrS)

1953
(CrS)

1954
(CrS)

1955
(CrS)

A ser concedida
em crédito
especial
(Cr$)

Despesa
total no
qüinqft@nio
(CrS)

X - SANEAMENTO RURAL E DRENAGEM:
l - Estudos, projetos e construção de sistemas
de saneamento e irrigação, incluindo a desobstrução e regularização das seguintes
bacias afluentes do Baixo São Francisco
o) Itiúba, Boacica e Marituba; em Alagoas
b) Betume, Propriá; Cotinguiba e outros,
em Sergipe.......................

ººº·ºº

l. 000.
2.000.000,00

ººº·ºº

2. 000.
2. 000. 000,00

-

3.500.000,00

5.000.000,00

8.000.000,00

3. 500. 000,00

5.000.000,00

8.000.000,00

-

19.500.000,00
20. 500.000,00

XI - SAÚDE E ASSISTJl:NCIA:
1 - Serviços de saúde e assistência; relativos ao
ensino profissional e aos trabalhos de me·
dicina preventiva e curativa; incluindo:

o) Profilaxia da Malária................
b) Equipamento; instalação e custeio das
unidades da' 'Rêde Hospitalar" ...•
e) Serviços de educação e ensino profiseionali incluindo o estudo, projeto e
iDBtalação e manutenção de uma fa.
zenda-escola no Baixo São Francisco,
em Alagoas .......................

7. 000. 000,00

6.000.000,00

7 .000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

7. 000.
20. 000. 000,00

ººº·ºº

-

20. 000. 000,00

-

101. 500. 000,00

-

2.000.000,00

2.000.000,00

4.010.000,00

-

9.000.000,00

5. 500.000,00

5.000.000,00

12.000.000,00

19.380.000,00

18. 945. 957,20

129.262.953,80

184. 961. 776,50

--272.500.000,00

6.000.000,00
16.500.000,00

990.000,00

XII - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO:

33. 000. 000,00

1 - Serviços destinados ao desenvolvimento do
fomento da produção, incluindo os trabalhos relativos à mecanização da la·

voura, seu custeio e aquisicão de tra-

tores, implementas agrícolas, máquinae,
P!".furatrizes; drug·lines, viaturas e a<es·
sor1os. ...............................

-

XIII - CUSTEIO DA COMISSÃO:
1 - Custeio da Comissão, inclusive pessoal, ma·
teria! e despesae diversas..............

21.000.000,00

15. 000.

ººº·ºº

21.408.640,00

20. 265.402,80

346.050.000,00

365. 725. 269,70

10.000.000,00

150. 000. 000,00

Bala''Alcindo Guanabara"; em 3 de setembro de 1964. - Getúlio Moura; Presidente. -Saulo Ramos, Relator. -Lopo Coelho. - Benedito Morgulhão. - Lauro Cruz.

47.500.000,00

101.000.000,00
1. 448. 700.

ººº·ºº

e.:>

-:i.
N

SESSÃO EM 19 DE OUTUBRO DE 1954

ORDEM DO DIA

Vou submeter a votos três redações finais, já impressas.
São lidas e, sem observações, aprovadas as redações finais dos
seguintes projetos:

Projeto n.º 1. 057-E, de 1950, que dispõe sôbre o plano geral
de aproveitamento do Vale do São Francisco.

Em 5 de novembro de 1954 é expedido ao Senado o Ofício
n.º 1.479 encaminhando o Projeto n. 0 1.057-E.

SENADO FEDERAL
No Senado Federal, o Projeto n.º 1.057/50 tomou o n.º 218/54.
Foi distribuído ds Comissões de CD'Mtitutção e Justtça; de
Viação e Obras Públicas; de Finanças; e de Transportes.
Requerida urgéncia pelo Sr. Apolônio Sales, o projeto entrou
na Ordem do Dia de 2-5-1955. (DCN de 6-11-1954, pág. 2.572,
seção II; de 28-4-55, pág. 972, seção II; de 29-4-55, pág. 983,
seção II).
Em 2-5-1955, teve início a discussão única do Projeto n.º 218,
de 1954. Foram lidos os pareceres das Comisisões de Constituição e
Justiça; de Transportes, Comunicações e Obras Públicas; e de
Saúde Pública e 16 emendas apresentadas ao projeto. Encerrada
a discussão, projeto e emendas voltaram ds Comissões por que já
haviam transitado.
Em votação na sessão de 4-5-1955, foi aprovado o parecer da
Comissão de Finanças, favorável a tôdas as emendas apresentadas.
A seguir, falaram os senhores relatores das demaw Comissões.
A votação do projeto prosseguiu na sessão seguinte, quando foi
aprovado. (DCN de 3-5-1955, pág. 1.002, seção II; de 5-5-1955,
pág. 1.020, seção II; de 7-5-1955, pág. 1.039, seção II; de 21-5-1955,
pág. 1..182, segão II).

SESSÃO EM 27 DE ABRIL DE 1955

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE urgência.
É lido o seguinte

Sôbre a mesa um requerimento de

Requerimento n.º 162, de 1955

Requeremos urgência, nos têrmos do art. 156, § 3.0 , do Regimento·Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n.º 218, de 1954,
que dispõe sôbre o Plano Geral do Aproveitamento do Vale do São
Francisco.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1955. -

Kerginaldo Cavalcanti. Júlio Leite. Onofre Gomes. - Reginaldo Fernandes. Mathias Olympio.

Apolônio Sales. Neves da Rocha. Juracy Magalhães. -

O SR. PRESIDENTE - O requerimento que acaba de ser lido,
será votado, na forma do Regimento, ao fim da Ordem do Dia.
(Pausa).

O SR. PRESIDENTE avulso da Ordem do Dia.

Terminada a matéria constante do

-

378-

vou submeter à votação o Requerimento n.º 162, lido e
apoiado na hora do expediente, pedindo urgência, nos têrmos do
art. 156, § 3.º do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da
Câmara n.º 218, de 1954, o qual se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, dependendo ainda de pronunciamento das Comissões de Transporte, Comunicações e Obras Públicas; de Economia, de Saúde e de Finanças.
Em votação o requerimento.
O SR. APOLôNIO SALES -

Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE - De acôrdo com o Regimento, fica
adiada a discussão do requerimento para a próxima sessão .

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

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

SESSÃO EM 28 DE ABRIL DE 1955

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

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ORDEM DO DIA
Votação, em discussão única, do Requerimento
n.O 162, de 1955, do Sr. Apolônio Sales e outros Senhores
Senadores, pedindo urgência, nos têrmos do art. 156, § 3.0,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da CO.mara
n.o 218, de 1954, que dispõe sôbre o Plano Geral de Aproveitamento Econômico do Vale do Sã.o Francisco.

o

SR. PRESIDENTE -

Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados. (Pausa) .
Está aprovado.
O projeto entrará na Ordem do Dia na segunda sessão ordinária, em 2 de maio.

SESSÃO EM 2 DE MAIO DE 1955

ORDEM DO DIA
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara n.º 218,
de 1954, que dispõe sôbre o Plano Geral de Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco (em regime
de urgência, nos Urmo~ do art. 156, § 3.º, do Regimento
Interno, em virtude do Requerimento n.0 162, de 1955, do
Sr. Apolônio Sales e outros Srs. Senadores, aprovado na
sessão de 28-4-55), tendo pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, de Economia e de Saúde, e dependendo de pronunciamento da Comissão de Finanças.

O SR. PRESIDENTE - Por se tratar de Projeto em regime
de urgência, devo dar, preliminarmente, conhecimento à Casa àos
Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, de Saúde Pública.
O Senhor 1.º Secretário vai proceder à leitura dos aludidos
pareceres.
São lidos os seguintes
PARECERES
Pareceres n.0 • 431, 432 e 433, de 1955
N.º 431, de 1955
Da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre o Projeto de Lei da Câmara número 218-54, que dispõe sôbre o
Plano Geral de Aproveitamento Econômico do Vale do
São Francisco.

-

382 -

Relator: Sr. Nestor Massena.
Enviou a Câmara dos Deputados ao Senado Federal o projeto
n. 0 218, de 1954, que teve ali o n.0 1.057-E, de 1950, e que dispõe
sôbre o Plano Geral de Aproveitamento Econômico do Vale do São
Francisco.
O projeto é de iniciativa do Poder Executivo, que propôs ao
Congresso Nacional em Mensagem de 15 de dezembro de 1950, de
autoria do Presidente da República, então o General Eurico Gaspar nutra, submetida à consideração da outra Casa do Congresso
Nacional.
O projeto foi elaborado em obediência ao art. 29 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, por equipe de servidores
públicos, de acôrdo com a Comissão do Vale do São Francisco e
visa a disciplinar a atividade administrativa do govêrno federal,
participando, em muitas partes, da natureza do Plano Salte, mas
introduzindo na nossa prática administrativa a região como centro de planejamento.
A ?.1ensagem do Presidente Eurico Gaspar nutra advertiu
"que ao contrário de idéias muito düundidas e que encontram
adeptos, neste país e no estrangeiro, não entende o meu Govêrno
que só se pode planejar contra a Democracia. Não existe, realmente, qualquer oposição entre a idéia do planejamento e a de
uma sociedade democrática. Será uma das tarefas do nosso tempo
estabelecer a conciliação entre essas duas necessidades para uma
vida frutuosa e digna, pela convicção, que confesso, de que a
permissão e a autodisciplina, se não apresentam, às vêzes, resultados rápidos, asseguram com muito maior firmeza a posse do
terreno conquistado no sentido do progresso. Os seus ganhos são
irreversíveis: "a própria consciência pública se encarrega de pro;tegê-los".
Não nos parece, com efeito, que a organização e a realização de
planos de administração por período certo afete, de qualquer modo,
o nosso regime político, o que, aliás, já é ponto de vista estabelecido
desde a adoção do Plano Salte.
Se assim se manifesta a Comissão de Constituição e Justiça,
que considera constitucional o projeto, sôbre a sua conveniência
competirá às Comissões de Viação e Obras Públicas, de Saúde
Pública e de Finanças opinar oportunamente.
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A vis.ta do exposto, a Comissão de Constituição e Justiça do
Senado Federal opina pela constitucional.idade do projeto n.º 218,
de 1954.
Sala Ruy Barbosa, em 24 de novembro de 1954. - Dario Cardoso, Presidente. - Nestor Massena, Relator. - Anisio Jobim. Joaquim Pires. - Luiz Tinoco. - Flávio Guimarães.
N.0 432, de 1955
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas, sôbre o Projeto de Lei da Câmara n.0 218-54.

Relator: Sr. Neves da Rocha.
Temos em mãos para relatar o Projeto de Lei da Câmara
n.0 218, de 1954, que ali tomou o n.o 1.057-E, de 1950, e que dispõe
sôbre o Plano Geral de Aproveitamento Econômico do Vale do
São Francisco.
Sôbre o mesmo já se manüestou a Comissão de Constituição
e Justiça que apresentou parecer favorável, cabendo-nos, agora,
relatá-lo, como um dos membros da Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas.
É assunto de real transcendência considerado dos pontos de
vista técnico, econômico e financeiro, por afetar interêsses vitais
de imensa região do País, quiçá, de tôda a Nação.
Foi o projeto em tela oriundo do Poder Executivo, quando
então Presidente da República o Excelentíssimo Senhor Marechal
Eurico Gaspar Dutra, em obediência ao ar,t. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da nossa Carta Magna e na
forma da Lei 541, de 15 de dezembro de 1948 - que criou a Comissão do Vale do São Francisco - o enviou ao Congresso Nacional,
contendo o plano por essa Comissão elaborado em cooperação com
profissionais de renome, tendo em vista assegurar, por trabalhos
sistematizados, o aproveitamento racional do grande vale do cognominado "Rio da Unidade Nacional" .
. A recuperação que se tem em mente realizar decorre, é certo,
de aspirações governamentais, mas, antes de tudo, de justiça res-
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saltar, provêm da clarividência, de acertadas medidas concretizadas em resoluções tomadas pelos Senhores Constituintes de 1946,
quando, na elaboração da Magna Carta, promulgada a 18 de setembro daquele ano, previram pelo disposto no já citado artigo, os
recursos necessários a tarefa de tal envergadura, fixando e determinando a aplicação de quantia anual não inferior a 1 % das rendas .tributárias federais, na referida recuperação e num período
mínimo de 20 anos, a partir de 1951, consoante programas qüinqüenais apresentados pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional,
no início de cada Sessão Legislativa para a necessária aprovação,
constando taxativamente do Orçamento Geral para cada exercício financeiro a obrigação de não poder, em nenhum caso, a importância total das dotações anuais ser inferior à percentagem
acima prevista.
A Comissão do Vale do São Francisco foi criada pela Lei 541,
de 15 de dezembro de 1948, tendo por finalidade dar cumprimento
ao dispositivo Constitucional, isto é, elaborar o grande plano de
trabalho, orientar a sua ação e executá-lo, enfim, conforme acentua a própria Mensagem Presidencial, que acompanha o projeto.
Bem se compreende não ser exagerada tal previsão, levando-se em conta a amplitude e complexidade do plano traçado.
Antes da criação da Comissão do Vale do São Francisco o
Govêrno da República, com o fito de não retardar o comêço da
grande obra que se tinha em vista empreender iniciou a execução
do chamado plano de emergência, a cargo dos órgãos ministeriais
competentes, plano ultimado pela própria Comissão do Vale, que
fixou, dentre outros, os seguintes trabalhos a serem realizados no
plano definitivo de recuperação:
a) regularização do regime fluvial;
b) contrôle e utilização das águas;
e) melhoramento das condições de navegabilidade do rio, de
sua barra e de seus afluentes;
d) aproveitamento do potencial hidrelétrico;
e) desenvolvimento da irrigação e açudagem;
f) aparelhamento dos portos fluviais;
g) ampliação do sistema regional de transportes;
h) melhoria do tráfego fluvial;
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ampliação da rêde de comunicações;
saneamento dos núcleos urbanos e das zonas rurais;
k) proteção das localidades ribeirinhas e das margens dos
rios contra as inundações e erosões;
l)
urbanização regional;
m) exploração e conservação das riquezas minerais;
n) reflorestamento e aproveitamento racional das terras;
o) fomento da produção;
p) incremento da imigração e colonização;
q) educação e ensino profissional;
r) amparo à saúde e assistência às populações e a defesa dos
1nterêsses coletivos, inclusive pela desapropriação das áreas necessárias.
É fácil de se compreender que, preliminarmente, como serviço
de base, os nossos profissionais teriam que lançar suas vistas para
o primeiro item da série a que nos reportamos linhas atrás, isto é,
"a regularização do regime fluvial do rio e de seus afluentes principais", entregando-se de logo, a detalhados estudos sôbre a sua
vasta bacia hidrográfica, ponto de partida para a fixação de
orientação a todos os demais trabalhos subseqüentes - especialmente aos que dizem respeito aos primeiros itens enumerados.
Sôbre tão palpitante assunto, aqui transcrevemos palavras
que traduzem a opinião do abalizado profissional Professor Maurício Joppert, em depoimento prestado à comissão parlamentar do
São Francisco.
Ei-las:
"Tratando-se do Vale do São Francisco devo frisar de início
que o problema deve ser considerado sob três aspectos: o da navegação - o do aproveitamento da água para irrigação e o da eneri)
j)

gia hidrelétrica".

"No momento, o que me parece pedir socorro urgente, como
se diz em linguagem vulgar, é a navegação do rio. Ela tem se desenvolvido lentamente e modestamente, apesar das solicitações
feitas pelo progresso geral do vale em vista das condições precárias
do rio".
"Em segundo lugar, deve-se pensar no aproveitamento da energia hidráulica, onde fôr possível, isto é, onde o rio tiver condições
25 -

27 .478
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naturais favoráveis, bastando instalar a turbina, como em Itaparica e Paulo Afonso" .
"A primeira cachoeira, a meu ver, seria interessante para a
eletrificação não só da Estrada de Ferro que já existe, como das
projetadas, providência que se impõe numa região semi-árida como
essa, desprovida de combustíveis e onde a indústria de lenha devasta as florestas paupérrimas".
Esta opinião foi corroborada pelo saudoso e eminente engenheiro Henrique de Novais, um dos mais acirrados estudiosos do
problema do São Francisco, que, num dos inflamados discursos
proferidos neste Senado, assim se manifestou:
"No São Francisco há mais que o essencial para uma moderna
civilização, um curso dágua volumoso, que com seus afluentes se
pode construir rêde de navegação interior de mais de 2.500 quilômetros; terras marginais que, tecnicamente aproveitadas, constituirão, como o Vale do Jaguaribe, uma nova Califórnia; energia
incalculável porque o rio é um rosário contínuo de potencial hidráulico, que nas suas próprias margens poderá ser utilizado, a
distância zero, como afirmou o ilustre engenheiro Megalvio Rodrigues, isto é, sem os percalços, os dispêndios e inconvenientes sem
número das longínquas transmissões de alta voltagem e fraca densidade de corrente" .
"Há sobretudo gente no grandioso vale, um inesgotável capital
humano que somente Deus pode formar ... "
"Tudo nos leva a crer que convenientemente estruturado o plano a se executar será de efeitos imediatos formidáveis e, assim, não
poderá sofrer, jamais soluções de continuidade".
Henrique de Novais sempre se externou sôbre os problemas do
São Francisco, considerando-os ligados à tríplice solução - navegabilidade - irrigação e eletrificação.
Demos, agora, a palavra a mais um estudioso dos problemas
da região - Jorge Zarur, que em sua obra sôbre "a Bacia do Rio
São Francisco", assim se externa:
"As poucas obras e trabalhos públicos agora em vias de realização mostram a necessidade de uma organização coordenadora
para controlar tôdas as atividades de desenvolvimento da Bacia
do São Francisco .
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Parece muito aconselhável seja formulado um plano-mestre
de trabalhos públicos, abrangendo a terra, a águ;a e o povo da
região e realizado em um lapso de tempo razoável .
Qualquer protelação .tornará a tarefa mais difícil e dispendiosa. Em qualquer um dêsses planos vários reajustamentos, inclusive os seguintes, requerem atenção imediata: 1) o desenvolvimento em base econômica dos recursos hidrelétricos de Paulo
Afonso, Itaparica e muitas outras quedas; 2) o desenvolvimento
de trabalhos de irrigação nas terras mais adequadas para fixação
da população local para colonização com retirantes do Nordeste
brasileiro; 3) trabalhos de melhoria no Rio São Francisco, nos seus
afluentes principais, que permitam a navegação segura e livre, durante todo o ano; 4) início de um programa de conservação para
controlar a erosão, para proteger a vida animal e a vegetação
natural e para eliminar os danos das cheias do São Francisco;
5) elaboração de um programa de construção de estradas para
ligar os diferentes pontos da região com as zonas exteriores, e
6) obtenção de auxílio do Conselho Nacional de Geografia na realidade de um levantamento cartográfico preciso da Bacia.
Um plano compreensivo e coordenado de trabalhos públicos
para a Bacia Média do São Francisco pode proporcionar um aproveitamento eficiente dos recursos naturais e humanos de uma vasta e promissora região, melhorar grandemente o padrão de vida
da população local .
Desenvolvendo a Bacia do São Francisco, pondo a natureza, a
.ciência e a técnica a serviço do bem-estar humano, a geração brasileira atual poderá legar às gerações futuras uma realização decisiva, que será perpetuada pela sua grandiosidade e pelos resultados benéficos ao povo do Brasil".
Geraldo Rocha, na sua notável obra sôbre o São Francisco, à
pág. 257, assim se manifesta:
"O problema de maior urgência é o da navegação.
Fator geográfico reconhecido como determinante da unidade
nacional, o Rio São Francisco, perdendo as suas condições de
navegabilidade, abandona o seu papel histórico e os descendentes dos pioneiros dos currais do século 7. 0 e 8. 0 são já obrigados
a .tomar diretrizes diametralmente opostas às dos seus ancestrais,
regressando ao litoral em busca de melhores elementos de subsis-
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tência, levando-nos a recear a absorção pelo caldeamento da subraça forte e estável que conquistou os sertões e constitui a grandeza do Brasil. A navegação a vapor do São Francisco torna-se cada
dia mais periclitante.
Pequenas embarcações de fundo chato, acionadas por uma
roda à popa, calando apenas 60 centímetros e conduzindo uma
carga máxima de 60 t, arrastam a quilha pela areia, durante as
sêcas, em vários pontos e são, maior parte das vêzes, obrigadas a
baldear sua carga em Sobradinho para embarcações menores, porque o rio já não oferece condições para ser navegado, mesmo por
tão diminutas unidades.
Sobradinho é, assim, o maior obstáculo encontrado pela navegação entre Pirapora e Juàzeiro.
Até agora nos temos limitado a remover pedras, agravando,
cada vez mais, as condições de navegabilidade do rio, porque as
águas se escoam com maior facilidade para o Oceano e a região
carece de reservatórios de compensação para alimentar o volume
da corrente. Sobradinho foi preparado pela natureza para local de
uma grande barragem que venha corrigir os efeitos da ação constante das águas do São Francisco, procurando abrir caminho para
o mar".
Em sua primorosa obra, intitulada A Energia Hidráulica, a
Viação e o Problema das Sêcas na Bahia, o saudoso Professor Américo Simas, notável engenheiro baiano, assim se externou:
"A navegação do Rio São Francisco para se .tornar franca em
qualquer época do ano precisa de obras importantes. Ao nosso ver
tais melhoramentos devem consistir em barragens móveis de 2,
3 e 4 metros de altura, de comportas metálicas ou de madeira,
verticais, equilibradas por contrapesos e que possam ser levantadas
por guinchos, acionados por motores elétricos" .
"As barragens, que deverão ser construídas em pontos convenientemente escolhidos, permitirão navegação franca em qualquer
época do ano, .terão em uma das margens uma eclusa e na outra,
uma central-hidrelétrica, de 30 e 50 mil cavalos-vapor de potência
instalada, ficando a distância de 150 a 200 quilômetros, mais ou
menos, uma das outras, podendo contribuir para irrigação e distribuição dágua na região e fornecer energia elétrica para as ferrovias e rodovias; indústria e iluminação".
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"Tendo iniciado tal sistema pela Cachoeira do Sobradinho,
que é o trecho onde a navegação é mais difícil, o rio torna-se mais
navegável, podendo os vapôres, em qualquer época do ano, trafegar de Juàzeiro a Pirapora. Como, além da navegação, tais centrais hidrelétricas devem fornecer energia para elevação dágua
para irrigação das regiões semi-áridas, é indispensável prever .tais
trabalhos".
"O aumento do calado dos vapôres que têm de trafegar no rio
permite aumentar a sua tonelagem, tornando mais econômico o
transporte de mercadorias e mais confortável o de passageiros, e,
pela maior facilidade da navegação, poderão ter maiores dimensões e trafegar à noite" .
"Melhorada e ampliada a navegação do São Francisco, o surto
da Bacia do grande rio será formidável, desde que a parte navegável seja atingida em mais dois pontos - Barra - Xique-Xique ou
Morpará e Carinhanha (Malhada), por linha férrea que leve a
produção das zonas aos portos do litoral, econômicamente".
Em 1936, já dizia o talentoso engenheiro Agenor Miranda, em
sua obra intitulada Rio São Francisco.
"Aconselho para o São Francisco, como meio de fixar o homem
ao seu solo - o homem sadio, o que emigra, o seguinte:
a) o aproveitamento de tôdas as suas fôrças hidráulicas
como base do grande desenvolvimento industrial do nosso vasto
interior;
b) a feitura de uma rêde de canais de irrigação necessário
à modernização de sua obra agrícola".
"O homem forte sai para fixar-se em outros meios onde há
progresso e confôrto que êle supõe o seu meio nunca lhe poderá
dar".
"A natureza já fêz tudo o que poderia e agora o homem tem
que intervir, com meios novos de ação para dar às suas populações
descrentes elementos para outra vida".
"Será na industrialização intensiva dêsses sertões e na irrigação sistemática das terras que se poderão encontrar os meios
eficazes de trabalho sedutor para populações que desejam progredir e a industrialização de todos os favores que a natureza já
quase fêz, quase sem o esfôrço humano, deverá ter como base o
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aproveitamento de suas fôrças hidráulicas, em um plano de grande
envergadura, baseado na eletrificação, como fator industrial e irrigação, como fator agrícola".
Dêste modo já se expressava Agenor Miranda, naquela época,
antevendo em sua larga visão de profissional emérito, grande conhecedor do Vale do São Francisco, o que se deveria começar a
realizar, quase 20 anos após.
E, de referência ao problema hidrelétrico, tão em foco, no momento, é oportuno transcrever algo do seu pensamento:
"Três zonas podem ser beneficiadas:
a) a que tem como centro a Cachoeira de Paulo Afonso;
b) a que tem como centro a cidade de Barreira, e finalmente;
e) a que tem como centro a Vila de Correntina".
"Para eletrificação da 1.ª Zona que interessa a quatro Estados,
os seus governos por si e pelas municipalidades interessadas farão
um convênio para a direção única do estudo e da execução integral do problema, decretando leis comuns, não só para servirem
de apoio ao financiamento como para garantia de capital que fôr
investido nas obras ... "
"Enormes populações poder-se-ão em seguida localizar à sombra das novas indústrias".
"A eletrificação das 2.ª e 3.ª zonas, em meio onde se faz hoje
agricultura em larga escala, pelo aproveitamento das grandes fontes de energia hidráulica, nas bacias dos Rios Grande e Corrente,
virá trazer grandes vantagens a uma parte natural do sertão brasileiro, onde há terras ferazes e o clima é sobretudo ameno" .
"Iluminar tôdas as cidades, vilas, povoações, eletrificar as indústrias já existentes em tôrno da cana-de-açúcar, do cará, da
mandioca, do milho, do leite e várias outras lavouras; em tôrno da
carne, dos óleos vegetais, do peixe, do álcool, etc., é tornar possível
aos nossos patrícios contarem com todos os meios modernos de
ação em pleno sertão brasileiro" .
"A irrigação das três zonas será estudada convenientemente
para o estabelecimento de uma eficiente rêde de canais".
"O homem que dispõe de canais de irrigação, da lavoura garantida e de uma roda dágua não emigra".

--; 391 "É homem fixado ao solo porque tem um patrimônio que sempre está em valorização".
"Estabelecidas estas novas bases de progresso, o homem irá se
adaptando ao seu meio, ao que hoje abandona por outro que o
seduz de longe e por ouvir falar em seu progresso e no confôrto
que a todos pode proporcionar".
"l!: preciso preparar o São Francisco para satisfazer aos desejos íntimos dos seus filhos, que, procurando progredir, saem para
tentar a fortuna".
"Quem viu como esta gente emigra, cheia de entusiasmo pela
visão que tem, por ouvir dizer, não terá receio de preparar, modernamente, o meio onde deverá viver e prosperar".
"O homem tem amor à terra e só sai tangido por necessidade
imperiosa".
"O sertanejo tem sempre a nostalgia do lar, onde faz as suas
festas e se diverte quando quer, e na sua terra fixar-se-á no dia
em que a vir progredindo para satisfazer os seus anseios sociais".
Arrojado Lisboa, diz o seguinte:
"O fator humano no desenvolvimento das nações está na possibilidade do homem explorar a natureza e descobrir novas fôrças
que, uma vez dominadas, abrirão outras oportunidade ao progresso, modificando, assim, a influência das circunstâncias geográficas".
"Não se tratará de descobrir, senão de aproveitar, dominando
as nossas fôrças hidráulicas para que possam abrir outras oportunidades ao progresso modificando, assim, a influências das circunstâncias geográficas".
O plano está lançado, os serviços estão iniciados, os recursos
previstos, e, não nos cabe duvidar dos resultados a advir, especialmente se nos reportarmos aos grandiosos trabalhos que outros povos têm conseguido à custa do esfôrço, da capacidade e da tenacidade dos seus grandes técnicos .
Lançemos as vistas para as portentosas obras, que, no gênero,
executaram os inglêses no Egito, e na índia, os franceses, em Marrocos, na Argélia e os americanos, nas obras de recuperação do
"Vale do Tennessee".
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fora de dúvida, portanto, que esquematizados ficaram por
ilustres profissionais os problemas básicos para a recuperação do
magnífico rincão brasileiro antes de se porem mãos à obra da
recuperação do grande Vale.
É

Ao revés disso, na época das chuvas torrenciais transforma-se
num rio caudaloso, passível, não raro, de terríveis enchentes, trazendo, em conseqüência, verdadeiras calamidades, seguidas de um
sinistro cortejo de prejuízos e devastações, derruindo habitações,
arrasando lavouras, dizimando criações, ceifando vidas preciosas.
Na furiÇão de Diretor do Departamento de Viação do Estado
da Bahia, em viàgem de inspeção realizada em 1950 aos serviços
afetos à Viação Baiana do São Francisco, tivemos oportunidade
de percorrer os 1 . 370 quilômetros que constituem o trecho navegável do considerado - Médio São Francisco - entre as cidades
de Juàzeiro e Pirapora, em época de estiagem, num dos maiores
navios-gaiola da V. B .S .F., podendo, de perto, sentir as necessidades prementes, de um lado as grandes possibilidades, de outro
lado, que se focalizam no esplêndido cenário do "Nilo Brasileiro",
assim chamado desde Von Martius, por isso que à maneira do
"Nilo Africano" apresenta o portentoso Vale elementos de tal
magnitude para sua recuperação econômica que não é otimismo
se acreditar em constituir o São Francisco fator potencial de incalculáveis energias para o desenvolvimento da região a que serve.
Essa viagem, considerada quase normal pelos fluviários que
nos acompanharam como tripulantes, foi por nós classificada
como plena de peripécias, pelos constantes encalhes sofridos, dia
por dia, em conseqüência da estiagem e más condições de navegabilidade do rio.
Foi-nos relatado o acidente sofrido por uma das melhores uniãades da frota baiana, que, em determinada ocasião, permaneceu
encalhada cêrca de 12 meses à espera de água para poder safar-se
e prosseguir viagem.
Pode-se avaliar o prejuízo que tais fatos acarretam às Emprêsas de Navegação e ao público, de quem não dependem as providências a serem tomadas para a normalidade desejada.
O trajeto Juàzeiro-Pirapora, feito em treze longos dias, sujeito
ao desconfôrto que oferecem as atuais unidades do tráfego fluvial,
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deu-nos oportunidade de recolhermos tais impressões. Na época das
cheias êsse trajeto poderá ser feito, numa média de seis dias, segundo informações colhidas.
Entrando em contato com as populações ribeirinhas, barranqueiros e fluviários, auscultando-lhes as necessidades e hábitos de
vida, esperançosos todos de chegar a conhecer a prometida época
de um futuro mais promissor. Sentimos a imperiosa necessidade
do Poder Público atender sollcitamente, aos reclamos da região
são-franciscana que, aliás, devemos confessar, já começa a colhêr
benéficos efeitos dos magníficos trabalhos em boa hora iniciados,
mas que têm de prosseguir em ritmo acelerado como dever patriótico dos nossos dirigentes, pela recuperação total de tão promissora região.
Tornando ao assunto das precaríssimas condições de navegabilidade, queremos nos referir à admiração que nos causaram os
pilotos de navios que singram o rio, ante a prática demonstrada,
a pressentirem, quase que miraculosamente, a linha sinuosa do
canal navegável para lançarem os seus barcos, ciosos da responsabilidade que o dever lhes impõe, como fiéis seguradores das vidas
que sob sua guarda conduzem no bôjo daquelas frágeis embarcações.
Como se descuidar da necessidade inadiável da regularização
de navegabilidade tão precária?
Urge concomitantemente a melhoria das unidades em tráfego, arcaicas e obsoletas, sem apresentarem as mínimas condições de segurança e confôrto.
Daí se justificar a providência imprescindível da unificação
das emprêsas atuais, a serem controladas pela Comissão do Vale
do São Francisco, com a organização de uma companhia mista
para a exploração do tráfego fluvial .
Simultâneamente com as providências acima citadas, todos os
esforços devem ser empregados no sentido de uma intensificação
crescente no estabelecimento e desenvolvimento das demais vias
de comunicação complementares - rodoviário-ferroviárias e aéroviário-ferroviárias e aeroviárias a serem ligadas à rêde de comunicações elaborada pelo plano Nacional de Viação de modo a se
resolver, plena e satisfatoriamente, o problema concernente a
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transportes, do qual depende, em grande parte, a solução dos demais itens do programa a ser executado, mesmo porque não se
compreenderia que um País como o nosso, dispondo de oito e meio
milhões de quilômetros quadrados de superfície, com uma população superior . a cinqüenta milhões de almas, cortado de Norte
a Sul de caudalosos rios, navegáveis em grandes trechos, apresentando vales ubérrimos, extensas florestas, inesgotáveis riquezas no
subsolo, permaneça com tôdas as suas reservas de potencial, em
estado latente, sem o devido aproveitamento, quando, por tôda a
parte, a natureza dadivosa desafia a capacidade do homem, no sentido de despertar-lhe a ação para tornar êste Brasil, um País progressista e feliz.
Mas o São Francisco, em tôda a extensão do seu maravilhoso
Vale, começa a sentir, que, afinal, se aproxima o dia da sua recuperação.
E é para isso que o Poder Público - Legislativo e Executivo
- conjugam esforços no sentido de ser atingido tal desideratum.
Teremos, então, de acôrdo com o plano estabelecido, e se não
houver solução de continuidade: as suas condições de navegabilidade melhoradas, pela construção de barragens e reservatórios no
seu leito principal e afluentes, pela proteção aos seus principais
portos, não só para efeito das enchentes como também para mais
segurança e facilidade à atracação de unidades; a irrigação e conseqüente transformação de regiões áridas em terras férteis, propícias à lavoura, e ao aumento da produção; as centrais elétricas
e respectivas linhas de transmissão a distribuir a energia propulsória para movimentar novas indústrias; a imigração e colonização, por se poder fixar o homem à terra, em face da transformação das condições de vida; o aumento da produção, cujo excesso
não se perderá nos celeiros, pelo fácil escoamento aos grandes centros, através das novas vias de comunicação; o intercâmbio de
idéias entre o homem dos sertões e o de regiões, mais cultas pela
ligação a melhores núcleos de civilização; a urbanização das cidades e adaptação a melhores condições de confôr.to e de vida; o saneamento rural, a drenagem dos lugares inóspitos; a saúde e assistência social às populações ribeirinhas; a educação e a cultura.
Pelos elementos que nos foi dado examinar e conhecer, o Plano Geral para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Fran-
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Está previsto também o derrocamento de trechos perigosos à
navegação, principalmente da seção compreendida entre Cachorrinhos e Curralinho, com Sento Sé de permeio, onde serão escavados cêrca de 20.000 m 3 de material no próximo exercício.
Prossegue também a Comissão nos estudos para balizamento
do São Francisco, melhoramento básico para a segurança da navegação. O rio será dividido em seções de 200 quilômetros, em média, nas quais se instalarão residências dotadas de pessoal suficiente para a fiscalização dos sinais. Tal balizamento será feito
com bóias e sinais luminosos nas passagens mais perigosas, como
as de Manteiga, Ressaca, Umburana e outras, já levantadas pelo
Departamento de Portos.
Ligada à rêde de estações de rádio, que a Comissão já possui
nos seus Distritos e obras mais importantes, funcionará uma rêde
menor, para comunicação das ocorrências sôbre sinais que desaparecerem ou se deslocarem.
A Comissão, nos estudos já realizados chegou à conclusão de
que o problema de melhoria da navegação do São Francisco deve
ser resolvido com grandes represamentos no médio São Francisco
e em alguns afluentes principais, como o Rio das Velhas, em vez
de barragens de pequena altura no leito do rio principal, a fim
de evitar-se a construção de muitas eclusas que, independente do
custo elevado das obras, acarretariam demoras e despesas de operação. Isso é perfeitamente aconselhável, em face da fraca declividade que o rio apresenta no seu trecho médio entre Pirapora e
Juàzeiro.
Os estudos finais para a continuidade da navegação até a foz
do São Francisco ainda não estão terminados e demandarão ainda
algum tempo. Está fora de dúvida, no entanto, que, no momento,
nada justifica o projeto de obras de vulto para a ligação do Médio
ao Baixo São Francisco, no leito do rio, pois o volume de mercadorias a transportar não justifica o custo das despesas.
Nos afluentes do médio São Francisco a navegação é feita,
nos rios Paracatu, Corrente, Grande e no Rio Prêto, afluente dêste
último. O Urucuia, Carinhanha, Rio Verde e Rio das Velhas são
navegáveis em pequenos trechos. Os estudos para aproveitamento
dêsses rios como vias navegáveis regulares ainda não foram totalmente esquematizados, por isso dependem de estudos demorados, li-
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gados principalmente à fixação do tirante definitivo do rio principal, o que só será feito depois da construção da grande barragem
de Três Marias. Como melhoramentos iniciais está prevista a limpeza dêsses cursos e remoção dos obstáculos à navegação.
No Rio das Velhas a Comissão resolveu adiantar os estudos
para melhoria das condições de navegação no seu curso e produção de energia elétrica em desníveis, como o de Raul Soares, Baldim e Jequitibá. O projeto completo do aproveitamento racional
dêsse rio, tão necessário à economia do norte de Minas Gerais, está
em via de conclusão, porém a fase de obras sàmente será considerada no qüinqüênio a iniciar-se em 1956.
PROTEÇÃO DE MARGENS
A proteção das margens contra as inundações periódicas do
rio será naturalmente resolvida com a regularização do regime,
depois de construída a barragem de "Três Marias". Regularizada a
descarga, com o armazenamento das cheias, as variações de nível
ao longo do rio serão mínimas e de cotas previamente determinadas.
Isso conseguido poderá a Comissão projetar as obras definitivas para a proteção das margens, inclusive as estruturas para
atracação de navios. Como medidas preliminares, para evitar-se
que o rio continuasse a derrocar os barrancos de várias cidades
ribeirinhas, acarretando o desaparecimento das ruas mais próximas à corrente, foram construídos, desde 1946, pelo Departamento de Portos, Rios e Canais, cais de proteção, em alvenaria de pedra,
em Pirapora, São Romão, São Francisco, Januária, Manga, Carinhanha, Lapa, Barra, Santa Maria da Vitória, Remanso, Paratinga, Xique-Xique e Januária e que vem, até o momento, preenchendo as suas finalidades .
IRRIGAÇÃO
Já está adiantada a carta de solos organizada pela Comissão,
para conhecimento da qualidade dos terrenos distribuídos pelo extenso Vale do São Francisco.

-

398 -

O plano para desenvolvimento da irrigação prevê o aproveitamento gradativo das terras férteis a jusante dos grandes reservatórios que foram construídos para regularização do regime fluvial
e, especialmente para a irrigação propriamente dita nos vales do
Paracatu, Corrente e Grande. No Baixo São Francisco, com as
obras de regularização do Boacica, Propriá, Betume e outros pequenos tributários, o que já está numa fase bem adiantada de trabalhos, grandes áreas serão aproveitadas, principalmente na cultura do arroz, sem os perigos de cheias súbitas ou vazantes demoradas, que tanto prejudicavam os agricultores nesse trecho do rio.
CENTRAIS ELÉTRICAS
Dos estudos já realizados chega-se à conclusão de que é apreciável o potencial de energia hidrelétrica do São Francisco e de
seus afluentes.
A potência que pode ser gerada na barragem de Três Marias
e dos desníveis a jusante, até Pirapora, somados com os potenciais
dos rios das Velhas, Paraopeba e outros, no curso superior, é avaliada em mais de um milhão de kW. O potencial dos rios Formoso
e Corrente, na Bahia, já estudados pela Comissão, é superior a
70.000 kW.
O trecho encachoeirado do rio, tendo como desnível principal
a queda de Paulo Afonso, pode proporcionar um aproveitamento,
a rio dágua, de cêrca de 2 milhões de kW, número que será aumentado depois de regularizado o regime .
No momento a Comissão estuda o financiamento das obras da
barragem de Três ,Marias, empreendimento máximo do seu prcgrama, e constrói as usinas de Pandeiros, no Estado de Minas Gerais, e Correntina, no Estado da Bahia, além de promover a ampliação de um número regular de pequenas usinas já existentes,
principalmente no Estado de Minas Gerais.
SAúDE E

ASSIST~NCIA

SOCIAL

A assistência hospitalar no Vale do São Francisco é uma das
tarefas de execução mais adiantada, do Govêrno Federal, nessa
região do país. De 1946 até a presente data foram construídos,
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pelo antigo Ministério da Educação e Saúde, 33 novos hospitais
em cidades dos Estados banhados pelas águas do São Francisco e
cêrca de 11 centros e postos de saúde, com recursos oriundos do
art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Tais hospitais e centros estão sendo gradativamente instalados e postos em funcionamento pelo Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), operando em regime de cooperação com a Comissão
do Vale do São Francisco, que lhe fornece os recursos necessário~
para operação e conservação dessa rêde hospitalar, que inestimáveis serviços vem prestando a uma região que, até bem poucos
anos, era uma das mais esquecidas do país, nesse particular.
Como programa complementar de assistência às populações
ribeirinhas prevê a Comissão a utilização de embarcações apropriadas, dotadas de instalações suficientes para as suas finalidades.
Já estão terminados os planos para construção do primeiro
navio hospitalar, que será empregado inicialmente no Médio Sãa
Francisco. Depois de observados os primeiros resultados dêsse nôvo
serviço, serão construídas outras unidades para os demais trechos
do rio.
A partir de 1947 foi intensificado o serviço de profilaxia da
malária no Vale do São Francisco, com apreciáveis resultados.
Tal serviço se baseia na realização de inquéritos epidemiológicos, na organização de uma extensa rêde de unidades distribuidoras de antimaláricos e na dedetização sistemática domiciliar.
O Serviço Nacional de Malária, com recursos fornecidos pelo
art. 29 do ADCT, já realizou cêrca de um milhão de dedetizações,
a partir de 1947 e prossegue na realização dêsse trabalho, em ciclos
semestrais regulares .
EDUCAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL
A Comissão pretende, inicialmente, preparar o homem rural
para as lides do seu meio proporcionando-lhe ensino técnico profissional.
Em estabelecimentos moldados no SENAI serão iniciados os
colonos e seus filhos em trabalhos de couro, madeira, cerâmica,
ferro, artes regionais, etc. Também em núcleos próprios tomarão
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contato pràticamente com os métodos modernos para trabalho da
terra.
Não pretende a Comissão iniciar nenhum programa de ensino
secundário ou superior porque tal tarefa já está incluída nas finalidades gerais do Ministério da Educação .
RODOVIAS
Está em plena execução o programa de construção de estradas
de rodagem que ligarão as principais localidades do Vale aos sistemas de estradas executados pelos Governos estaduais e Govêrno
Federal.
Tal programa foi organizado de comum acôrdo com as diretrizes do Conselho Rodoviário Nacional e a construção dos diferentes trechos vem sendo realizada, em cada Estado, em regime de
cooperação entre a Comissão e os respectivos Departamentos de
Estradas de Rodagem.
Assim, em Minas Gerais, acham-se em construção os seguintes
trecos: Januária - Montes Claros - Bocaiúva; São Francisco Brasília - Coração de Jesus; Pirapora - Leal - Patos.
Na Bahia estão em execução as seguintes rodovias: IlhéusBrumado-Caitité-Lapa; Ipirá-Morro do Chapéu-Irecê-Xique-Xique; Ibipetuba-Taguá-Cotegipe-Barra; Sítio do MatoSantana-Santa Maria-Correntina; Remanso-São Raimundo
Nonato.
Em Pernambuco: Petrolina-Casa Nova-Remanso; Petrolândia-Floresta-Jatinã-Cabrobó-Coripós; Teixeira-São José do
Egito-Afogados-Flôres.
Em Alagoas: Santana do Ipanema a Pão de Açúcar.
Em Sergipe: as ligações de Gararu, Pôrto da Fôlha e Parapitinga ao sistema rodoviário do Estado.
Depois de executado êsse programa inicial, voltar-se-á a Comissão para uma segunda etapa de construções, cujos estudos de
campo e levantamentos já foram iniciados.
Êsse primeiro programa, em execução, é de custo superior a
Cr$ 500. 000. 000,00 excluídas as pavimentações e grandes pontes.
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FERROVIAS
A Comissão não criou nenhum traçado específico de ferrovias
para o Vale, julgando que os grandes troncos já considerados pelo
Plano Geral de Viação Nacional servirão bem à região, se forem
construídos vários trechos de singular significação para o escoamento de zonas de grande potencial agrícola e industrial.
Dessa forma, é fundamental para a economia do Vale que
sejam ultimados os trechos Itaíba-Mundo Nôvo-Palmeira dos
índios e Colégio, no Norte, e entre Itabira e Belo Horizonte, em
Minas Gerais.
Terminada essa primeira fase, será interessante a conclusão
dos trechos Pirapora-Formosa; Paulista-Teresina; PetrolinaAfogados; Petrolândia-Terra, além da melhoria dos ramais de
Pirapora (Central do Brasil) e de Juàzeiro (Leste Brasileiro).
Nenhuma destas obras, no entanto, será financiada com verbas distribuídas à Comissão e sim ao Departamento Nacional de
Estradas de Ferro.
TRANSPORTES AÉREOS
A rota do São Francisco, inicialmente aberta pelo Correio Aéreo Militar, está recebendo melhoramentos anuais, custeados pela
Comissão.
Dessa forma já foram construídas as novas pistas dos campos
de Pirapora e Januária, aumentadas as pistas de Lapa e Petrolina,
construída nova pista em Barra, além de instalações em outros
campos.
É pensamento da Comissão, depois de remodelada a infra-estrutura de todos os campos, dotá-los de sinalização noturna
adequada, aparelhagem de rádio, depósito e tôdas as instalações
modernas para a completa segurança do vôo .
Terminado êsse primeiro programa, lançar-se-á a Comissão à
construção de outros campos fora do eixo do rio principal, para
ligar cidades afastadas ao sistema geral. Essa segunda fase compreenderá principalmente os campos de Paracatu, Caitité, Pão de
Açúcar, Buritis, João Pinheiro, Urucuia, Serra das Araras, Brasília,
Sítio de Abadia, Correntina, Irecê e outros.
26 -

27.478
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Folga-nos imenso acentuar o que foi dito neste relato para
uma justificação a mais das razões porque vimos nos externando
pela necessidade da continuação dos trabalhos, em tão boa hora
iniciados, e pela aprovação, sem maiores delongas do projeto que
enfeixa o Plano ora submetido à apreciação do Senado Federal
que a Comissão do Vale, em obediência aos dispositivos da Lei que
a criou, vem dando cumprimento, preferencialmente, como impõe
a boa razão e a técnica, aos pontos básicos - vale dizer - aos
trabalhos mais urgentes.
E assim, ter-se-á, em futuro não mui remoto conseguido realizar a grande aspiração dos habitantes da região, do Poder constituído e do povo em geral, - o soerguimento do portentoso Vale
do São Francisco - para o engrandecimento e progresso da Nação.
Em face, pois, das considerações expendidas e do cuidadoso
exame do projeto em tela, fomos de parecer que, do ponto de vista
técnico, se acha o mesmo em condições de ser aprovado.
Sala das Comissões, em 28 de dezembro de 1954. - Euclides
Vieira, Presidente. - Neves da Rocha, Relator. - Onofre Gomes.

-

Antônio Baima.

N.º 433, de 1955
Da Comissão de Saúde Pública sôbre o Projeto de Lei
da Câmara n.º 218-54.

Relator: Sr. Sílvio Curvo.
O General Eurico Dutra, quando Presidente da República, impelido pelo disposto no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, enviou ao Congresso Nacional uma mensagem sôbre o Plano de Aproveitamento das Possibilidades Econômicas do Rio São Francisco, originando-se dessa providência o projeto de lei n. 0 1.057-E, de 1950, da Câmara dos Deputados.
Várias Comissões sôbre o mesmo já se manifestaram, havendo
relatores que a analisaram pormenorizadamente, como o da Comissão de Transporte, Comunicações e Obras Públicas.
A Mensagem Presidencial do ano de 1949 nos informa a respeito de tôdas as atividades que se exerceram na bacia do Rio São
Francisco em virtude do Plano de Emergência.
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Avulta nesses trabalhos o saneamento daquela vasta regia.o
onde se praticou uma grande profilaxia, não só na zona rural
como nas cidades e povoados.
Diz a Mensagem de 1949: "Os benefícios das dedetizações domiciliares limitados em 1947 às cidades, vilas e povoados ribeirinhos, estenderam-se em 1948 aos pequenos adensamentos rurais,
fazendas, sítios e residências 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".
O Serviço Nacional de Malária tem agido intensamente naquela região, aplicando todos os seus recursos para debelar as endemias rurais, principalmente a malária.
Criaram-se numerosos postos de distribuição de medicamentos, de forma a socorrer todos os habitantes das zonas malarígenas.
Preciso é também que se faça um rigoroso combate às verminoses, que, em outros lugares, inutilizam mais as populações do
que o impaludismo.
Também não se deve esquecer a gravidade do barbeiro, transmissor da Moléstia de Chagas.
A proteção das margens do caudaloso rio contra as inundações periódicas será o complemento indispensável para que o saneamento dê resultados seguros e definitivos.
Em vista do exposto, manifesto-me favorável à aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, em 28 de abril de 1955. - Sílvio Curvo,
Presidente e Relator. - Vivaldo Lima. - Guilherme Malaquias.
O SR. PRESIDENTE - Está finda a leitura dos pareceres .
O SR. GILBERTO ,MARINHO - Senhor Presidente, peço a
palavra para explicação 'pessoal.
O SR. PRESIDENTE estabelece:

O artigo 90 do Regimento Interno

"O Senador que quiser usar da palavra para tratar
de assunto que tenha caráter de explicação pessoal, poderá fazê-lo uma vez, no correr dos debates por tempo
não excedente de dez minutos".
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O dispositivo, que abre a exceção, tem que ser interpretado,
restritivamente, como, aliás, tôda exceção, tanto mais quanto estabelece que o uso da palavra para explicação pessoal só poderá
ser feito durante o correr dos debates .
Assim sendo, enquanto não fôr iniciada a discussão do Projeto de Lei da Câmara n.º 218, de 1954, nenhum dos Srs. Senadores,
poderá recorrer ao dispositivo regimental. Na hipótese os debates
não se iniciaram, visto como não podem ser iniciados antes do
parecer das Comissões.
Oportunamente, quando o Projeto de Lei da Câmara n. 0 218,
de 1954, fôr submetido à discussão, darei a palavra a V. Ex.ª.
Tem a palavra o relator da Comissão de Finanças, para dar
parecer sôbre o Projeto de Lei da Câmara n.º 218, de 1954.
O SR. PARSIFAL BARROSO (Pela ordem) - Sr. Presidente,
estou credenciado pela Comissão de Finanças para dar o parecer
referente ao Projeto de Lei da Câmara n.º 218, de 1954.
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre senador Parsifal Barroso, para emitir o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. PARSIFAL BARROSO - Sr. Presidente, a Comissão de
Finanças, tendo em vista os pareceres favoráveis das Comissões de
Constituição e Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de Economia e de Saúde sôbre o Plano Geral de Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, opina também favoràvelmente a aceitação do Projeto, com a redação dada pela Câmara
dos Deputados.
Assim opina, porque a matéria financeira contida nos artigos 4.º, 5.º parágrafo único do artigo 8. 0 e artigo 10 segue as linhas
gerais da legislação complementar sôbre a Receita vinculada, especialmente as diretrizes contidas na legislação pertinente a aplicação do artigo 198 da Constituição.
Face ao exposto, a Comissão de Finanças aceita os pareceres
favoráveis a êste projeto e recomenda-o a aprovação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE - Proferidos os pareceres, submeto o
Projeto a discussão.
Tem a palavra o nobre senador Gilber.to Marinho.
O SR. GILBERTO MARINHO, pronunciou discurso que não
foi entregue, depois, para ser publicado .
São lidas e apoiadas as seguintes
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EMENDAS
EMENDA N. 0

1

Art. 1.º.
Parágrafo único.
Dê-se a seguinte redação à frase inicial:
"l!:sse plano, organizado pela Comissão do Vale do São Francisco e pormenorizadamente exposto na memória descritiva e justificativa intitulada Plano Geral para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, compreende:"
Justificação

A enumeração de estudos, obras e serviços, feita no parágrafo
único do artigo l.º, não constitui própriamente o Plano Geral,
sendo apenas uma relação, vazada em têrmos gerais, dos pontos
mais importantes do referido plano.
Dado que a Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948 prescreve,
no seu artigo 7. 0 que a Comissão do Vale do São Francisco deverá
organizar, para ser submetido a aprovação do Congresso Nacional,
o Plano Geral em causa, e tendo em vista que o Plano elaborado
pela CVSF é justamente a Memória intitulada "Plano Geral para
o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco", segue-se
a necessidade de que, no texto da presente lei, que aprova o Plano
Geral, faça referência àquela Memória.
Sala das Sessões, em 2 de maio de 1955. EMENDA N. 0

Apolônio Sales.

2

Artigo 1.0 •
Parágrafo único.
Inclua-se, entre as alíneas m e n, uma outra com a seguinte
redação:
". . . a realização de serviços destinados ao fomento da produção industrial".
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Justificação

Tanto na Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, que criou a
Comissão do Vale do São Francisco, como na Memória descritiva
do Plano Geral, que esta lei visa aprovar, é previsto o fomento da
produção industrial.
Acresce que o próprio texto da presente lei, no art. 16, aponta
como objetivos da CVSF, a exploração das fontes de energia e a
industrialização dos depósitos minerais existentes na região do
São Francisco .
Em face disso, por uma questão de coerência, não pode deixar
de figurar, na relação apresentada no parágrafo único do art. 1.º
desta lei, uma alínea correspondente ao fomento da indústria.
Sala das Sessões, em 2 de maio de 1955. EMENDA N. 0

Apolônio Sales.

3

Artigo 4.º.
Parágrafo único.
Dê-se ao parágrafo único a seguinte redação:
"Parágrafo único. Verificado que as dotações consignadas à
Comissão do Vale do São Francisco, para execução do Plano de
Recuperação, foram, num exercício, inferiores a 1 % das rendas
tributárias nêle efetivamente arrecadadas, será a diferença suprida por crédito especial, cuja aplicação se restringirá às obras do
plano".
Justificação

evidente que a atual redação do parágrafo único do art. 4.0
não exprime fielmente a idéia objetivada, mesmo porque está em
contradição com o parágrafo único do artigo 9. 0 da presente lei,
no qual se estipula que os saldos de dotações não aplicadas serão
escriturados em "restos a pagar" .
Exemplificando: se, num determinado exercício, o total das
dotações consignadas à CVSF fôr de Cr$ 500. 000. 000,00, o total
dos recursos aplicados fôr de apenas Cr$ 400. 000. 000,00 e o valor
correspondente a 1 % das rendas tributárias - verificado posteÉ
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riormente - fôr de Cr$ 700. 000. 000,00, o procedimento certo será
escriturar em "restos a pagar" Cr$ 100. 000. 000,00 e suprir por
crédito especial Cr$ 200. 000. 000,00, ao passo que, com a redação
atual do parágrafo único do artigo 4.º, seria suprida por crédito
especial tôda a quantia de Cr$ 300. 000. 000,00 e ainda restaria
uma dúvida sôbre a aplicação adicional do parágrafo único do
artigo 9. 0 •
A redação proposta vai eliminar tôda e qualquer dúvida.
Sala das Sessões, em 2 de maio de 1955. - ApoUJnio Sales.
EMENDA N. 0

4

Artigo 5. 0 .
Substitua-se, no art. 5.o, a importância de Cr$ 150. 000. 000,00,
por Cr$ 177. 000. 000,00, e acrescente-se, no final, o ano de 1954,
atribuindo-se os Cr$ 27. 000. 000,00 adicionais, daí resultantes, ao
item 5 do inciso III (Sistema elétrico Formoso-Corrente) do Quadro Anexo (coluna relativa ao crédito especial) .
Justificação

Já tendo expirado o ano de 1954, não se pode, sem ferir a
coerência, deixar de incluí-lo no texto do artigo 5.º, mesmo porque,
de acôrdo com o artigo 4. 0 da presente lei, a abertura de crédito
especial relativo ao ano de 19i54 se tornará imperiosa depois de
promulgada esta lei, sendo, pois, sem dúvida, mais conveniente
autorizar desde logo o referido crédito, tal como já procedeu o
artigo 5. 0 para os anos de 1951, 1952 e 1953.
Tendo sido apenas de Cr$ 36. 000. 000. 000,00 a renda tributária efetivamente arrecadada no ano de 1954, correspondendo-lhe,
como 1 % a importância de Cr$ 360. 000. 000,00 - e tendo sido
gastos no mesmo exercício menos de Cr$ 333. 000. 000,00 resulta o saldo provável de Cr$ 27. 000. 000,00 como crédito especial a ser aberto relativamente ao ano de 1954.
Quanto à adjudicação dêsse crédito adicional às obras do sistema Formoso-Corrente, justifica-se a mesma pelo fato de estar
ameaçada de paralisação, por insuficiência de verba, a construção
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da usina hidrelétrica de Correntina, pertencente àquele sistema,
e que é a mais importante obra presentemente em construção pela
CVSF.
De acôrdo com informações colhidas junto à Administração
dêsse órgão, a insuficiência de dotação surgida no corrente exercício deve-se a certa imprevisão cometida durante a elaboração da
vigente lei orçamentária, quando deixou de ser dada a necessária
atenção ao agravamento progressivo da cotação da nossa moeda,
fato que teria, como veio a ·t;er, repercussão sensível, porque a quase totalidade do equipamento da usina de Correntina é de procedência estrangeira.
A adjudicação à usina de Correntina de Cr$ 17. 000. 000,00
adicionais, como proposto na presente emenda, aliviará em boa
parte a difícil situação acima descrita, evitando a interrupção
iminente daquela importante obra.
Sala das Sessões, em 2 de maio de 1955. EMENDA N. 0

Apolônio Sales.
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Artigo 6.º.
Dê-se à alínea "a" a seguinte redação:
"a) a negociar empréstimos internos ou externos,
cujo prazo não ultrapasse o fixado para o plano no art. 2.0
desta lei e que não impliquem compromissos anuais superiores a 0,4% (quatro décimos por cento) das respectivas rendas tributárias, a fim de financiar a execução das
obras de regularização do regime fluvial, e de grande irrigação, indicadas no plano, principalmente da barragem
das Três Marias (Borrachudo) . "
Justificação

Com a redação proposta, visa-se, em primeiro lugar, eliminar,
por desnecessária, a parte inicial, referente ao 1.0 programa qüinqüenal (1951-1955) estabelecido pela presente lei; de fato, a esta
altura a matéria está superada, não mais havendo possibilidade,
nem mesmo necessidade, de negociar empréstimos para aplicação
no corrente exercício.
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Em segundo lugar, a emenda objetiva dar uma feição mais
realística ao limite dos compromissos anuais para garantia dos
contratos de financiamento.
Efetivamente, a fixação do limite dêsses compromissos sob a
forma de quantitativo em cruzeiros é medida de pouca consistência. Tratando-se sobretudo de financiamentos estrangeiros, a serem negociados a prazos longos, até mesmo de 15 anos, e devendo
ser esperadas flutuações de câmbio no sentido geral de um continuado declínio do valor da moeda nacional, ao menos por mais
alguns anos, aquêle limite de garantia, representado por valores
anuais absolutos em cruzeiros, perde sensivelmente sua expressão,
tornando-se mesmo inoperante.
Impõe-se, por isso, o estabelecimento, no seu lugar, de um
valor limite percentual cuja expressão em cruzeiro acompanhe as
referidas flutuações de câmbio. Tal valor pode ser fixado em 0,4%
(quatro décimos por cento) da renda tributária, percentagem essa
correspondente, em 1954, ao limite adotado em cruzeiros ...... .
(Cr$ 150. 000. 000,00), na atual redação do artigo 6.º.
Não é demais insistir em que o mencionado valor percentual
é de caráter maximal, é apenas um limite, cujo objetivo único é
servir de garantia segura para os empréstimos a negociar. Na realidade, porém, as aplicações poderão por vêzes ficar bastante
aquém daquele limite, sendo de se notar que nos programas qüinqüenais previstos no § 1.0 do artigo 2.0 desta lei, haverá mesmo
possibilidade de precisar o seu valor para cada qüinqüênio, em
face de dados atuais sôbre a cotação da moeda e o montante real
das amortizações para o respectivo período. O Congresso Nacional,
a quem competirá a aprovação dos programas qüinqüenais, terá
dêsse modo oportunidade de analisar periàdicamente a matéria e
estabelecer as consignações efetivas para cada qüinqüênio.
Assim, pois, a percentagem-limite proposta na presente emenda, além de ser fundamentada, constitui um meio racional de oferecer garantias eficazes aos empréstimos necessários para que se
possam tornar realidade as obras básicas de regularização do regime fluvial do São Francisco e de grande irrigação, empreendimentos êsses decisivos para a recuperação do Vale.
Sala das Sessões, em 2 de maio de 1955. -

Apolônio Sales.
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EMENDA N. 0
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Artigo 8. 0 •
Substitua-se o parágrafo 2.0 pelo seguinte conjunto de parágrafos:
"§ 2.º - Nos casos de comprovada impossibilidade, por parte
das Prefeituras, de custearem a parcela dos serviços que lhes compete ou de conseguirem a necessária operação de crédito, como
previsto no parágrafo anterior, poderá a Comissão do Vale do São
Francisco financiar a execução da referida parcela de serviço, mediante garantia oferecida pelas Prefeituras interessadas, com base
na quota-parte do impôsto de renda devida aos municípios.
§ 3.º - Os prazos dos financiamentos concedidos pela Comissão do Vale do São Francisco não poderão ultrapassar o prazo
indicado no artigo 2.º desta lei para a execução do Plano Geral,
e os juros serão de 6% ao ano.
§ 4.º - Para atender aos financiamentos a serem feitos pela
Comissão do Vale do São Francisco, serão previstos, nos programas
relativos ao 2. 0 e 3. 0 qüinqüênios do Plano Geral, as necessárias
dotações, às quais irão sendo incorporadas as amortizações e juros
daqueles mesmos empréstimos concedidos, formando um fundo
único rotativo destinado a financiamentos da espécie em questão.
§ 5.º - No programa referente ao 4.0 qüinqüênio do Plano
Geral, será prevista a liquidação dêsse fundo, ficando indicada a
aplicação que deverá ser dada ao seu montante.
§ 6.º - Na distribuição dos benefícios previstos neste artigo e,
quando cabível, também dos financiamentos mencionados no seu
parágrafo 2.0 serão observados, com referência aos Estados, os critérios de proporcionalidade, quanto ao número de municípios de
cada Estado, compreendidos no Vale e ainda não servidos por sistema público de abastecimento dágua, e da simultaneidade, quanto à execução das obras" .
Justificação

O § l.º pressupõe que as Prefeituras terão sempre possibilidade de obter os necessários financiamentos para o custeio da parte das obras que lhes couber, a ser executada logo em seguida aos
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serviços - estudos, projetos e início de obras - procedidos pela
Comissão do Vale do São Francisco com aplicação das importâncias - limite de Cr$ 1 . 000. 000,00 - previstas no presente artigo.
Tal pressuposição pode, entretanto, deixar de corresponder à
realidade, resultando, nesse caso, uma solução de continuidade nos
serviços. É, aliás, o que se está verificando no momento. A Comissão do Vale do São Francisco já concluiu os projetos de grande
parte da centena de municípios até o presente contemplados, sem
que esteja podendo atacar as respectivas obras - embora ainda
disponha de saldos - em virtude de não estarem as Prefeituras
conseguindo financiamento na Caixa Econômica ou no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico.
E não está excluída a possibilidade de que a crítica situação
ora existente perdure por alguns anos ou se reproduza no futuro.
Sendo desnecessário encarecer o papel que o saneamento básico - do qual os sistemas de abastecimento dágua são parte essencial - desempenhará em prol do soerguimento social da população do Vale do São Francisco, preparando-o para receber os benefícios das obras destinadas à recuperação econômica da Bahia,
cumpre, porém, insistir na necessidade de se assegurar a continuidade dos trabalhos de construção de tais sistemas. A simples concessão da parcela inicial de Cr$ 1. 000. 000,00 não confere aquela
segurança de continuidade, a qual só será conseguida, pelo menos
em grau razoável, com a instituição do fundo rotativo para financiamentos, proposto na presente emenda.
Sala das Sessões, em 2 de maio de 1955. EMENDA N. 0

Apol,ônio Sales.
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Artigo 9.0.
Acrescente-se à letra b, no seu final:
" ... podendo conceder-lhes gratificações até o máximo correspondente ao símbolo FG-1".
Justificação

O quadro técnico da Comissão do Vale do São Francisco é
sobremodo reduzido e inteiramente desproporcional em face do
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enorme programa de realizações que êsse órgão tem a seu cargo,
sendo de se prever que tal situação se tornará cada vez mais grave
com o desenvolvimento crescente das atividades no Vale.
Os autores da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, presentiram essa conjuntura e, para remediá-la, estipularam expressamente, como fato normal, no artigo 6.0 , parágrafo 2.º, da citada
lei, que a Comissão se socorresse de servidores requisitados.
Ocorre, porém, que, se a Comissão não dispuser de meios legais para lhes conceder gratificação, ser-lhe-á - pràticamente
impossível conseguir técnicos capazes para suprir as deficiências
do seu quadro.
Sala das Sessões, em 2 de maio de 1955. - Apolônio Sales.
EMENDA N. 0

8

Inclua-se no art. 14 o seguinte parágrafo único:
"Nesse Regulamento, caberá à Comissão do Vale do São Francisco fixar o número de tripulantes dos navios utilizados na navegação do Rio São Francisco e de seus afluentes".
Justificação

Um dos motivos preponderantes nos deficits existentes nas
emprêsas de navegação no Rio São Francisco tem sido o excesso
de tripulação, verdadeiramente absurdo, a tal ponto que não poderia o transporte fluvial competir em fretes com os terrestres, se
não fôssem as subvenções concedidas .
Se existissem estradas paralelas ao rio, a navegação fluvial
seria abandonada, contràriamente, ao que se passa de modo geral
em outros países, onde o frete por água é algumas vêzes inferior
aos ferroviários e rodoviários.
Deixar, pois, de reduzir sensivelmente a tripulação equivale
a renunciar à navegação fluvial.
Essa redução será uma função da região subdesenvolvida servida pela navegação do São Francisco e não pode entrar em esquemas generalizados para o resto do país.
Exemplificando: um comboio no Rio Warrior, nos Estados
Unidos da América, empurrando sete chatas com capacidade de
carga total de 3. 850 toneladas, viajando dia e noite, tem a tripula-
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ção de 16 homens; no São Francisco o "Fernando da Cunha" exclusivamente de carga, rebocando uma só chata com capacidade de
carga total de 180 toneladas, tem uma tripulação de 39 homens!
Quaisquer obras de melhoramento da navegabilidade do rio
redundaria em gasto inútil de dinheiro.
Nessas condições, a CVSF deve estar habilitada, sem mais obstáculos, a tomar as medidas necessárias para fixar o tamanho e
hierarquia das tripulações.
Sala das Sessões, em 2 de maio de 1955. EMENDA N. 0

Apolônio Sales.
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Artigo 16.
a) Inclua-se um parágrafo, em seguida ao § l.º, com a seguinte redação:
"§ 2.º Essas sociedades, além de operarem as centrais, usinas
e sistemas construídos pela Comissão do Vale do São Francisco,
poderão ampliá-los bem como construir novas centrais, usinas e
rêdes de .transmissão, quer fazendo-o com recursos próprios, quer
lançando mão de recursos provenientes do Fundo Nacional de Eletrificação ou de empréstimos mediante contratos de financiamento, inclusive garantidos pela Comissão do Vale do São Francisco,
em conformidade com o disposto no artigo 6. 0 , alínea a, desta lei".
b) no atual § 2. 0 , que passará a ser § 3. 0 , substitua-se a palavra final "existentes" por: "construídas com verbas federais".
Justificação

O novo parágrafo, ora proposto, visa alargar as possibilidades
das duas companhias de eletricidade, permitindo-lhes realizar ampliações e novas construções em recursos de variadas fontes, em
vez de ficarem restritas à exploração das obras de eletricidade
construídas pela Comissão do Vale do São Francisco.
Quanto à alteração do final do § 2.º, objetiva eliminar um têrmo vago - como se afigura, no caso, a palavra " existentes" por uma expressão que não admita quaisquer interpretações duvidosas.
Sala das Sessões, em 2 de maio de 1955. - Apolônio Sales.
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Artigo 17.
Acrescente-se ao artigo a seguinte letra:
"d) Criar e administrar um Fundo destinado à ,Mecanização
da Lavoura"; e inclua-se, no parágrafo único, a letra d, em seguida
as letras a e b.
Justificação

A Comissão do Vale do São Francisco mantém, atualmente,
em serviço, 4 patrulhas destinadas à mecanização da lavoura.
Essas patrulhas funcionam mediante fornecimento, por parte
dos agricultores, de combustíveis, lubrificantes e pequenas peças
de desgaste comum, bem como alimentação e pouso para os tratoristas.
Ocorre, porém, que o sistema de indenização em uso apresenta, além de outros inconvenientes, o de acarretar vultoso deficit
para a Comissão, fugindo, ainda, às normas vigorantes no Ministério da Agricultura para serviços semelhantes.
Criando-se o Fundo destinado à Mecanização da Lavoura, passarão as patrulhas da Comissão a operar mediante cobrança de
taxa por serviço prestado, eliminando-se, por êsse meio, os inconvenientes apontados.
Sala das Sessões, em 2 de maio de 1955. EMENDA N. 0

Apolônio Sales.
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Artigo 20.
Designe-se o atual parágrafo único como § 1.º e acrescente-se
o seguinte parágrafo, que será o 2. 0 :
"Será facultado ao Diretor-Superintendente da Comissão do
Vale do São Francisco admitir pela Verba 3 (Dispositivos Constitucionais), a título precário e enquanto fôr julgado necessário,
pessoal técnico especializado, com remuneração máxima correspondente ao padrão "O" ou referência 31, para trabalhar em obras
e serviços em execução no Vale".
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Justificação

O programa de trabalhos que a CVSF tem a cumprir é tão
vultoso que, mesmo com a requisição de alguns servidores pertencentes a outros órgãos, ainda não poderá ficar suprida a deficiência do seu quadro técnico.
É mesmo de se admitir que nem sempre se encontrarão, nos
quadros de outros órgãos, técnicos que correspondam exatamente
às eventuais necessidades específicas e, quando isso se verificar,
nem sempre poderão tais técnicos ser retirados das suas repartições sem prejuízo essencial para estas últimas.
Cabe, por isso, munir a CVSF de meios para que, naquelas hipóteses, possa socorrer-se do trabalho de especialistas estranhos
ao serviço público, remunerando-os condizentemente.
Sala das Sessões, em 2 de maio de 1955. - Apolônio Sales.
EMENDA N. 0
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Artigo 21.
Dê-se ao art. 21 a seguinte redação:
"O pessoal do quadro da Comissão do Vale do São Francisco,
excetuados os ocupantes dos cargos de Diretor e Diretor-Superintendente, e dos cargos em comissão (CC) não poderá ser exonerado sem justa causa, após cinco anos de serviço ininterrupto na
CVSF".
Justificação

A redação ora proposta visa introduzir várias restrições à concessão prevista no art. 21.
Em primeiro lugar, serão excluídos os ocupantes dos cargos
de direção, os quais devem, evidentemente, continuar demissíveis

ad nutum.

Em segundo lugar, será estipulado um tempo de serviço mínimo para que os servidores façam jus ao benefício, tempo êsse que
será de 5 anos.
De fato, por mais justa e proveitosa que seja a concessão cujo objetivo é acabar com o prejudicial estado de incer.teza e pre-
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cariedade funcional em que vão sendo mantidos os servidores da
CVSF, por maior que seja o seu tempo de serviço, cabe reconhecer
a necessidade de haver um razoável prazo mínimo para concessão
do direito em questão. O prazo proposto, de 5 anos, tem a seguinte
razão de ser: de acôrdo com o artigo 5. 0 , da Lei n. 0 541, de 15-12-48,
que criou a CVSF, todos os servidores, quer os do quadro quer os
extranumerá1·ios mensalistas, seriam admitidos em comissão. Posteriormente a essa lei, uma outra - a Lei n.º 2. 284, de 9 de agôsto
de 1954 - concedeu aos extranumerários-mensalistas, mesmo aos
admitidos em comissão, estabilidade após 5 anos de serviço, com o
que ficou criada uma situação de privilégio para os extranumerários da CVSF, em confronto com o seu pessoal do quadro; o prazo
ora proposto, de 5 anos, para o pessoal do quadro, visa, justamente
restabelecer de certo modo a igualdade de tratamento às duas classes de servidores da Comissão.
Em terceiro lugar, serão excluídos os extranumerários-mensalistas, porque, como ficou dito, já contam êles com a Lei n.o 2 .284,
de 9-8-54, que lhes assegura estabilidade após 5 anos .
Sala das Sessões, em 2 de maio de 1955. EMENDA N. 0

Apolônio Sales.

13

Artigo 23.
Dê-se ao art. 23 e ao seu parágrafo único a seguinte redação:
"A Comissão do Vale do São Francisco, dentro de noventa
(90) dias a partir da data da publicação da presente lei, apresentará ao Presidente da República, para ser aprovado por decreto
administrativo, o seu nôvo regimento, tendo em vista, entre outros
motivos, as alterações e inovações feitas na presente lei".
"Parágrafo único. O nôvo regimento, referido neste artigo,
manterá a forma de organização administrativa própria de órgão
executivo, de chefia singular, mantida entretanto, a forma colegial da Lei n.º 541 no que diz respeito às deliberações para adoção
de programas".
Justificação

A alteração ora proposta para o artigo 23 visa ampliar a liberdade da CVSF na elaboração do nôvo regimento, facultando-lhe
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introduzir no atual regimento modificações outras, além das implicadas pela presente lei, se a tanto fôr levada pela experiência
do seus 6 anos de funcionamento.
Por motivo de tal ampliação possível do trabalho de elaboração do nôvo regimento, e porque há tôda a vantagem em que um
regimento não contenha omissões ou pontos dúbios, é conveniente
aumentar para 90 dias o prazo para sua apresentação.
Quanto ao parágrafo único, a modificação ora sugerida para
sua redação tem por finalidade eliminar uma possível dúvida de
interpretação.
De fato, a atual redação dêsse parágrafo pode levar a julgar
que o nôvo regimento deverá manter a "organização administrativa" vigente na Comissão, quando a idéia exata - e, aliás, muito
acertada - é que deverá ser mantida apenas a forma de organização administrativa atualmente em vigor na Comissão, e que é de
chefia singular, própria de órgão executivo.
Assim, pois, com a redação agora proposta, nada impedirá
que a atual organização ou estrutura administrativa da CVSF
venha sofrer alterações que o interêsse dos serviços requeira, desde
que se mantenha a já mencionada forma de "chefia singular",
que é característica de órgãos de natureza executiva, como sem
dúvida é a CVSF.
Nos primeiros anos de existência da CVSF, enquanto estava
sendo elaborado o Plano Geral de Aproveitamento Econômico da
Bacia, ainda se podia admitir que as atividades da Comissão fôssem objeto de reuniões prévias, com debates, votações e lavratura&
de atas, e, ademais, com a participação de observadores dos Estados, como se depreende do artigo 13 da Lei n. 0 541, de 15-12-48.
Já agora, entretanto, quando a CVSF está entrando na fase de
plena e intensiva execução do aludido Plano Geral, seria um contra-senso de técnica administrativa entravar a sua ação com a
realização de reuniões, ao invés de oferecer à administração da
Comissão .todos os meios de ação rápida e de concentração de autoridade, que são recomendáveis em todo e qualquer órgão de execução, e, especialmente, quando se trata de um órgão encarregado
de um gigantesco programa a realizar em prazo relativamente
curto.
Sala das Sessões, em 2 de maio de 1955. - Apolônio Sales.
27 -
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Quadro Anexo

Transfira-se a dotação de Cr$ 5. 000. 000,00 - prevista no item
1 do inciso VIII (Urbanismo e Saneamento Urbano em Pirapora,
Juàzeiro, Petrolina, Propriá e Penedo), na penúltima coluna, relativa a crédito especial, para o item 4 do inciso IV (cujo título ampliado será "Estudos, projetos, construção e conservação de obras
de proteção e acostagem em portos fluviais", no qual será incluída, com a dotação de Cr$ 5. 000. 000,00 ora transferida, uma nova
letra "g", assim designada: "Consertos nas obras de proteção e
acostagem".
Justificação

A supressão da dotação de Cr$ 5.000.000,00 do item 1 do inciso
VIII, explica-se por já terem sido concluídos os sistemas de abastecimento dâgua das cidades de Pirapora, Juàzeiro e Petrolina e por
haver, na lei orçamentária vigente, dotações suficientes para a
ultimação dos sistemas de Propriá e Penedo no corrente ano.
Por outro lado, o nôvo destino proposto para a referida dotação, justüica-se por serem absolutamente indispensáveis os serviços de conservação das obras de proteção e acostagem, as quais
têm sofrido inevitáveis estragos devidos à ação dos elementos
atmosféricos e das águas fluviais, sem que se pudessem realizar
os necessários reparos, por falta de verbas específicas.
Sala das Sessões, em 2 de maio de 1955. - Apolônio Sales.
EMENDA N. 0
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Suprima-se o § 9.º do art. 12.
Justificação

O parágrafo cuja supressão se propõe contém medida ingrata,
inteiramente inconciliável com o sistema jurídico em vigor. permitindo, sem indenização, sejam reduzidos os salários de trabalhadores.
Sala das Sessões, em 2 de maio de 1955. - Lúcio Bittencourt.
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O SR. PRESIDENTE -

Em discussão o projeto.

O SR. APOLÔNIO SALES * - Sr. Presidente, o Projeto de Lei
da Câmara n.º 218, de 1954, dispõe sôbre o Plano Geral de Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco. Só o enunciado
desperta o interêsse de tôda uma região brasileira; desperta ouso dizer - o interêsse do Brasil inteiro que, de certos anos a
esta parte, vem se preocupando com os destinos econômicos do país.
Na verdade, é de lamentar que uma Nação tão grande, tão
cheia de possibilidades, tão plena de riquezas, tenha que contar,
na era atual que atravessamos, com distribuição tão imperfeita
como aquela que se inclui na geografia econômica do Brasil. De um
lado, regiões ricas, prósperas, em ritmo crescente de enriquecimento, e, de outro, regiões depauperadas onde o futuro econômico se
depara muito longe se não vierem medidas eficientes que possam
acelerar a marcha do progresso.
Senhor Presidente, o Vale do São Francisco é uma dessas regiões já decantadas por tôda a literatura financeira e econômica
de que o Brasil se orgulha. Seu futuro foi pintado com as côres
mais otimistas, mais risonhas, para tempos muito próximos.
Se, entretanto, até hoje, na marcha do progresso do País se
podem contar estágios atingidos em rápido tempo, não se registram, nas bandas do São Francisco, passos acelerados em demanda
do enriquecimento.
O São Francisco atual é quase o mesmo dos primórdios do
Século XX.
A falta de realizações a decantar, parece que a alma patriota
dos bardos do Brasil vai procurar nos motivos folclóricos inspiração para suas divagações, para suas exaltações e para o elogio
emotivo e gratuito das coisas do Brasil.
No São Francisco, o que se encontra é um adensamento de
população, sem dúvida crescido nos últimos cinqüenta anos, mas
nem por isso compensado pelo melhor estágio de vida daqueles que
mourejam à margem do grande rio.
A navegação são-franciscana é, ainda hoje, das mais precárias,
e a produção, a orla do rio ainda está quase limitada às zonas
atingidas pelas enchentes, que, na vazante, deixam terras umedecidas, próprias para as lavouras e a agricultura.

-420 -

o

Sr. Fernandes Távôra -

O SR. APOLÔNIO SALES -

Permite V. Ex.ª um aparte?
Com muito prazer.

O Sr. Fernandes Távora - As populações do Vale do São Francisco vivem ainda - segundo a frase de Euclides da Cunha - "na
sua opulenta miséria".
O SR. APOLÔNIO SALES - Ilustrou bem V. Ex.ª o meu modesto discurso com o aparte, que agradeço.
Vivem as populações do São Francisco na opulenta miséria,
e, quem sabe se não é essa condição que faculta seja tão rico o
folclore do Rio São Francisco, desde as cantigas dos barqueiros até
aquelas serenatas à sombra dos imbuzeiros, que floreiam, ali nos
tempos mais secos, mais privados de inverno.
··; · · O Sr. Fernandes Távora - É com isso que iludem a sua desgraça.

b SR. APOLÔNIO SALES - Iludem a sua desgraça, porque ~o~o
V. Ex.ª já disse - vivem na opulência da miséria.
:
.l
:~.;

! • '

.

Se assim foi, Sr. Presidente, e se assim é ainda a vida triste
do habitante do Vale do São Francisco, surgiu nos últimos anos, no
r~~ilrie. democrático, um sinal de esperança, quando os constituint~, de 1946 tiveram a coragem de impor à opinião pública brasileira, como imperativo, a reserva de determinada quantia, como
d~positivo constitucional, para o soerguimento econômico da
região.
1!:sse ato do regime democrático foi a complementação de um
gesto, sem dúvida patriótico e humano, do Presidente Getúlio
Vargas, quando volvera os olhos para o extenso Vale, dando início
à legislação redentora do aproveitamento hidrelétrico do Rio São
Francisco, a começar pela Catarata de Paulo Afonso.
1l:ste projeto de lei, Sr. Presidente, vem sistematizar os anseios
das populações marginais do grande rio, através de estudo que
mereceu a atenção e o debate de todos aquêles representantes nordestinos que, na Câmara dos Srs. Deputados, conseguiram expor
suas idéias a companheiros de outras regiões e dêles receber a aprovação calorosa de um projeto de lei, que, sem dúvida, constitui
grande passo no planejamento de uma região.
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Ao erguer minha voz, Sr. Presidente, na hora da discussão
dêsse projeto, quase não o venho debater, mas apenas dar-lhe, perante o Senado, a minha aprovação em tese. Digo em tese, porque
quis trazer a minha contribuição, através de quatorze emendas,
que foram lidas pelo Senador ora ocupante do alto. pôsto de Secretário da Mesa.
O Sr. Fernandes Távora - Contribuição altamente patriótica.
O SR. APOLÔNIO SALES - Agradeço a V. Ex.ª.
Sr. Presidente, se julgo que o Vale do São Francisco precisa
ser reerguido, através de legislação condigna, adequada, e através
da vontade férrea de seus filhos, tenho, neste momento, motivos
mais fortes para dizer, neste Senado, quão imperioso é que realmente se trate do soerguimento daquele Vale.
De par com uma Comissão de Senadores e Deputados, acabo
de assistir, no Estado de São Paulo, na sua grande capital, à festa
de congraçamento da indústria bandeirante com os operários.
Tive ensejo, então, de presenciar o desfile de dezenas de milhares
de trabalhadores das fábricas pioneiras de São Paulo, na artéria
mais populosa e mais movimentada da grande Capital. o que vi
foi a demonstração, de um lado, do progresso da grande metrópole
do sul do Brasil, e, de outro lado, de como o padrão e vida daquela
gente está, felizmente, muito acima da média do padrão de vida
brasileiro e mil vêzes acima das miseráveis condições da existência
naquela região, que pretendemos soerguer com a legislação presente.
Sr. Presidente, aqui desta tribuna, envio, aos responsáveis pela
indústria paulista, os meus mais calorosos aplausos, e, aos operários de São Paulo, o meu elogio por aquilo que nos foi dado ver no
dia primeiro de maio, numa festa de confraternização.
Ao mesmo tempo que faço êsses elogios e mando essas congratulações, quero deixar dito, no Senado, que é necessário, é um imperativo, que em outras regiões do Brasil, o exemplo seja seguido,
e para tal não faltará o Poder Público, com recursos, orientação e
decisões, e o Congresso Nacional, com o seu patriotismo. (Muito
bem; muito bem. Palmas) .

Durante o discurso do Senhor Apolônio Sales o Senhor N ereu Ramos deixa a cadeira da Presidência que é
ocupada pelo Senhor Gomes de Oliveira.
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SR. PRESIDENTE - Continua a discussão. (Pausa) •
Não havendo mais quem queira usar da palavra, encerrarei
a discussão. (Pausa) •
Encerrada.
O projeto e as emendas voltam às Comissões de Constituição
e Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, de Saúde Pública e de Finanças, para que se pronunciem sôbre as emendas .

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

SESSÃO EM 4 DE MAIO DE 1955

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

... .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .... . . . .. . .. ... .
ORD~DODIA

Votação em discussão única do Projeto de Lei da
Cd.mara n.º 218, de 1954, que dispõe sôbre o Plano Geral
de Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco
(em regime de urgência, nos térmos do art. 156, § 3.º, do
Regimento Interno, em virtude do Requerimento n.0 162,
de 1955, do Senhor Apolônio Sales e outros Senhores Senadores, a'f)1"ovado na sessão de 28 de abril de 1955) tendo
pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes Comunicações e Obras Públicas, de
Saúde e de Finanças e dependendo de 'f)1"onunciamento
das mesmas Comissões sôbre as emendas.

O SR. PRESIDENTE - Há sôbre a mesa o parecer da Comissão de Finanças, que vai ser lido.
É

LIDO O SEGUINTE
PARECER N.º 434 DE 1955

Da Comissão de Finanças sôbre as emendas de Plenário ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 218, de 1954, que
dispõe sôbre o Plano Geral de Aproveitamento Econômico
do Vale do São Francisco. Relator: Sr. Parsifal Barroso.

Ao presente projeto foram apresentados, em plenário, dezesseis emendas, que passamos a examinar.
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A emenda n.º 1 modifica o parágrafo único do art. 1.0, com
o objetivo de incluir, em sua redação, referência à "memória descritiva e justificativa intitulada Plano Geral para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, de autoria da Comissão
do Vale do São Francisco.
Não vemos inconveniente na sua aprovação.
A emenda n.º 2 inclui, entre os objetivos do plano, "a realização de serviços destinados ao fomento da produção industrial.
A providência merece aprovação, tendo em vista o sentido
econômico do Plano de Valorização do São Francisco.
A emenda n. 0 3 modifica a redação do parágrafo único do
art. 4. 0 substituindo a expressão "verificado que a aplicação de
recursos na execução do plano" pela seguinte: "verificado que as
dotações consignadas à Comissão do Vale do São Francisco para
a execução do plano de emergência" .
A redação proposta traduz melhor a intenção do legislador,
que é a de completar, por meio de crédito especial, a diferença entre os recursos consignados ao plano, em exercício, e a importância correspondente a 1 % das rendas tributárias efetivamente arrecadadas, quando esta fôr superior àquelas .
Somos, assim, pela aprovação da emenda.
A emenda n.º 4 atualiza o art. 5.º computando no valor do
crédito especial de Cr$ 27 . 000 . 000,00 correspondente a diferença
de arrecadação do ano de 1954 e, ao mesmo tempo, destinando-a
as obras do sistema elétrico Formoso-Corrente.
Nada temos a opor à sua aprovação.
A emenda n.º 5 dá nova redação a alínea "a" do art. 6. 0 que
autoriza o Poder Executivo a negociar empréstimos internos e externos para a execução das obras do plano. A redação proposta
elimina, por desnecessária, a referência às obras do 1.º programa
qüinqüenal (1951-1955) e fixa o limite dos compromissos anuais
em 0,4% da quota constitucional das rendas tributárias atribuídas ao plano em aprêço.
Examinando o assunto, opinamos favoràvelmente à emenda
0
n. 5, que melhor atende à sistemática do plano.
A emenda n.º 6 modifica o§ 2.º do art. 8.º substituindo-o pelos
parágrafos 2.0, 3. 0, 4. 0 e 6.º com o objetivo de regular a cooperação
financeira entre a Comissão do Vale do São Francisco e os muni-
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cípios da Bacia, interessados na instalação ou melhoramentos de
serviço dágua potável.
As modificações são de todo oportunas, motivo por que opinamos favoràvelmente à emenda.
A emenda n.º 7 visa permitir a concessão de gratificação de
função, até o máximo de Cr$ 5. 000,00 mensais aos servidores especializados de outras repartições, requisitados pela Comissão do Vale
do São Francisco, nos têrmos do Estatuto dos Funcionários Públicos.
Nada temos a opor à sua aprovação.
A emenda n.º 8 acrescenta no parágrafo ao art. 14 determinando que no Regulamento a ser elaborado de colaboração com a
Diretoria de Marinha Mercante do Ministério da Marinha e a Comissão de Marinha Mercante do Ministério da Viação, para a exploração e manutenção do tráfego fluvial do São Francisco, "caberá à Comissão do Vale fixar o número de tripulantes dos navios
utilizados na navegação do Rio São Francisco e de seus afluentes" .
A medida tem por objetivo fiscalizar as emprêsas concessionárias, cujos deficits são em grande parte, oriundos do excesso de
tripulação.
Opinamos assim favoràvelmente à emenda.
A emenda n.º 9 acrescenta um parágrafo ao art. 16 determinando que a Companhia de Eletricidade do Alto São Francisco e
a emprêsa Centrais Elétricas do Médio São Francisco S.A. que
serão organizadas para exploração das centrais, usinas e sistemas
elétricos em construção ou que forem construídos pela Comissão
do Vale do São Francisco, poderão ampliá-las, bem como construir
novas centrais, usinas e rêdes de transmissão, quer fazendo-o com
recursos próprios quer lançando mão de recursos provenientes do
Fundo Nacional de Eletrificação ou de empréstimos, mediante
contratos de financiamento, inclusive garantidos pela Comissão do
Vale do São Francisco.
A emenda substitui, ainda no § 2. 0 do referido artigo, a expressão obras de eletricidade existentes pela seguinte: obras de
eletricidade construídas.
As modificações são procedentes, nada desaconselhando assim
a aprovação da emenda n.º 9.
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A emenda n.º 10 acrescenta uma alínea ao art. 17 autorizando
a Comissão do Vale do São Francisco a criar e administrar um
Fundo destinado à Mecanização da Lavoura.
A medida viria solucionar o problema de indenização, por
parte dos agricultores pelo emprêgo do material pôsto a sua disposição pelo referido órgão, que mantém em serviço atualmente,
4 patrulhas destinadas à mecanização da lavoura, com vultoso
deficit.
O nosso parecer é favorável à emenda n.o 10.
A emenda n.º 11 acrescenta um parágrafo ao artigo 20 facultando ao Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco
admitir, pela Verba 3 (Dispositivos Constitucionais), a título precário e enquanto fôr julgado necessário, pessoal técnico especializado, com remuneração máxima correspondente ao padrão "O"
ou referência 31, para trabalhar em obras e serviços em execução
no Vale.
Nada temos a opor à aprovação da medida.
A emenda n.º 12 dá a seguinte redação ao artigo 21:
"O pessoal do quadro da Comissão do Vale do São Francisco,
excetuados os ocupantes dos cargos de Diretor e Diretor-Superintendente e dos cargos em comissão (CC), não poderá ser exonerado
sem justa causa, após 5 anos de serviço ininterrupto na CVSF".
A emenda corrige a situação de desigualdade em que se encontram os funcionários da Comissão em confronto com os extranumerários que já gozam do benefício da estabilidade.
Somos, assim, pela sua aprovação.
A emenda n. 0 13 dá nova redação ao art. 23 e seu parágrafo,
aumentando de 60 para 90 dias o prazo de elaboração do nôvo
regimento da Comissão do Vale do São Francisco.
Nada temos a opor à sua aprovação.
A emenda n.º 14 modifica o quadro de discriminação das dotações, a que se refere o art. 5.º, com o objetivo de transferir a
importância de Cr$ 5. 000. 000,00 destinada a obras já concluídas
(Urbanismo e Saneamento Urbano em Pirapora, Juàzeiro, Petrolina, Propriá e Penedo) para "Consertos nas obras de proteção e
acostagem", em benefício de tôda a região.
Somos de parecer favorável.
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A emenda n. 0 15 suprime o § 9.0 do art. 12, que trata da constituição de uma sociedade de economia mista denominada Companhia de Navegação do São Francisco S.A. nela incorporados,
mediante desapropriação, os acervos da Companhia Industrial e
Viação de Pirapora S.A. e da Emprêsa Fluvial Ltda.
O § 8.º do referido artigo prevê que "as indenizações que forem devidas em conseqüência de dispensa de pessoal admitido após
a declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação, ou
autorização legislativa para efeito de incorporação das emprêsas
de navegação, correrão por conta das entidades respectivas, desde
quando não autorizadas pelo Govêrno Federal.
O § 9.º, que a emenda manda suprimir, determina:
"As melhorias de salário ou de vantagens concedidas ao pessoal a partir da referida declaràção de utilidade pública, ou autorização legislativa, poderão ser revistas e reajustadas, sem direito
a indenização, no caso de redução" .
A supressão é de todo procedente, uma vez que, como lembra
o ilustre autor da emenda, o referido parágrafo "contém medida
ingrata, inteiramente inconciliável com o sistema jurídico em vigor, permitindo, sem indenização, sejam reduzidos os salários de
trabalhadores".
Opinamos, assim, favoràvelmente à emenda n. 0 15.
A de n.º 16, de redação, é conseqüência da anterior, merecendo aprovação.
Nestas condições, a Comissão de Finanças opina favoràvelmente às emendas de Plenário.
Sala das Comissões, em 4 de maio de 1955. - Alvaro Adolfo,
Presidente. - Parsifal Barroso, Relator. - César Vergueiro. -

Alberto Pasqualini. - Juraci Magalhães. - Domingos Velasco. Júlio Leite. - Matias Olímpio. - Paulo Fernandes.

O SR. PRESIDENTE - O parecer da Comissão de Finanças
é favorável a tôdas as emendas .
Tem a palavra o nobre senador Kerginaldo Cavalcanti, relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, para emitir
o respectivo parecer.

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI * - Senhor Presidente,
quando se iniciou a discussão do Projeto de Lei da Câmara n.º 218,
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de 1954, em regime de urgência, encontrava-me na Comissão de
Constituição e Justiça expondo, como relator, meu ponto de vista
e debatendo com os ilustres colegas as emendas oferecidas à proposição.
Esta a razão por que não vim a êste recinto de modo a atender,
inicialmente, ao apêlo de V. Ex.ª, o que ora faço, ainda tempestivamente.
Ao Projeto em debate, Senhor Presidente, foram oferecidas
16 emendas, sendo 14 da autoria do nobre senador Apolônio Sales
e 2 da do ilustre senador Lúcio Bittencourt.
Examinando-as, a Comissão não só se pronunciou sôbre a
constitucionalidade delas conforme é da sua competência precípua,
como também, em cumprimento a decisões dêste plenário em reiteradas ocasiões, formulou a sua opinião sôbre a conveniência das
mesmas.
Sr. Presidente, a primeira emenda é ao artigo 1.º, dando redação ao respectivo parágrafo único, na sua frase inicial, como
diz a própria emenda. Manda que se redija da seguinte forma:
":t!::sse plano, organizado pela Comissão do Vale do
São Francisco e pormenorizadamente exposto na memória descritiva e justificativa intitulada Plano Geral para
o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco,
compreende:"
Propõe, como vê o Senado, dar maior elasticidade ao dispositivo.
Nada vejo, portanto, que se oponha à constitucionalidade, da
emenda, embora me pareça que a Comissão de Redação deva atentar em que tal alteração legislativa começa pelo pronome "êsse",
quando, em boa técnica legislativa, melhor seria iniciar pelo artigo "O". Opinamos, portanto, pela aprovação da emenda em qualquer dos aspectos, da conveniência ou da constitucionalidade.
A emenda n.º 2 manda se inclua entre as alíneas m e n uma
outra com a seguinte redação:
" . . . a realização de serviços destinados ao fomento
da produção industrial".
•

Nã.o tol revisto pelo orador.
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Esta emenda foi aprovada, do ponto de vista constitucional
e de sua conveniência, contràriamente ao meu voto. Entendia eu
que deveria ser deixada à iniciativa privada, tudo aquilo que se
referisse a industrialização fabril no Vale do São Francisco.
Sr. Presidente, no projeto existe disposição que manda atender à indústria nos seus aspectos agrícola e pecuário. Para mim,
ao meu ver, determina muito bem, pois, êsse é, também, o objetivo
principal da criação da autarquia no Vale do São Francisco.
Entretanto, por maioria de votos, a Comissão de Constituição
e Justiça entendeu que deveria ser atendida a emenda no seu aspecto de conveniência, pois êsse problema, com caráter generalizado, responderia a um dos objetivos autárquicos.
A emenda n. 0 3 reza o seguinte:
"Ao artigo 4.º.
Parágrafo único.
Dê-se ao parágrafo único a seguinte redação:
"Parágrafo único. Verificado que as dotações consignadas à Comissão do Vale do São Francisco, para execução do plano de recuperação, foram, num exercício, inferiores a 1 % das rendas tributárias nêle efetivamente
arrecadadas, será a diferença suprida por crédito especial
cuja aplicação se restringirá às obras do plano".
Do ponto de vista constitucional, a Comissão manifestou-se
favoràvelmente. Quanto ao mais, entendeu que a matéria, por sua
natureza específica, é de se deferir ao conhecimento da douta Comissão de Finanças .
Emenda n. 0 4-C, ao artigo 5.º:
"Substitua-se no art. 5.0 , a importância de ....... .
Cr$ 150. 000. 000,00, e acrescente-se, no final, o ano de
1954, atribuindo-se os Cr$ 27. 000. 000,00 adicionais, daí
resultantes, ao item cinco do inciso III (sistema elétrico
Formoso--Corrente do Quadro Anexo; coluna relativa ao
crédito especial),"
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quanto ao ponto de vista constitucional, somos favoráveis. Entretanto, na parte financeira, entendemos também ser deferível ao
conhecimento da mesma ilustrada Comissão.
A emenda n. 0 5 modifica a alínea a do art. 6.º. Diz a emenda:
"Dê-se à alínea a a seguinte redação:
"a) A negociar empréstimos internos ou externos,
cujo "prazo não ultrapasse o fixado para o plano no artigo 2.0 desta lei e não impliquem compromissos anuais
superiores a 0,4% (quatro décimos por cento) das respectivas rendas tributárias, a fim de financiar a execução
das obras de regularização do regime fluvial, e de grande
irrigação, indicadas no plano, principalmente da barragem das Três Marias (Borrachudo)".
Sob o aspecto constitucional, a Comissão de Constituição e
Justiça manifesta-se favoràvelmente; mas, quanto ao aspecto financeiro, opina no sentido de que seja ouvida a ilustre Comissão
de Finanças.
A emenda n.º 6 substitui o § 1. 0 :
"§ 2. 0 Nos casos de comprovada impossibilidade por
parte das Prefeituras de custearem a parcela dos Serviços
que lhes compete ou de conseguirem a necessária operação de crédito, como previsto no parágrafo anterior, poderá a Comissão do Vale do São Francisco financiar a
execução da referida parcela de Serviço, mediante garantia oferecida pelas Prefeituras interessadas, com base na
quota-parte do impôsto de renda devida aos municípios.
§ 3.º Os prazos dos financiamentos concedidos pela
Comissão do Vale do São Francisco, não poderão ultrapassar o prazo indicado no art. 2.0 desta Lei para a execução do Plano Geral, e os juros serão de 6 % ao ano.
§ 4.º Para atender aos financiamentos a serem feitos
pela Comissão do Vale do São Francisco, serão previstos,
nos programas relativos ao segundo e terceiros qüinqüênios do Plano Geral, as necessárias dotações, às quais irão
sendo incorporadas as amortizações e juros daqueles mes-
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mos empréstimos concedidos, formando um fundo único
rotativo destinado a financiamentos da espécie em questão.
§ 5.º No programa referente ao 4. 0 qüinqüênio do
Plano Geral será prevista a liquidação dêsse fundo, ficando indicada a aplicação que deverá ser dada ao seu montante.
§ 6.º Na distribuição dos benefícios previstos neste
artigo e, quando cabível, também dos financiamentos
mencionados no seu § 2. 0 , serão observados, com referên-...~
cia aos Estados, os critérios de proporcionalidade, quanto
ao número de municípios de cada Estado, compreendidos
no Vale e ainda não servidos por sistema público de abastecimento dágua, e da simultaneidade, quanto à execução
das obras" .
Do ponto de vista constitucional nada opomos e, quanto à
conveniência, somos também favoráveis.
Emenda n. 0 7-C, ao art. 9. 0 •
Para melhor esclarecimento farei a leitura do art. 9.º.
Art. 9.0 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, faculta ao referido órgão,
além de outras prerrogativas:
a) aplicar recursos independente de registro prévio no Tribunal de Contas, de acôrdo com o disposto no art. 17 da Lei n.º 541,
de 15 de dezembro de 1948;
b) requisitar funcionários especializados de outras repartições ou serviços, de acôrdo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civil da União.
Parágrafo único. Os saldos das dotações não aplicadas no
exercício financeiro ou dentro dos prazos normais de vigência dos
créditos, serão integralmente aplicados em épocas posteriores, escriturados em "restos a pagar" .
A emenda n. 0 7, manda acrescentar no final da alínea b, o
seguinte:
"Podendo conceder-lhes gratificação até o máximo correspondente ao símbolo FG-1".
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Nesta segunda parte da emenda, não obstante a Comissão se
pronunciar pela constitucionalidade, entendeu, também, que a
mesma deve ser deferida à competência específica da Comissão de
Finanças.

Emenda n.º 8.
Esta emenda manda incluir um parágrafo único ao art. 14.
Dá competência à Comissão do Vale do São Francisco para
fixar o número de tripulantes dos navios utilizados na navegação
do Rio São Francisco e de seus afluentes.
Um dos mais ilustres membros dessa Comissão - o Senador
Rui Palmeira - prestou esclarecimentos que nos convenceram da
conveniência da emenda, atendendo, sobretudo, à situação peculiar
da navegação do Rio São Francisco.
A Comissão, portanto, é de parecer favorável à aprovação da
emenda, não só quanto à constitucionalidade, como também quanto à sua conveniência.
A emenda n.o 9 manda incluir um parágrafo em seguida ao
parágrafo l.º, para permitir às duas sociedades de economia mista,
previstas no art. 16, a implantaç~o, além da construção, de novas
centrais elétricas, usinas, rêdes çle transmissão, etc.
Peço a atenção do Senado para esta emenda, que, textualmente, manda:
"§ 2.º Essas sociedades, além de operarem as centrais, usinas
e sistemas construídos pela Comissão do Vale do São Francisco,
poderão ampliá-los bem como cqnstruir novas centrais, usinas e
rêdes de transmissão, quer fazenµo-o com recursos próprios, quer
lançando mão de recursos prov~nientes do Fundo Nacional de
Eletrificação ou de empréstimos mediante contratos de financiamentos, inclusive garantidos pela Comissão do Vale do São Francisco, em conformidade com o disposto no art. 6.º, alínea d, desta
lei."

Quanto à constitucionalidade, nada temos a opor; quanto à
conveniência, unânimemente, a Comissão se mostrou contrária.
A emenda atribui a essa organização o poder de criar usinas
e desdobrá-las, de efetuar empréstimos e jogatear, enfim, com créditos, quando isto .tudo, pelo menos no início do Plano de Aproveitamento do Vale do São Francisco, resultaria uma confusão. Po-
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derá isto vir mais adiante regulado por um projeto conveniente,
que, estamos certos, o eminente autor da emenda, tão interessado
no assunto, será o primeiro a trazer a esta Casa, quando contará,
de nossa par.te, com a maior boa vont~de. Todos temos empenho
em ver converter-se na mais grata realidade a grande obra do Vale
do São Francisco a que o ilustre Senador Apolônio Sales ligou,
indiscutivelmente, o seu nome.
A emenda n.º 10 é a seguinte:
EMENDA N .0

10

Artigo 17.
Acrescente-se ao artigo a seguinte letra:
"d) Criar e administrar um Fundo destinado à Mecanização
da Lavoura, e inclua-se, no parágrafo único, a letra d, em seguida
às letras a e b.
Se bem que reputada constitucional, esta emenda foi rejeitada pela Comissão, que entendeu já dispôs o próprio projeto sôbre
a competência da autarquia para realizar o que se contém na
substância da emenda.
A emenda n. 0 11 ao artigo 20, aumentando-lhe um parágrafo,
assim está redigida:
EMENDA N . 0

11

Artigo 20.
Designe-se o atual parágrafo único como § 1.º e acrescente-se
o seguinte parágrafo, que será o 2. 0 :
"Será facultado ao Diretor-Superintendente da Comissão do
Vale do São Francisco admitir pela Verba 3 (Dispositivos Constitucionais), a título precário e enquanto fôr julgado necessário,
pessoal técnico especializado, com remuneração máxima correspondente ao padrão "O" ou referência 31, para trabalhar em obras
e serviços em execução no Vale".
Do ponto de vista constitucional, a Comissão se manüesta
favoràvelmente. Quanto à conveniência, entretanto, entende que
deve ser ouvida a Comissão de Serviço Público Civil por lhe parecer
estar êste órgão mais apto a esmerilhá-lo, dissipando algumas dúvidas, que se formarem no espírito dos membros da Comissão.
28 -

27.478

-434-

Emenda n.o 13-C.
Dá nova redação ao art. 21, favorecendo o pessoal do quadro

da Comissão do Vale do São Francisco, excetuados, porém, os Dire-

tores e Diretor-Superintendente e dos cargos em comissão. Outorga
estabilidade aos funcionários, após cinco anos de serviços ininterruptos prestados à mesma Comissão. O parecer é favorável, quer
quanto à constitucionalidade, quer quanto à conveniência.
Emenda n.º 13-C.
Amplia para 90 dias o prazo estabelecido no art. 23, a fim de
que a Comissão apresente o nôvo regimento e preconize a manutenção da forma colegiada da Lei n. 0 541, no que diz respeito às
deliberações da Comissão para a adoção de programas. A Comissão
de Constituição e Justiça manifesta-se favoràvelmente, quer quanto à constitucionalidade quer quanto à conveniência.
Emenda n.º 14-C.
Refere-se ao Quadro Anexo e respectiva dotação.
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é favorável.
Sugeriria, no entanto, fôsse ouvida a Comissão de Finanças.
Emenda n. 0 15-C - da lavra do nobre Senador Lúcio Bittencourt.
Suprime o § 9.º do art. 12, que diz respeito a revisões e reajustamentos de salários e vantagens concedidas ao pessoal da Comissão do Vale do São Francisco. Favorece a situação dos empregados
nas autarquias. Merece a aprovação da Comissão de Constituição
e Justiça nos seus aspectos constitucionais e de conveniência.
Emenda n.º 16, da mesma autoria.
conseqüência da anterior. Suprime no § 10 do art. 12 a
referência ao § 9.º, a respeito do qual acabamos de decidir.
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é favorável.
É

O SR. PRESIDENTE -Tem a palavra o nobre Senador Neves
da Rocha para, na qualidade de Relator na Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, emitir parecer sôbre as emendas.
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O SR. NEVES DA ROCHA * - Sr. Presidente, ao Projeto de
Lei da Câmara n. 0 218, de 1954, que dispõe sôbre o Plano Geral
de Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, tivemos
oportunidade, como membros da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, de emitir parecer. Agora, vindo a plenário em regime de urgência, lhe foram apresentadas 16 emendas,
das quais 14 de autoria do nobre Senador Apolônio Sales e 2 do
nobre Senador Lúcio Bittencourt. Na qualidade de relator na Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas venho
apreciá-las .
A emenda n.º 1-C está assim redigida:
":Esse plano organizado pela Comissão do Vale do São
Francisco e pormenorizadamente exposto na memória
descritiva e justificativa intitulada "Plano Geral para o
Aproveitamento do Vale do São Francisco".

O parecer é favorável. Na verdade, torna mais clara a redação
do artigo 1.o.
A emenda n. 0 2 - Inclui uma alínea entre as me n do parágrafo único do art. 1.0 , com a seguinte redação:
". . . a realização de serviços destinados ao fomento
da produção industrial".

A justificação do eminente Senador Apolônio Sales demonstra
não haver qualquer inconveniência em que se inclua a palavra
"industrial" ao contrário, torna mais claro o artigo.
As emendas 3, 4 e 5 escapam à competência da Comissão de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas, razão por que deixamos de nos manifestar a respeito.
A emenda n. o 6 está assim redigida:
Artigo 3.º.
Substitua-se o § 2. 0 pelo seguinte conjunto de parágrafos:
"§ 2.º - Nos casos de comprovada impossibilidade, por parte
das Prefeituras, de custearem a parcela dos serviços que lhes com• Não fol revisto pelo orador.
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pete ou de conseguirem a necessaria operação de crédito, como
previsto no parágrafo anterior poderá a Comissão do Vale do São
Francisco financiar a execução da referida parcela de serviço, mediante garantia oferecida pelas Prefeituras interessadas, com base
na. quota-parte do impôsto de renda devida aos municípios.
§ 3. 0 - Os prazos dos financiamentos concedidos pela Comissão do Vale do São Francisco não poderão ultrapassar o prazo
indicado no art. 2.0 desta lei para a execução do Plano Geral, e
os júros serão de 6 7o ao ano.
§ 4. 0 - Para atender aos financiamentos a serem feitos pela
Comissão do Vale do São Francisco serão previstos nos programas
relativos ao 2. 0 e 3.º qüinqüênios do Plano Geral, as necessárias
dotações, as quais irão sendo incorporadas a amortizações e juros
daqueles mesmos empréstimos concedidos, formando um fundo
único rotativo destinado a financiamentos da espécie em questão.
§ 5.º - No programa referente ao 4. 0 qüinqüênio do Plano
Geral, será prevista a liquidação dêsse fundo, ficando indicada a
aplicação que deverá ser dada ao seu montante.
§ 6.º - Na distribuição dos benefícios previstos neste artigo
e quando cabível, também dos financiamentos mencionados no seu
parágrafo 2.º serão observados com referência aos Estados, os critérios de proporcionalidade, quanto ao número de Municípios de
cada Estado, compreendidos no Vale e ainda não servidos por sistema público de abastecimento dágua, ida simultaneidade, quaní.o à execução das obras" .
A justificação apresentada pelo nobre Senador Apolônio Sales
esclarece perfeitamente a matéria e dá razões à Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas para aceitar a emenda com
os respectivos parágrafos.
Emenda n. 0 6 e Emenda n. 0 7 assim dispõem:
EMENDA N.º 7
Artigo 9. 0 •
Acrescenta-se à letra b, no seu final.
" ... podendo ceder-lhes gratificações até o máximo correspondente ao símbolo FG-1".

-
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Opinamos seja ouvida a Comissão de Serviço Público Civil, itàl
como o fêz a Comissão de Constituição e Justiça, por julgar fugir.o
assunto às atribuições da Comissão de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas.
Emenda n.º 8 é a seguinte:
EMENDA N. 0 8
Inclua-se no art. 14 o seguinte parágrafo único:
"Nesse Regulamento, caberá à Comissão do Vale do São Francisco fixar o número de tripulantes dos navios utilizados na :riàvê: ';·
gação do Rio São Francisco e de seus afluentes".
De início, pareceu-nos que a Comissão do Vale do São Fráricisco não poderia, por si só, fixar o número de tripulantes para
suas unidades, uma vez que compete à Diretoria das Comissões de
Marinha Mercante do Ministério da Marinha e à do. Ministério da
Viação controlar, de modo geral, a distribuição de tripulant~s dos
navios em tráfego.
Tratando-se, porém, de projeto em que se prevê, de maneira
categórica, que .tal atribuição ficará afeta à Comissã9 do. Vale :dP.
São Francisco, parece-me que as Comissões Merc11ntes, guer da
Marinha quer da Viação, não poderão fixar o núlllero de se-qs. }r~
pulantes, como o vêm fazendo normalmente.
O parecer é favorável.
EMENDA N. 0 9
Está assim redigida:
"Artigo 16.
a) Inclua-se um parágrafo, em seguida ao § l.º, com;a se.guinte redação:
"§ 2. 0 Essas sociedades, além de operarem as centrais; usinas
e sistemas constituídos pela Comissão do Vale do São Franciscó,
poderão ampliá-los bem como construir novas centrais, usinas"e
rêdes de transmissão, quer fazendo-o com recursos próprios, quer
lançando mão de recursos provenientes do Fundo Nacional de Ele-
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trificação ou de empréstimos mediante contratos de financiamentos, inclusive garantidos pela Comissão do Vale do São Francisco,
em conformidade com o disposto no art. 6.º, alínea a, desta lei".
b) No atual § 2.0, que passará a ser § 3.º, substitua-se a
palavra final "existentes" por: "construídas com verbas federais".
De acôrdo com os têrmos da emenda proposta ao art. 16, entendemos que a instituição dessas novas emprêsas estabelecerá
certa confusão, se não forem bem administradas pela Comissão
do Vale do São Francisco.
Nosso parecer é, pois, idêntico ao da Comissão de Constituição
e Justiça: um novo projeto, que se venha posteriormente a apresentar, melhor elucidará o assunto, dando maior desenvolvimento
aos serviços previstos na emenda n. 0 9.
EMENDA N.º 10
Artigo 17.
Acrescente-se ao artigo a seguinte letra:
"d) Criar e administrar um Fundo destinado à Mecanização
da Lavoura e inclua-se, no parágrafo único, letra d, em seguida
às letras a e b."
Sr. Presidente, a nosso ver, a Comissão do Vale do São Francisco não tem atribuições para criar um fundo especial destinado
à mecanização da lavoura. Concluímos, todavia, que outra lei poderá instituí-lo, com os recursos pertencentes à própria Comissão.
Somos de parecer favorável à emenda.
Reza a emenda n. 0 11:
Artigo 29.
Designe-se o atual parágrafo único como § 1.º e acrescente-se o
seguinte parágrafo, que será o 2.0 :
"Será facultado ao Diretor-Superintendente da Comissão do
Vale do São Francisco admitir pela Verba 3 (Dispositivos Constitucionais), a título precário e enquanto fôr julgado necessário,
pessoal técnico especializado, com remuneração máxima correspondente ao padrão "O" ou referência 31, para trabalhar em obras
e serviços em execução no Vale" .
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O art. 20 do projeto estabelece:
"As tabelas de extranumerários serão aprovadas pelo
Presidente da República, mediante proposta da Comissão
do Vale do São Francisco, sendo atribuição do diretor-superintendente dêsse órgão a admissão e dispensa dêsses
servidores.
Parágrafo único. As tabelas de pessoal para obras
serão aprovadas pelo diretor-superintendente da Comissão do Vale do São Francisco, nos limites das respectivas
dotações, e tendo em vista o disposto no art. 10 da Lei
n.º 541, de 15 de dezembro de 1948".
O autor da emenda esclarece perfeitamente o assunto na jusficação que apresenta, pelo que é favorável o parecer da Comissão.
Emenda n.º 12, ao art. 21:
"Dê-se ao art. 21 a seguinte redação:
O pessoal do quadro da Comissão do Vale do São Francisco,
excetuados os ocupantes dos cargos de Diretor e Diretor-Superintendente, e dos cargos em comissão (CC) não poderá ser exonerado, sem justa causa, após 5 anos de serviço ininterrupto na CVSF".
Parecer favorável.
EMENDA N.º 13
"Artigo 23.
Dê-se ao art. 23 e ao seu parágrafo único a seguinte redação:
"A Comissão do Vale do São Francisco, dentro de noventa (90)
dias a partir da data da publicação da presente lei apresentará
ao Presidente da República, para ser aprovado por decreto administrativo, o seu nôvo regimento, tendo em vista entre outros motivos, as alterações e inovações feitas na presente lei".
"Parágrafo único. O nôvo regimento, referido neste artigo,
manterá a forma de organização administrativa própria de órgão
executivo, de chefia singular, mantida entretanto a forma colegial
da Lei n. 0 541 no que diz respeito às deliberações para a adoção
de programas".
De referência a esta emenda, Sr. Presidente, o autor justifica
plenamente o prazo de 60 dias muito exíguo para se dar nôvo
regimento à Comissão do Vale do São Francisco.
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Consideramos razoável a prorrogação para noventa dias, tendo apenas uma ponderação a fazer: a supressão na redação final
das palavras - "entre outros motivos" - porque o art. 23 esclarece perfeitamente a situação. Está redigido da seguinte forma:
"Art. 23. A Comissão do Vale do São Francisco, dentro de 60
(sessenta) dias, a partir da data da publicação da presente lei,
apresentará ao Presidente da República, para ser aprovado por decreto administrativo, o seu nôvo regimento, tendo em vista as
alterações e inovações feitas na presente lei".
Como vimos, Sr. Presidente, a emenda apresentada pelo nobre
Senador Apolônio Sales prevê o prazo de 90 dias, em vez de 60,
mas inclui as palavras "entre outros motivos". Julgamos desnecessária tal inclusão, acreditando possa ser retirada da redação
final, com o que damos parecer favorável à presente emenda.
A emenda n.º 14, ao Quadro Anexo ao Projeto, está redigida
da seguinte forma:
"Transfira-se a dotação de Cr$ 5.000.000,00, prevista no item
1 do inciso VII (Urbanismo e Saneamento em Pirapora, Juàzeiro,
Petrolina, Propriá e Penedo), na penúltima coluna, relativa a crédito especial, para o item 4 do inciso IV (cujo título ampliado será
"Estudos, projetos, construção e conservação de obras de proteção
e acostagem em portos fluviais), no qual será incluída, com a dotação de Cr$ 5. 000. 000,00 ora transferida, uma nova letra "g", assim
designada: "Consertos nas obras de proteção e acostagem".
Justifica perfeitamente o autor da emenda, em palavras claras e precisas, sua razão de ser. Somos pois, favoráveis à' mesma.
A emenda n.º 15 manda suprimir o § 9.º do art. 12 do projeto,
assim concebido:
"§ 9.º As melhorias de salário ou de vantagens, concedidas ao
pessoal a partir da referida declaração de utilidade pública, ou
autorização legislativa, poderão ser revistas e reajustadas, sem direito a indenização, no caso de redução".
Trata-se de uma iniqüidade. Com efeito, os atingidos por êste
dispositivo da lei não teriam a gratificação constante da emenda
n.º 15, do nobre senador Lúcio Bittencourt, à qual damos parecer
favorável.

-
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A emenda n.º 16 é conseqüência da anterior e manda suprimir
no § 10 do art. 12, a referência ao § 9.º. O § 10 do art. 12 está
redigido nos seguintes têrmos:
"§ 10. As providências indicadas nos parágrafos 8.º e 9. 0 dêste
artigo só terão eficácia dentro em (60) sessenta dias, a contar do
funcionamento da nova emprêsa".
Sr. Presidente, a emenda n.º 16 está vazada nos seguintes
têrmos:
"Suprima-se, no parágrafo 10 do art. 12, a referência ao parágrafo 9.º, cuja supressão sugerimos em outra emenda".
Sr. Presidente, somos assim, favoráveis, também, às emendas
números 15 e 16, apresentadas pelo nobre Senador Lúcio Bittencourt.
É êste o nosso parecer.
O SR. PRESIDENTE - O nobre Senador Neves da Rocha, ao
relatar a emenda n.º 7, de plenário, pediu a audiência da Comissão
de Serviço Público Civil porque há, no projeto, dispositivos de competência dela. Assim, peço o parecer da Comissão de Serviço Público Civil .
O SR. PRISCO DOS SANTOS (Pela ordem) - Sr. Presidente,
na qualidade de Presidente da Comissão de Serviço Público Civil,
solicito o prazo de meia hora para emitir parecer.
O SR. PRESIDENTE - O nobre Senador Prisco dos Santos
pede o prazo de meia hora, a fim de que a Comissão de Serviço
Público Civil possa emitir parecer. Deferindo o requerimento suspendo a sessão por êsse prazo.
(A sessão é suspensa às 16 horas e 40 minutos e reaberta às
17 horas e 10 minutos;, sob a presidéncia do Sr. Gomes de Oliveira).

O SR. PRESIDENTE -

Está reaberta a sessão.

Não há número para prosseguir nos trabalhos.

SESSÃO EM 6 DE MAIO DE 1955

ORDEM DO DIA
Votação, em discussão única, do Projeto de Lei da
Câmara n.O 218, de 1954, que dispõe sôbre o Plano Geral
de Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco
(em regime de urgência, nos têrmos do art. 156, § 3.0, do
Regimento Interno, em virtude do Requerimento n.º 162,
de 1955, do Senhor Apolônio Sales e outros Srs. Senadores,
aprovado na sessão de 28 de abril de 1955), tendo pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça,
de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, de Saúde
e de Finanças e dependendo de pronunciamento d<L8 Comissões de Serviço Público sôbre o projeto e emendas e
das Comissões de Saúde e de Finanças sôbres estas.

SR. PRESIDENTE - O projeto depende de pronunciamento
das Comissões de Serviço Público e de Saúde, sôbre emendas que
lhe foram oferecidas.
Tem a palavra o nobre Senador Ari Viana, para dar parecer
pela Comissão de Serviço Público.
O SR. ARI VIANA - O projeto de Lei da Câmara n.º 218, de
1954, que dispõe sôbre o Plano Geral de Aproveitamento do Vale
do São Francisco, merece a aprovação da Comissão de Serviço Público Civil no que se refere às suas atribuições específicas, verifi-
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cando-se, outrossim, que das 16 emendas apresentadas em Plenário, sómente as de n. 0 • 7, 11 e 12 encerram matéria de sua competência.
A emenda n. 0 7 autoriza a concessão de uma gratificação
mensal até Cr$ 5. 000,00 aos funcionários especializados de outras
repartições, requisitados pela Comissão do Vale do São Francisco,
nos têrmos do Estatuto dos Funcionários. Conforme esclarece a
justificação da medida, se aquêle órgão não dispuser de autorização legal para conceder gratificação aos funcionários requisitados,
ser-lhe-á pràticamente impossível conseguir técnicos capazes para
suprir as deficiências do seu quadro. Tratando-se de providência
necessária, opinamos favoràvelmente à emenda n. 0 7.
A emenda n.º 11 autoriza o Diretor-Superintendente da Comissão a admitir, a título precário e enquanto fôr julgado necessário, pessoal técnico especializado, com remuneração máxima correspondente ao padrão "0" ou referência 31. Tal autorização permitirá o concurso de especialistas estranhos ao serviço público.
Nada temos a opor à sua aprovação.
A emenda n.º 12 dá nova redação ao art. 21, determinando
que o pessoal do quadro da Comissão do Vale do São Francisco,
excetuados os ocupantes de cargos de direção, não poderá ser exonerado sem justa causa, após cinco anos de exercício. E o referido
pessoal ainda não goza dos benefícios estatutários de efetivação
e estabilidade, enquanto os extranumerários do mesmo órgão foram abrangidos com tais regalias pela Lei n. 0 288, de 9 de agôsto
de 1954. A providência determinada na emenda é, portanto, justa
e, embora não corrigindo em definitivo a situação do quadro da
Comissão, representa o primeiro passo no sentido de regularizar
os direitos de funcionários que exercem cargos permanentes. A
emenda n.º 12, conseqüentemente, merece aprovação.
Nestas condições, a Comissão de Serviço Público Civil opina
favoràvelmente às emendas n.º" 7, 11 e 12, esclarecendo que as
demais fogem à sua competência.
1

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Sílvio
Curvo para emitir parecer em nome da Comissão de Saúde.
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O SR. SíLVIO CURVO* - Sr. Presidente, com relação ao
Projeto de Lei da Câmara n.º 218, de 1954, que dispõe sôbre o Plano
Geral de Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco,
em regime de urgência, a Comissão de Saúde pronunciou-se favoràvelmente. Do estudo, porém, das 16 emendas apresentadas em
plenário, conclui que em nada afetam o projeto no que diz respeito
à saúde pública. Sendo assim, a Comissão entende que escapa à
sua competência emitir parecer sôbre as referidas emendas.
O SR. PRESIDENTE - Em votação as emendas que têm parecer favorável.
A votação será feita em globo, ressalvados os pedidos de destaque.
Há um requerimento, assinado pelo nobre Senador Freitas
Cavaicanti para destaque da emenda n.º 11, que vai ser lido.
É

LIDO E, SEM DEBATE, APROVADO O SEGUINTE
REQUERIMENTO N. 0 188, DE 1955

Nos têrmos do art. 125, letra m, em combinação com o § 1.º
do art. 157 do Regimento Interno, requeiro destaque da emenda
n. 0 11 a fim de ser votada separadamente.
Sala das Sessões, em 6 de maio de 1955. O SR. PRESIDENTE vai ser lido .
É

Freitas Cavalcanti.

Sôbre a mesa outro requerimento que

LIDO E APROVADO O SEGUINTE
REQUERI;MENTO N. 0 189, DE 1955

Nos têrmos do art. 125, letra m, em combinação com o § 4. 0
do art. 157, requeiro destaque, para rejeição, da seguinte parte da
emenda 12: "e dos cargos em comissão (CC) ".
Sala das Sessões em 6 de maio de 1955. -

Juraci Magalhães.

O SR. PRESIDENTE - A parte da emenda n.º 12, que não
foi rejeitada, será votada oportunamente.
•

Não foi revisto pelo orador.
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Em votação as emendas que têm pareceres favoráveis, salvo
os pedidos de destaque aprovados.
Os Srs. Senadores que aprovam as emendas que têm pareceres
favoráveis queiram conservar-se sentados. (Pausa) .
São aprovadas as seguintes
EMENDAS
EMENDA N. 0

1

Artigo 1. 0 •
Parágrafo único.
Dê-se a seguinte redação à frase inicial:
:.tsse plano, organizado pela Comissão do Vale do São Francisco e pormenorizadamente exposto na memória descritiva e justificativa intitulada Plano Geral para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, compreende:
EMENDA N. 0

2

Artigo 1.º.
Parágrafo único.
Inclua-se, entre as alíneas m e numa outra com a seguinte
redação.
" . . . a realização de serviços destinados ao fomento da produção industrial".
EMENDA N. 0

3

Artigo 4.º.
Parágrafo único.
Dê-se ao parágrafo único a seguinte redação:
"Parágrafo único. Verificado que as dotações consignadas à
Comissão do Vale do São Francisco, para execução do plano de
recuperação, foram, num exercício, inferiores a 1 % das rendas
tributárias nêle efetivamente arrecadadas, será a düerença suprida por crédito especial, cuja aplicação se restringirá às obras do
plano".
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Artigo 5.º.
Substitua-se, no art. 5.º, a impor.tância de Cr$ 150. 000. 000,00
por Cr$ 177. 000. 000,00 e acrescente-se, no final, o ano de 1954,
atribuindo-se os Cr$ 27. 000. 000,00 adicionados, daí resultantes,
ao item 5 do inciso III (Sistema elétrico Formoso-Corrente) do
Quadro Anexo (coluna relativa ao crédito especial).
EMENDA N. 0

5

Artigo 6.º.
Dê-se à alínea "a" a seguinte redação:
"a) a negociar empréstimos internos ou externos,
cujo prazo não ultrapasse o fixado para o plano no ar.t. 2.º
desta lei e que não impliquem compromissos anuais superiores a 0,4% (quatro décimos por cento) das respectivas rendas tributárias, a fim de financiar a execução das
obras de regularização do regime fluvial, e de grande irrigação, indicadas no plano, principalmente da barragem
das Três Marias (Borrachudo)".
EMENDA N. 0

6

Artigo 8. 0 .
Substitua-se o § 2.º pelo seguinte conjunto de parágrafos:
"§ 2.º - Nos casos de comprovada impossibilidade, por parte
das Prefeituras, de custearem a parcela dos serviços que lhes compete ou de conseguirem a necessária operação de crédito, como
previsto no parágrafo anterior, poderá a Comissão do Vale do São
Francisco financiar a execução da referida parcela de serviço, mediante garantias oferecidas pelas Prefeituras interessadas, com base
na quota-parte do impôsto de renda devida aos Municípios.
§ 3.º - Os prazos dos financiamentos concedidos pela Comissão do Vale do São Francisco não poderão ultrapassar o prazo
indicado no art. 2.º desta lei para a execução do Plano Geral e os
juros serão de 6 % ao ano.
§ 4. 0 - Para atender aos financiamentos a serem feitos pela
Comissão do Vale do São Francisco serão previstos, nos programas
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relativos ao 2.0 e 3.º qüinqüênios do Plano Geral, as necessarias
dotações, às quais irão sendo incorporadas as amortizações e juros
daqueles mesmos empréstimos concedidos, formando um fundo
único rotativo destinado a financiamento da espécie em questão.
§ 5.º - No programa referente ao 4.º qüinqüênio será prevista
a liquidação dêsse fundo, ficando indicada a aplicação que deverá
ser dada ao seu montante.
§ 6. 0 - Na distribuição dos benefícios previstos nesse artigo
e, quando cabível, também dos financiamentos mencionados no
seu parágrafo 2. 0, serão observados, com referência aos Estados,
os critérios de proporcionalidade, quanto ao número de municípios de cada Estado, compreendidos no Vale e ainda não servidos
por sistema público de abastecimento dágua, e da simultaneidade,
quanto à execução das obras.
EMENDA N. 0 7

Artigo 9. 0 :
Acrescente-se à letra b, no seu final"
" ... podendo conceder-lhes gratificações, até o máximo correspondente ao símbolo FG-1".
EMENDA N. 0 8

Inclua-se no art. 14 o seguinte parágrafo único:
"Nesse Regulamento, caberá à Comissão do Vale do São Francisco fixar o número de tripulantes dos navios utilizados na navegação do rio São Francisco e de seus afluentes".
EMENDA N. 0 13
Artigo 23:
Dá-se ao artigo 23 e ao seu parágrafo único a seguinte redação:
"A Comissão do Vale do São Francisco, dentro de noventa (90)
dias a partir da data da publicação da presente lei, apresentará ao
Presidente da República, para ser aprovado por decreto administrativo, o seu nôvo regimento, tendo em vista entre outros motivos,
as alterações e inovações feitas na presente lei".
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"Parágrafo único. O nôvo regimento, referido neste artigo,
manterá a forma de organização administrativa própria de órgão
executivo, de chefia singular, mantida entretanto a forma colegial
da Lei 541 no que diz respeito às deliberações para a adoção de
programas.
EMENDA N. 0 14

Quadro Anexo
Transfira-se a dotação de Cr$ 5. 000. 000,00 - prevista no
item 1 do inciso VIII ("Urbanismo e Saneamento Urbano em Pirapora, Juàzeiro Petrolina, Propriá e Penedo), na penúltima coluna,
relativa a crédito especial, para o item 4 do inciso IV (cujo título
ampliado ser "Estudos, projetos, construção e conservação de obras
de proteção e acostagem incluída, com a dotação de Cr$ .....
5.000.000,00 ora transferida uma nova letra g, assim designada:
"Consertos nas obras de proteção e acostagem".
EMENDA N. 0 15
Suprima-se o §

9.~

do art. 12.
EMENDA N. 0 16

Suprima-se no parágrafo 10 do art. 12 a referência ao parágrafo 9. 0 cuja supressão sugerimos em outra emenda.
O SR. PRESIDENTE:
Vou submeter à votação .as emendas que têm pareceres divergentes e serão apreciadas separadamente.
Em votação a Emenda n.º 9.
O SR. APOLÔNIO SALES (Para encaminhar a votação)
Senhor Presidente, a emenda n.º 9, de minha autoria, assim se
expressa:
"Art. 16
a) Inclua-se um parágrafo, em seguida ao § 1, com a
seguinte redação:
§ 2.º - Essas sociedades, além de operarem as centrais,
usinas e sistemas construídos pela Comissão do Vale do São
29 -

27 .478
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O SR. APOLôNIO SALES -

bem)

Era o que tinha a dizer. (Muito

O SR. PRESIDENTE - Em votação a emenda n. 0 9, com
parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, que depois de haver julgado a constitucionalidade, também apreciou o
mérito da matéria.
Em votação a Emenda n.º 9.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram conservar-se sentados. (Pausa)
É aprovada a seguinte
EMENDA

n.º 9

Artigo 16.
a) Inclua-se um parágrafo em seguida ao § 1.0 com a seguinte redação:
"§ 2.º Essas sociedades, além de operarem as centrais, usinas e sistemas construídos pela Comissão do Vale do São Francisco, poderão ampliá-los bem como construir novas centrais, usinas e rêdes de transmissão, quer fazendo-o com recursos próprios,.
quer lançando mão de recursos provenientes do Fundo Nacional
de Eletrificação ou de financiamento inclusive garantidos pela.
Comissão do Vale do São Francisco, com conformidade com o disposto no artigo 6.º, alínea a desta lei".
b) No atual § 2. 0 , que passará a ser § 3. 0 , substitua-se a
palavra final "existentes" por: "construídas com verbas federais".
O SR. PRESIDENTE - Em votação a Emenda n.º 10 com
pareceres favoráveis de tôdas as Comissões, exceto da de Constituição e Justiça, que se manifestou contràriamente ao mérito.
O SR. APOLÔNIO SALES (Para encaminhar a votação) * Senhor Presidente, a Emenda n. 0 10 é daquelas que, realmente,
poderia ser melhor do ponto de vista em que foi concebida. Re·
fere-se à criação e administração de um Fundo destinado à mecanização da lavoura, a ser incluído no art. 17 do Projeto, depois
dos parágrafos a e b.
•

Não foi revisto pelo orador.
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Devo explicar o que se está passando na Comissão do Vale
do São Francisco. Possui ela diversos departamentos entre os
quais o de Engenharia e o de Assistência Social, nos quais se
incluem assuntos pertinentes à saúde pública, por sinal, em grande
parte, cometidos a outros setores da administração federal e os
de finalidade educativos, no sentido do amparo e do fomento à
produção.
Parece-me que às margens do Rio São Francisco, não poderia
esperar alguém se encontrassem homens capazes de avançar tanto
na mecanização da lavoura, dando passos mais adiantados no
melhoramento dos seus métodos de produção. Se aquêles nossos
patrícios merecem de nós todo o respeito pelo fato de terem sido
perseverantes na recuperação do território abandonado, infelizmente, não têm bastante conhecimento para, por si sós, irem adiante dos métodos rotineiros da lavoura.
A Comissão do Vale do São Francisco tem a missão de, naquele
ambiente, criar, pelo exemplo e pela cooperação, um sistema nôvo
de trabalho, através da mecanização.
Isso, porém, não pode e não deve ser inteiramente gratuito.
Os que estão de pleno acôrdo que devam existir destacamento de
terraplanagem e de irrigação, devem ser custeados pelos interessados, que vão fugir dos resultados em suas lavouras. Tais recursos,
porém, se não fôr aprovada a presente emenda, serão encaminhados ao Tesouro Nacional. Criado os recursos serão aplicados na
mesma região pelo Fundo de Mecanização da Lavoura.
O Sr. Fernandes Távora - É medida que se deveria adotar
em todos trabalhos prejudicados pelas delongas nas Comissões
pois, sem ela, são os da burocracia.

O SR. APOLÔNIO SALES - V. Exa. , com sua experiência,
disse bem . É medida que deveria ter caráter geral. Citarei como
exemplo o seguinte: nas estações experimentais, nos campos de
demonstração do Ministério da Agricultura, onde tive alguma prática, vi-me a braços com determinados dispositivos de lei. Quando
uma estação experimental conseguia produzir dezenas de milhares
de sacas de sementes, recolhia os recursos provenientes da venda
ao Tesouro Nacional. Se existisse um Fundo, seriam a êle recolhidos para compra e distribuição de novas sementes aos agricultores.
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O Sr. Fernandes Távora - Distribuição no momento oportuno.
O SR. APOLôNIO SALES - No comêço da minha explicação,
eu disse que a Emenda poderia ser mais bem redigida, porém,
quando o nobre Senador Daniel Krieger lembrou que se poderia
limitar o Fundo de Mecanização, não havia mais tempo para cor·
rigir, na forma regimental. Seria mais perfeita se estabelecesse
que o Fundo atingiria dez, vinte ou cinqüenta milhões de cruzeiros,
como base de trabalho ou de programa.
Já que não é possível, nesta oportunidade fazê-lo, peço aos
Senhores Senadores de vez que tôdas as Comissões estão de acôrdo,
menos a de Constituição e Justiça, que aprovem a Emenda n.º 10.
O SR. PRESIDENTE - Em votação a emenda n.o 10.
Os Senhores Senadores que a aprovam queiram conservar-se
sentados (Pausa) .
É

aprovada o seguinte:
EMENDA N.º 10

Art. 17.
Acrescente-se ao artigo a seguinte letra:
"d) Criar e administrar um Fundo destinado a Mecanização
da Lavoura, e inclua-se, no parágrafo único, a letra d, em seguida
as letras a e b.
O SR. PRESIDENTE -

Em votação a emenda n.o 11.

O SR. FREITAS CAVALCANTI (Para encaminhar a votação)
Senhor Presidente, encaminhei à Mesa requerimento de destaque já concedido pelo plenário para que a emenda fôsse apreciada isoladamente como vamos fazer.
O objetivo do meu pedido foi o de necessàriamente fixar a
posição do Senado em tôrno dessa emenda, que me parece ociosa,
tendo em vista às dotações de que já dispõe a Comissão do Vale
do São Francisco, para efeito da execução de seus serviços técnicos .
A emenda está assim redigida:
"Será facultado ao Diretor Superintendente da Comissão
do Vale do São Francisco admitir pela Verba 3 (Dispositivos
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Constitucionais), a título precário e enquanto fôr julgado necessário, pessoal técnico especializado, com remuneração máxima correspondente ao padrão "0" ou referência 31, para
trabalhar em obras e serviços em execução no Vale".
Ora, a Comissão do Vale do São Francisco já dispõe de um
quadro técnico aprovado por fôrça de lei. Tendo em vista o diploma legal que criou aquela Comissão, foram organizados vários
distritos nas regiões do São Francisco: Minas e Bahia e no Baixo
São Francisco, compreendendo Alagoas e Sergipe. Admitiram-se
técnicos de tôdas as especialidades ligadas ao aproveitamento
econômico da região, a fim de realizarem estudos que pudessem
instruir e orientar a elaboração do Plano que estamos apreciando
em regime de urgência.
Parece-me que a Comissão está equipada de pessoal técnico
para tais serviços .
Há, ainda, a considerar que a Comissão do Vale do São Francisco não funciona como ó1·gão executivo e sim como centro de
estudos e elaboração de planos e projetos, já dispondo, na sua
organização atual, de recursos para o contrato de pessoal a fim
de suprir as deficiências que, porventura, se verificarem.
Sabemos que pela emenda n. 0 17, da autoria do nobre Senador
Apolônio Sales, já aprovada, ficou o Diretor Superintendente da
Companhia do Vale do São Francisco com autorização para conceder gratificações a funcionários técnicos requisitados do Serviço
Público Federal.
Assim, Sr. Presidente, a Comissão já dispõe de apreciável equipe de técnicos e da faculdade, que consta da lei institucional, de
requisitar funcionários do Serviço Público Federal e, agora através
da iniciativa do nobre Senador Apolônio Sales, de a êstes conceder
gratificação.
Parece-me, por isso, que está perfeitamente aparelhado, do
ponto de vista do pessoal especializado a executar plenamente as
suas funções.
Ainda ontem à noite, recebi telefonema do Diretor Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco, Coronel Aristóbulo Rocha, dando-me explicações a respeito de outro destaque
que pretendia encaminhar à Mesa do Senado exatamente o que
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se refere à rejeição da emenda do nobre Senador Apolônio Sales,
que manda suprimir a dotação de cinco milhões de cruzeiros destinada a obras de abastecimento de água nas cidades de Propriá
e Penedo.
Afirmou-me aquela autoridade que os recursos orçamentários
são suficientes para a execução do importante serviço, ainda no
corrente exercício, e mais: que por intermédio de carta dirigida
ao nobre Senador Apolônio Sales, ilustre representante de Pernambuco, daria conhecimento ao Senado das razões que levaram a
Comissão do Vale do São Francisco a sugerir a supressão da referida dotação.
Desejo fixar o destaque da Emenda n.º 11. Parece-me que o
Senado atento aos seus têrmos e às emendas já aprovadas, será
levado à rejeição de tal iniciativa, uma vez que a Comissão do
Vale de São Francisco dispõe de pessoal dentro de um quadro
já aprovado, de recursos legais para requisitar servidores outros
no Serviço Público Federal, e ainda, da faculdade de conceder
gratificações, criando, assim, um interêsse a mais, de modo a fixar
nas regiões do Rio São Francisco os técnicos que, porventura estejam trabalhando nos grandes centros do país.
Espero, assim, que o Senado concorde em rejeitar a Emenda n. 0 11 por desnecessária em face dos podêres conferidos à diretoria da Comissão do Vale de São Francisco para admissão de
pessoal técnico especializado. (Muito bem)
O SR. PRESIDENTE -

Em votação a Emenda n.º 11.

O SR. APOLÔNIO SALES (Para encaminhar a votação) * Senhor Presidente, Senhores Senadores, dividirei minha curta oração em duas fases: a primeira, para retificar afirmativas do nobre
Senador Freitas Cavalcanti, ao declarar perante o Senado haver
recebido informações do Superintendente da Comissão do Vale de
São Francisco quanto ao estado das obras de abastecimento d'água
das cidades de Pirapora, Juàzeiro, Petrolina, Propriá e Penedo.
Realmente, o motivo da Emenda n. 0 14, que suprime a quantia
de cinco milhões de cruzeiros tinha como finalidade não deixar
tal quantia ociosa, de vez que existe no Orçamento do ano corrente,
quantia superior a 7 milhões de cruzeiros para atender a tais obras.
•

Não foi revisto pela orador.

-

456-

A carta do Superintendente da Comissão do Vale de São Francisco, que passo a ler, ficará nos Anais da Casa como documento
comprobatório de sua lisura e boa intenção e, ao mesmo tempo,
como prova do intuito que tive ~m não prejudicar, de forma alguma, qualquer serviço no Vale do São Francisco ou obras localizadas em qualquer Estado da Federação.
O documento a que me refiro é do seguinte teor:
"Prezado amigo Senador Apolônio Sales.
Relativamente à sua emenda número 14 que transfere um
quantitativo, envolvendo o saneamento básico de Pirapora, Juàzeiro, Petrolina, Propriá e Penedo, para um outro item destinado
à conservação das obras de proteção e acostagem devo esclarecer-lhe:
a - Estão concluídos os serviços de abastecimento d'água de
Pirapora, Juàzeiro e Petrolina (nestas últimas cidades está se
processando a ligação domiciliar).
b - Em Penedo:
- está construído o reservatório que vai abastecer a zona
alta da cidade e em construção o que servirá à zona baixa.
- está comprado e estocado todo o material correspondente
à rêde de distribuição.
Em Propriá:
- o desenvolvimento dos trabalhos está em idêntica situação.
c - destinado ainda a êsse serviço, existe, no corrente exercício, a verba de sete milhões de cruzeiros. (Cr$ 7. 000. 000,00,
verba 3-9-03-Sl)
d - consultado a respeito o Engenheiro Guilherme Miranda,
chefe da Divisão de Engenharia do SESP, disse-me hoje, que êsse
numerário é suficiente para a conclusão dos serviços.
Essas razões, Senador Apolônio Sales, tornam a sua Emenda n.º 14 do interêsse desta Comissão, pois desloca verba de um
setor de trabalho já suprido na fase atual para outro completamente desprovido de recursos.
Atenciosamente. - Aristóbulo Rocha.
Esta, Sr. Presidente, a minha primeira explicação.
A segunda, é a defesa da própria Emenda n. o 11.
Trata-se, realmente, de controvérsia amigável, pois que não
há de minha parte aferramento à emenda, como não creio o haja
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da parte em oposição. Entende S. Exa. que a Comissão do Vale
do São Francisco tem recursos bastantes para se prover de pessoal
habilitado. Meu intuito, porém, é o de que possa ela contar com
técnicos próprios. Até hoje, os funcionários que requisitou de
qualquer departamento esquivaram-se, de vez que engenheiros,
médicos agrônomos lotados em regiões mais favoráveis se recusavam a ir trabalhar em zonas hospitais, mais trabalhosas e com
as mesmas condições de salário. Logo, justifica-se que se lhes atribua uma gratificação especial .
A Comissão do Vale do São Francisco já dispõe de quadro
de técnicos suficientes para atender a seus serviços. Mas não
procuro legislar para o momento, pois estou certo de que há faces
das atribuições cometidas a êsse órgão que até hoje não foram
atendidas por não dispor êle de pessoal especializado . Mesmo no
presente Projeto, os padrões que admito são realmente modestos.
Entretanto, embora reconheça a procedência do aparte de V. Exa.,
entendo que se trata de questão de opinião. A meu ver, devemos
dar à Comissão essa faculdade.
Mas, se o nobre colega entende melhor dar essa faculdade na
ocasião em que se fizer necessária, é ponto de vista que respeito,
embora não me leve a retirar a emenda.
O Sr. Freitas Cavalcanti -

Permite V. Exa. ainda um aparte?

O SR. APOLÔNIO SALES -

Com prazer.

O Sr. Freitas Cavalcanti - Desejaria apenas comunicar ao
Senado estar V. Exa . muito bem informado de que os serviços
técnicos de maior responsabilidade, da Comissão do Vale do São
Francisco, estão quase todos sendo contratados através de escritórios e de companhias especializadas . Daí o meu receio de que
o forme uma burocracia do Vale do São Francisco. Considero,
aliás, muito prudente e acertada a iniciativa da aludida Comissão
de contratar, com escritórios especializados e grandes firmas os
serviços mais importantes, como o das instalações hidráulicas, e
o do aproveitamento econômico das riquezas daquela região. Eis
porque me parece desnecessária a iniciativa, de boa fé tomada por
V. Exa., porque pode servir de estímulo à formação do que seria
realmente perigoso, uma burocracia no Vale do São Francisco.
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O SR. APOLÔNIO SALES - Em aditamento ao aparte do
nobre colega, desejo lembrar episódio que se passou no Senado.
Quando se elaborou a lei que criou a Comissão do Vale do São
Francisco, tive ensejo de me interessar grandemente e de dar
contribuição na medida das minhas posses. E essa colaboração
foi no sentido de tirar, o máximo possível, a feição executiva da
Comissão do Vale do São Francisco.
O Sr. Freitas Cavalcanti -

Exato.

O SR. APOLôNIO SALES - Infelizmente, o projeto encaminhado à Câmara dos Deputados, como substitutivo, não foi aprovado in totum.
O Sr. Freitas Cavalcanti -

Foi, em grande parte.

O SR. APOLÔNIO SALES - Sim, em parte foi aprovado e
em parte rejeitado. Verifica V. Ex.ª, portanto, que estamos de
acôrdo, desde o comêço, quanto a êsse aspecto. Há entretanto, um
ponto, no Vale do São Francisco, que tenho o dever de forma alguma, ser levado à conta da iniciativa privada, mesmo, a instante
pedido meu, faz-se o estudo das possibilidades da instalação da viticultura no Vale do São Francisco. Mas, por quem será executada?
Não há emprêsa particular que se interesse pelo assunto.
O Sr. Freitas Cavalcanti - Mas, ainda aí a Comissão do Vale
do São Francisco poderia tomar medidas idênticas às adotadas,
assinando acôrdo com o Ministério da Agricultura. Agora mesmo,
conforme a imprensa da Capital noticiou, aquela Comissão e o
Ministério da Agricultura assinaram convênio no sentido do desenvolvimento da irrigação e da rizicultura no Vale do São Francisco, inclusive a instalação de fazenda-escola-modêlo, localizada,
por minha iniciativa, no Plano Geral de Aproveitamento Econômico
do Vale, do São Francisco pode tomar iniciativa idêntica. Está
no Ministério da Agricultura um dos mais eminentes técnicos em
fruticultura no País, o Sr. Eurico Dias Martins.
Além disso, o Ministério da Agricultura há-de dispor de especialistas que possam, através de convênio, emprestar à Comissão
do Vale do São Francisco a colaboração indispensável, à utilização
das riquezas da região.
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O SR. APOLôNIO SALES - Senhor Presidente, estou perpassando o tempo de que dispunha. Necessito, entretanto, dizer
algumas palavras com relação ao aparte do nobre Senador Freitas
Cavalcanti. Se o Ministério da Agricultura estivesse suficientemente aparelhado para atender a seus próprios compromissos, estaria de acôrdo com o ponto de vista do ilustre colega. A verdade,
porém, é que o Ministério da Agricultura não dispõe, por si só,
de recursos para atender a seu próprio programa. Eis por que
entendo se deva dar à Comissão do Vale do São Francisco maiores
possibilidades e esta é a intenção da emenda que apresentei. (Muito
bem)

O SR. PRESIDENTE - Em votação a emenda n.o 11.
Os senadores que a aprovam queiram permanecer sentados.

(Pausa).
É

aprovada a seguinte
EMENDA

N.º 1

Artigo 20.
Designe-se o atual parágrafo único como § 1.º e acrescente-se
seguinte parágrafo que será o 2.º:
"Será facultado ao Diretor-Superintendente da Comissão do
Vale do São Francisco admitir pela Verba 3 (Dispositivos Constitucionais), a título precário e enquanto fôr julgado necessário, pessoal técnico especializado, com remuneração máxima correspondente ao padrão "O" ou referência 31, para trabalhar em obras e
serviços em execução no Vale".
O SR. PRESIDENTE - Em votação a emenda 12 na parte
que não foi rejeitada com o destaque do requerimento 189.
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sen·
tados (Pausa) .
É aprovada, com ressalva da parte rejeitada, a seguinte
EMENDA N.º 12
Artigo 21:
"O pessoal do quadro da Comissão do Vale do São Francisco,
excetuados os ocupantes dos cargos de Diretor e Diretor-Superin-
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tendente, e dos cargos em comissão (CC) não poderá ser exonerado
sem justa causa, após cinco anos de serviço ininterrupto na CVSF".
O SR. PRESIDENTE - Em votação o projeto assim emendado.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sentados (Pausa).
É

aprovado e vai à Comissão de Redação o seguinte:

PROJETO DE LEI DA CAMARA N. 0 218, DE 1954
N.O 1.057-E-1950, na Câmara
Dispõe sôbre plano Geral de aproveitamento econômico do Vale do São
Francisco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l.º É aprovado, nos têrmos desta lei, o Plano Geral para
o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, elaborado
na forma da lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, obediência ao
que dispõe o art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Parágrafo único - O Plano Geral de que trata êste artigo
compreende:
a) os _estudos gerais sôbre a bacia hidrográfica, inclusive
levantamento, observações, pesquisas e inquéritos destinados à organização dos programas detalhados dos serviços e necessários ao
desenvolvimento econômico e social do Vale do São Francisco;
b) a regularização do regime fluvial, pela construção de reservatórios de acumulaç_ão nas bacias do rio principal e de seus
afluentes;
e) o melhoramento das condições de navegabilidade do Rio
São Francisco, de sua barra e de seus afluentes, e na ampliação
da rêda fluvial pela incorporação, ao sistema de novos cursos
dágua;
d) a ampliação, modernização e padronização do sistema
fluvial de transporte, com a organização de uma sociedade de economia mista para exploração do tráfego fluvial;
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e) a construção de centrais elétricas e respectivas linhas de
transmissão;
/) a execução de se:rviços de irrigação, por meio de barragens
e outros sistemas destinados à colonização de grandes áreas da
bacia bem como à construção de sistemas de pequena irrigação,
na base de cooperação;
g) a construção de rodovias de acesso e ligação destinadas
a conjugar o sistema regional de transporte com o plano rodoviário
nacional e os planos estaduais respectivos;
h) as instalações dos aeroportos e campos de pouso que formam a Rota do São Francisco;
i) a urbanização das cidades e a construção de sistemas de
abastecimento dágua e remoção de dejetos das mesmas;
j) o saneamento e a drenagem indispensáveis à recuperação
das terras úteis à agricultura no Rio São Francisco e seus afluentes, as quais poderão ser, quando conveniente, previamente desapropriadas;
k) a realização de serviços de educação e ensino profissional,
inclusive â instalação de fazendas-escolas, a organização de missões rurais ambulantes e o estabelecimento de cursos de treinamento manual;
Z) a execução de serviços de saúde e assistência, incluindo
o equipamento e custeio da Rêde Hospitalar, a organização de
unidades móveis assistenciais e os trabalhos de profilaxia da malária;
m) a realização dos serviços destinados ao fomento da produção agropecuária, incluindo 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, fábricas e usinas, além dos serviços de
defesa sanitária animal e defesa sanitária vegetal;
n) o florestamento, reflorestamento e proteção das nascentes
dos rios da Bacia.
Art. 2.º O Plano Geral terá a duração de 20 (vinte) anos,
a partir de 1951, e será dividido para sua melhor execução em
quatro períodos ou quinqüênios.
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§ l.º No início das sessões legislativas dos anos de 1955, 1960
e 1965 o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, para a
necessária aprovação, o programa relativo ao qüinqüênio seguinte.
§ 2.º Cada programa, que fôr submetido à aprovação do Congresso Nacional, deverá ser acompanhado de dois relatórios sintéticos: o primeiro, resumindo os progressos feitos na utilização
dos recursos naturais e no esfôrço de recuperação do homem,
dando principalmente, os resultados obtidos no aumento da produção, agropastoril, das atividades industriais, da exploração mineral da eficiência dos meios de transporte e da melhoria das
condições rurais e urbanas; e o segundo, tratando dos objetivos que
se pretende atingir com o plano qüinqüenal seguinte.
Art. 3. 0 As despesas com a execução do Plano Geral do Vale
do São Francisco, na parte que constitui responsabilidade direta
da União, serão classificadas no anexo próprio da Comissão do
Vale do São Francisco, no Orçamento Geral da República e atendidas à conta dos recursos estabelecidos no art. 29 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 4.º O Orçamento Geral da União consignará, anual·
mente, as dotações à Comissão do Vale do São Francisco, para
execução do plano e custeio dos serviços previstos não podendo,
em nenhum caso, a importância total das mesmas ser inferior a
1 % sôbre o montante das rendas tributárias previstas na proposta
para o exercício a que se referir o orçamento.
Parágrafo único. Verificado que a aplicação de recursos na
execução do Plano de Recuperação do Vale do São Francisco foi,
num exercício, inferior a 1 % das rendas tributárias, nêle, efetivamente, arrecadadas, será a diferença suprida por crédito especial cuja aplicação se restringirá às obras do plano.
Art. 5.º É o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais até a importância de Cr$ 150. 000. 000,00 (cento e cinqüenta
milhões de cruzeiros), pra ocorrer às despesas previstas, no quadro
anexo a esta lei, a fim de ser dada aplicação aos saldos verificados
nos exercícios de 1951, 1952 e 1953.
Art. 6.º É o Poder Executivo autorizado:
a) a negociar empréstimos internos ou externos para execução das obras previstas no programa qüinqüenal estabelecido
por esta lei, respeitados os limites das dotações previstas para
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cada serviço a que se referir a operação, bem como assumir compromissos, por prazo equivalente ao da vigência do art. 29 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, por ano, a fim de
garantir contratos de financiamento que se prevem necessários
para execução das obras de regularização do regime fluvial indicados no plano a começar pela barragem das Três Marias;
b) celebrar contratos, na forma da legislação vigente, para
aquisição nos mercados externos, dos materiais e equipamentos
necessários à execução do Plano Geral do Vale do São Francisco.
Art. 7.° Compete à Comissão do Vale do São Francisco promover entendimentos e firmar acôrdos e convênios com os governos estaduais e municipais, autarquias sociedades de economia
mista, entidades paraestatais, existentes ou que venham a ser criadas em virtude de lei e entidades privadas, no sentido de coordenar
as atividades relacionadas com os programas de trabalhos dêste
plano, tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei n.º 541 de
15 de dezembro de 1948.
Art. 8.º Mediante convênios, a Comissão do Vale do São
Francisco cooperará com os municípios da Bacia na instalação ou
melhoramento de um serviço de abastecimento d'água potável,
empregando, em cada caso, por conta das cotações do art. 29 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, quantia não superior a Cr$ 1. 000. 000,00 (um milhão de cruzeiros), competindo
estudar, proúetar e executar as respectivas obras.
§ 1.º Caberá à Prefeitura interessada o custeio do que exceder daquela importância, devendo antes do início das obras, ter
assegurado à Comissão do Vale do São Francisco o financiamento
da parte que lhe compete, podendo, se necessário, recorrer, para
tanto, a operação do crédito, caso em que lhe será facultado dar
em garantia a renda dq próprio serviço.
§ 2.º Na distribuição dos benefícios previstos neste artigo
observados com referência aos Estados, os critérios da proporcionalidade quanto ao número de municípios, e de simultaneidade,
quanto à execução das obras.
Art. 9.º A autoridade 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, faculta ao referido órgão
além de outras prerrogativas:
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Francisco S.A., subscrevendo até o limite de Cr$ 92.500,00 (noventa e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) do respectivo capital, sendo Cr$ 70. 000. 000,00 (setenta milhões de cruzeiros) em
dinheiro pagáveis em três anos, e os restantes pelas instalações
do estaleiro fluvial da ilha do Fogo, pelos armazéns construídos e
portos fluviais, os quais serão incorporados ao patrimônio da sociedade.
§ 1. o Os Governos de Minas Gerais e Bahia, proprietários,
respectivamente, da Navegação Mineira do São Francisco e da
Viação Bahiana do São Francisco poderão fazer parte da sociedade, com a incorporação à mesma dos acôrdos de suas emprêsas,
recebendo cada qual em ações o preço da respectiva avaliação.
§ 2. 0 Serão incorporados à Sociedade, mediante desapropriação, na forma da lei, os acervos da Compansia Industrial e Viação
de Pirapora S.A. e da Emprêsa Fluvial Ltda., nas partes relativas
à navegação, devendo as respectivas indenizações serem pagas com
parte do capital, em dinheiro subscrito pelo Govêrno Federal.
§ 3.0 O capital do Govêrno Federal na constituição da referida sociedade não poderá ser inferior, em qualquer hipótese, a
51 % (cinqüenta e um por cento) do total das ações .
§ 4.º Serão atribuídas à referida sociedade de economia mista, a partir do exercício de sua constituição, as subvenções concedidas às emprêsas de navegação a serem incorporadas, nos têrmos
do Decreto-lei n.º 3.100, de 7 de março de 1941.
§ 5.º A Companhia de Navegação do São Francisco S. A.
adotará um plano de contabilidade industrial, que possibilite a
apuração do custo unitário de cada um dos seus serviços.
§ 6.º A Companhia de Navegação do São Francisco S.A.
enviará, até o dia 30 de abril de cada ano às Comissões de Tomada
de Contas da Câmara dos Deputados e do Senado, cópias do balanço, da demonstração de lucros e perdas do relatório e dos anexos, que esclareçam todos os dados do balanço.
§ 7.º Os empregados da nova sociedade ficarão sujeitos à
legislação trabalhista.
§ 8. 0 As indenizações que forem devidas em conseqüência
de dispensa de pessoal admitido após a declaração de utilidade
pública, para fins de desapropriação, ou autorização legislativa
30 -
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para efeito de incorporação das emprêsas de navegação, correrão
por conta das entidades respectivas, desde quando não autorizadas
pelo Govêrno Federal.
§ 9.º As melhorias de salário ou de vantagens, concedidas
ao pessoal a partir da referida declaração de utilidade pública, ou
autorização legislativa, poderão ser revistas e reajustadas, em direito a indenização, no caso de redução.
§ 10. As providências indicadas nos parágrafos 8. 0 e 9.º dêste
artigo só terão eficácia dentro em (60) sessenta dias, a contar
do funcionamento da nova emprêsa.
Art. 13. É mantido o direito de livre navegação do Rio São
Francisco e seus afluentes, devendo, contudo, a Comissão do Vale
do São Francisco provid_enciar, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, a expedição das necessárias instruções no sentido de que as
demais emprêsas de nav_egação que ali operam procedam, no prazo
de 5 (cinco) anos, a contar da data da expedição das referidas instruções, à reforma de suas respectivas frotas fluviais, de acôrdo
com as especificações a serem aprovadas pelo Presidente da República.
Art. 14. A Comissão do Vale do São Francisco, em colaboração com a Diretoria d~ Marinha Mercante do Ministério da Marinha e com a Comissão de Marinha Mercante do Ministério da
Viação e Obras Públicas, organizará no prazo de 180 (cento e oitent) dias, um regulamento especial para exploração e manutenção
do tráfego fluvial do São Francisco, tendo em vista as particularidades do meio onde o mesmo vai ser aplicado, o qual terá aprovação por decreto do Poder Executivo.
Art. 15. Qualquer concessão para aproveitamento de quedas
d'água no Rio São Francisco e seus afluentes, dependerá de prévia
audiência da Comissão do Vale do São Francisco.
§ 1.º A Comissão do Vale do São Francisco celebrará convênios com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, para que
esta execute os estudos, projetos, serviços e obras de linhas de
transmissão e estações transformadoras, destinadas ao fornecimento da energia elétrica aos municípios da Bacia do São Francisco, incluídos em sua zona de influência mediante dotações do
art. 29, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que
serão distribuídas anualmente, pela primeira à segunda.
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§ 2.º Os convênios estipularão a obrigatoriedade, por parte
da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, da reserva, a partir
do funcionamento do terceiro gerador da Central de Paulo Afonso,
uma quota progressiva da potência instalada para os fornecimentos previstos neste artigo, assumindo a Comissão do Vale do São
Francisco a responsabilidade dos ônus decorrentes da reserva e
fornecimento de energia.
§ 3. 0

O Orçamento da República consignará durante 5 (cinco) exercícios, a partir de 1954, as dotações do art. 198, da Constituição, à razão Cr$ 40. 000. 000,00 (quarenta milhões de cruzeiros) anuais, que serão distribuídos à Companhia Hidrelétrica do
São Francisco, para construir linhas de transmissão e estações
transformadoras em municípios situados no Polígono das sêcas,
dentro de sua zona de influência, a começar pelos sistemas do
Cariri, Senhor do Bonfim, Mossoró, Pajeú e Palmeira dos índios.
Art. 16. O Poder Executivo, por intermédio da Comissão do
Vale do São Francisco, poderá explorar as fontes de energia de que
trata o artigo anterior, bem como pesquisar, lavrar e industrializar os depósitos minerais existentes na região do São Francisco,
excetuados os de petróleo, diretamente ou por meio de sociedade
de economia mista que organizar.
§ 1.º Para exploração das centrais, usinas e sistemas elétricos
em construção ou que forem construídas pela Comissão do Vale do
São Francisco, nas regiões do alto e médio São Francisco, é o Govêrno Federal autorizado a organizar, por intermédio da referida
Comissão, duas sociedades de economia mista sob a denominação,
respectivamente, de Companhia de Eletricidade do Alto São Francisco e Centrais Elétricas do Médio São Francisco S. A.".
§ 2.º O Govêrno Federal, na constituição dessas sociedades,
subscreverá, no mínimo, 51 % (cinqüenta e um por cento) do total
das ações, sendo seu capital em parte representado pelas obras de
eletricidade existentes.
§ 3.o Os governos estaduais e municipais, interessados, poderão, também, oferecer, como capital ou parte de capital as obras
co-existentes, mediante avaliação por parte da Comissão do Vale
do São Francisco.
§ 4.º Aplicam-se a essas emprêsas o disposto nos §§ 5. 0 , 6. 0 ,
7.o, 8.º, 9.º e 10, do art. 12, desta lei.
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Art. 17. A Comissão do Vale do São Francisco poderá:
a) organizar e manter uma Carteira de Revenda, para fornecimento de matérias e equipamentos a agricultores e criadores da
região, nos têrmos do pecreto n.o 23.255, de 27 de junho de 1947;
b) entrar em entendimento com o Banco do Brasil S.A., e com
o Ministério da Agricultura para estabelecimento, em cooperação,
de um serviço de crédito rural;
e) entrar em acôrdo com os proprietários e agricultores da
região, para manter campos de irrigação na base de cooperação,
baixando, para tanto, as necessárias instruções.
Parágrafo único. Os regulamentos para execução do disposto
nas letras a e b dêste artigo, serão aprovados por Decreto do Poder
Executivo.
Art. 18. Para o qüinqüênio 1951-1955, é aprovado o programa descrito no quadro anexo a esta lei.
Art. 19. O pessoal, em comissão do quadro da Comissão do
Vale do São Francisco será de nomeação e exoneração do Presidente da República mediante proposta da Comissão.
Parágrafo único. O quadro do pessoal de que trata êste artigo, será aprovado pelo Congresso Nacional, de conformidade com
o que dispõe o artigo 2. 0 , da Lei n.º 972, de 16 de novembro de
1949.
Art. 20. As tabelas de extranumerários serão aprovadas pelo
Presidente da República, mediante proposta de Comissão do Vale
do São Francisco sendo dêsse órgão a admissão e dispensa dêsses
servidores.
Parágrafo único. As tabelas de pessoal para obras serão
aprovadas pelo diretor superintendente da Comissão do Vale do
São Francisco, nos limites das respectivas dotações e, tendo em
vista o disposto no art. 10, da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de
1948.
Art. 21. O pessoal a serviço da Comissão do São Francisco a
que se referem os arts. 19 e 20 desta lei, excetuado o de obras, não
poderá ser dispensado sem justa causa.
Art. 22. São isentos de direitos de importação e mais taxas
aduaneiras, os equipamentos, máquinas e viaturas que a Comissão
do São Francisco adquirir para os serviços a seu cargo.
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Art. 23. A Comissão do Vale do São Francisco, dentro em 60
(sessenta) dias, a partir da data da publicação da presente lei,
apresentará ao Presidente da República para dar aprovado por
decreto administrativo, o seu nôvo regimento, tendo em vista as
alterações e inovações feitas na presente lei.
Parágrafo único. O nôvo regimento, referido neste artigo,
manterá, entretanto, a organização administrativa atualmente em
vigor na Comissão, aprovada pelo Decreto n.º 29.807, de 25 de
julho de 1951, tendo em vista sua natureza de órgão executivo, de
chefia singular.
Art. 24. Continuam em vigor, tôdas as disposições constante
da Lei número 541, de 15 de dezembro de 1948, que não foram
alteradas por esta lei.
Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, em 29 de outubro de 1954. -

Ramos. -

Ruy Santos.

Nereu

-·.,,..,
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EXPEDIENTE

PARECER N. 0 502, DE 1955
Comissão de Redação ,..- Redação li.mal das emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n. 0 218 de 1954.

Relator: Sr. Pedro Ludovico.
A Comissão apresenta a redação final (fls. anexas) das emendas do Senado ao Projeto de Lei n.o 218, de 1954, originário da
Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, em 13 de maio de 1955. - Júlio Leite,
Presidente. - Pedro Ludovico, Relator. - João Villasboas.
ANEXO AO PARECER N. 0 502-1955
Redação Final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da .Câmara número 218, de 1954, que dispõe sôbre o Plano Geral de Aproveitamento
Econômico do Vale do São Francisco.

EMENDA N.º 1
Ao art. 1.º (Emenda n.º 1):
Dê-se ao parágrafo único, dêste artigo, sem prejuízo das alíneas, a seguinte redação:
"Parágrafo único - 1Jsse plano, organizado pela Comissão do
Vale do São Francisco e pormenorizadamente exposto na memória
descritiva e justificativa intitulada "Plano Geral para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco", compreende:"
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EMENDA N.º 2
Ao art. 1.º (Emenda n.o 2) :
Intercale-se entre as alíneas m e n, do parágrafo único, dêste
artigo, o seguinte:
. . . - a realização de serviços destinados ao fomento da produção industrial;"
EMENDA N.º 3
Ao art. 4.º (Emenda n.º 3):
Dê-se ao parágrafo único dêste artigo, a seguinte redação:
"Parágrafo único - Verificado que as dotações consignadas
à Comissão do Vale do São Francisco, para execução do plano de
recuperação, foram, num exercício, inferiores a 1 % (um por cento) das rendas tributárias nêle efetivamente arrecadadas, será a
diferença suprida por crédito especial, cuja aplicação se restringirá às obras do plano".
EMENDA N.º 4
Ao art. 5. 0 (Emenda n.O 4)
a) Onde se diz:
". . . Cr$ 150. 000. 000,00 (cento e cinqüenta milhões de cru·
zeiros) ... "
Diga-se:
". . . 1951, 1952, 1953 e 1954".
e) Os Cr$ 27. 000. 000,00 (vinte e sete milhões de cruzeiros)
adicionais serão destinados ao item 5, do inciso III, (Sistema Elé·
trico Formoso - Corrente) do Quadro Anexo (coluna relativa ao
crédito especial) .
·
Vide o Quadro anexo à emenda 17.
EMENDA N.º 5
Ao art. 6.º (Emenda n. 0 5)
Dê-se à alínea a, dêste artigo, a seguinte redação:
"a) m.egociar empréstimos internos ou externos, cujo prazo
:não ultrapasse o fixado para o plano no artigo 2.0 desta lei e
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que não impliquem compromissos anuais superiores a 0,4% (quatro décimos por cento) das respectivas rendas tributárias, a fim
de financiar a execução das obras de regularização do regime
fluvial, e de grande irrigação, indicadas no plano, principalmente
da barragem das Três Marias (Borrachudo)"'.
EMENDA N. 0 6
Ao art. 8. 0 (Emenda n. 0 6)
Substitua-se o § 2.º, dêste artigo, pelo seguinte:
"§ 2.º -

Nos casos de comprovada impossibilidade, por parte
das Prefeituras de custearem a parcela dos serviços que lhes compete ou de conseguirem a mecessária operação de crédito, como
previsto no parágrafo anterior, poderá a Comissão do Vale do São
Francisco financiar a execução da referida parcela de serviço mediante garantia oferecida pelas Prefeituras interessadas, com base
na quota-parte do impôsto de renda devida aos Municípios.
§ 3.º -

Os prazos dos financiamentos concedidos pela Comissão do Vale do São Francisco não poderão ultrapassar o prazo
indicado mo artigo 2. 0 desta lei para a execução do Plano Geral,
e os juros serão de 6% (seis por cento) ao ano.
§ 4.º - Para atender aos financiamentos a serem feitos pela
Comissão do Vale do São Francisco serão previstos, nos orçamentos
relativos ao 2.0 e 3.0 qüinqüênios do Plano Geral, as necessárias
dotações, às quais irão sendo incorporadas as amortizações e juros
daqueles mesmos empréstimos concedidos, formando um fundo
úmico rotativo destinado a financiamentos da espécie em questão.
§ 5.º - No programa referente ao 4.º qüinqüênio do Plano
Geral, será prevista a liquidação dêsse fundo, ficando indicada
a aplicação que deverá ser dada ao seu montante.
§ 6.º - Na distribuição dos benefícios previstos nesse artigo,
e, quando cabível, também dos financiamentos mencionados no
seu parágrafo 2.º, serão observados, com referência aos Estados,
os critérios de proporcionalidade quanto ao número de Municípios
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de cada Estado, compreendidos no Vale e ainda não servidos por
sistema público de abastecimento d'água, e da simultaneidade,
quanto à execução das obras".
EMENDA N.º 7
Ao art. 9. 0 (Emenda n. 0 7).
Acrescente-se à letra "b'', dêste artigo, in fine, o seguinte:
" ... podendo conceder-lhes gratificações até o máximo correspondente ao símbolo FG-1".
EMENDA N.º 9
Ao art. 12 (Emenda n.º 16) .
Suprima-se no § 10, dêste artigo, a referência ao § 9. 0 .
EMENDA N.º 10
Ao art. 14 (Emenda n. 0 8).
Acrescente-se, neste artigo, como único, o seguinte parágrafo:
"Parágrafo único - Nesse Regulamento, caberá à Comissão do
Vale do São Francisco fixar o número de tripulantes dos navios
utilizados na navegação do Rio São Francisco e seus afluentes".
EMENDA N.º 11
Ao art. 16 (Emenda n.º 9) .
a) Inclua-se, como 2. 0, o seguimte parágrafo:
"§ 2.0 - Essas sociedades, além de operarem as centrais, usinas e sistema construídos pela Comissão do Vale do São Francisco,
poderão ampliá-los bem como construir novas centrais, usinas e
rêdes de transmissão, quer fazendo-o com recursos próprios, quer
lançando mão de recursos proveniontes do Fundo Nacional de
Eletrificação ou de empréstimos mediante contratos de financiamento, inclusive garantidos pela Comissão do Vale do São Francisco, em conformidade com o disposto na alínea a do art. 6. 0,
desta lei" .
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no § 2.º dêste artigo, que passará a 3.0 ;

Onde se diz:
" ... existentes".
diga-se:
" ... construídas com verbas federais".
EMENDA N.º 12
Ao art. 17 - (Emenda tn. 0 10).
a) Acrescente-se como letra d, neste artigo, o seguinte:
"d - criar e administrar um Fundo destinado à Mecanização
da Lavoura".
b) No parágrafo único dêste artigo.
· Onde se diz:
"... aeb
"
Diga-se:
,,
"a, b e d
EMENDA N.º 13
Ao art. 20 - (Emenda n.º 11) .
Transforme-se o "parágrafo único dêste artigo em § 1.º" e
acrescente-se como 2.0, o seguinte parágrafo:
"§ 2.º - Será facultado ao Diretor-Superintendente da Comissão do Vale do São FralJlcisco admitir pela Verba 3, (Dispositivos Constitucionais) a título precário e enquanto fôr julgado
necessário, pessoal técnico especializado, com remuneração máxima correspondente ao padrão "0" ou referência 31, para trabalhar
nas obras e serviços em execução no Vale".
EMENDA n.o 14
Ao art. 21 - (Emenda n. 0 12).
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
"Art. 21 - O pessoal do Quadro da Comissão do Vale do São
Francisco, e~cetuados os ocupantes dos cargos de Diretor e Dire-
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tor-Superinto..'1.dente, não poderá ser exonerado, sem justa causa,
após 5 (cinco) anos de serviço ininterrupto na Comissão do Vale
do São Francisco" .
EMENDA N.º 15
Ao art. 23 - (Emenda n.º 13).
Dê-se, a êste artigo, a seguinte redação:
Art. 23 - A Comissão do Vale do São Francisco, dentro de
90 (noventa) dias a partir da data da publicação da presente lei,
apresentará ao Presidente da República, para ser aprovado por
decreto administrativo, o seu nôvo regimento, tendo em vista
entre outros motivos, as alterações e inovações feitas na presente
lei".
EMENDA N. 0 16
Ao art. 23 - (Emenda n. 0 13) .
Dê-se ao parágrafo único, dêste artigo a seguinte redação:
"Parágrafo único - O nôvo regimento referido neste artigo,
manterá a forma de organização administrativa própria do órgão
executivo de chefia singular, mantida, o.ntretanto, a forma colegial da lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948 no que diz respeito
às deliberações para a adoção do programa" .
EMENDA N.º 17
Ao Quadro Anexo - (Emenda n.º 14).
a) Transfira-se a dotação de Cr$ 5. 000. 000,00 (cinco milhões
de cruzeiros) constante do item I, inciso VIII, sob o título: "Urbanismo e Saneamento Urbano em Pirapora, Juàzeiro, Petrolina,
Propriá e Penedo" para o item 4, do inciso IV, cujo título, ampliado,
será: "Estudos, projetos construção e conservação de obras de
proteção e acostagem em portos fluviais".
b) Incluir os 5. 000. 000,00 (cinco milhões de cruzeiros)
ora .transferidos - no item 4, do inciso IV, como letra g, sob o
titulo:
"g) Consertos nas obras de proteção e acostagem".

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DAS DOTAÇÕES DO ART. 29 DO ATQ. DAê. DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
A SEREM DESPENDIDAS NO QUINQUENIO 1951-l955
Dl~TJUBl'IÇ•)ES A'.'WA!S

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

----

1951

1952

(C•l\
(Cri)
•. ___:::__,__
,_--_.,__,

1953

(Cr$)
.~-··

i

A ser concedida
1954

(Cr$)
·~···

i

1955

,.,.•,

(CrS)

i

em crédito
especial
(Cr$)
......

Despesa

total no
qüinqüênio

,__'_""_"_ _

I - ESTUDOS GERAIS E LEVANTAMENTOS:
1 - Estudas gerais, levantamentos, observações
e inquéritos destinados à organi.zacão dos
programas previstos no plano geral do

São Francisco, incluindo a elaboração dos
projetos detalhados, espeeificai;õcs e orçamentos, bem como a conclusão da aerofotografia da região .................. .

15.9~9.859,60

16.276.000,00

15.276.000,00

17. 000. 000,00

16.948.140,40

81.500.000,00

II - REGULARIZAÇÃO FLUVIAL:
1-

Execução de serviços dest.inados à regularização fluvial, incluindo os estudos e projetos de grandes reservatórios de acumulação na Bacia do São Francisco Superior

""~

e nas bacias dos principais afluentes, notada e preferencialmente o reservatório das
'l'rês Marias, o conjunto de barragens do

Rio das Velhas, a reprêsa do Boqueirão
do Rio Grande e o sistema da seção inferior do Médio São Francisco... ...... .
2 - Construcão do rescrvatóiio estacionai do Cajuru, no rio Pará.................... .

8. 800. 000,00

1.724. 000,00

1. 724. 000,00

6.000.000,00

6. 000. 000,00

6.500.000,00

10.752.000,00

20. 700. 000,00
15. 000.000,00

35.800.000,00

3.000.000,00

3. 000. 000,00

III - CENTRAIS ELÉTRICAS E LINHAS DE
TRANSMISSÃO:
Estudo e projeto para o aproveitamento progressivo do potencial hidráulico do Alto
Rio Grande, bem como da Cachoeira de
Tingui, município de Macambu, na
Bahia............................... .
2 - Usina hidrelétrica de Pandeiros e linhas de
t.ransmissão para Januária, São Francisco,
São Romão e Manga ... , ............ .
3 - Usinas elétricas de Jequitaí, Paraíso, Piüí,
Ribeirão das Lages, Samburá e outras na
região e respectivas linhas de transmissão,
inclusiv.c de Gafanhoto para Lagoa da
Prata ............................... .
1-

1.000.000,00

10.000.000,00

8. 000. 000,00

Z0.000.000.0C

1

20.000.000,00

59.000.000,00

1.470.000,00

3.999.174,00

16.000.000,00

11.530.826,00

1

18.000.000,00

51.000.000,00

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS

1
1951
1
~r_s>_ _

4 - Usina elétrica do Abaeté, em São Gotardo,
com. 1inhas de transmissão para Tiros,
São Gotardo, Arapuá, Rio Paranaíba e
Carmo do Paranaíba ..................
5 -

1

J

J

1953
(Cr$)
1

-

Sistema elétrico Formoso·Corrente, com
linhas de transmissão para Correntina,

Santa Maria da Vitória, Santana dos
Brejos, Lapa, Carinhanha e Paratinga .•.

1952
(CrS)

3.996.110,00

1

1

!. 997. 600,00 1

4.998.39~,70

6 - Linhas de fôrl"l da Central Elétrica de Paulo

2.000.000,00

1954
(Cr$)

1955
(CrS)

1

1

1

5.000.000,00 1

1 12.000.000,00 1 27.000.000,00

1

A ser concedida
em crédito
especial

Despesa
total no
qüinqü!nio

(CrS)

(CrS)

6.002.400,00 1

-

1

15.000.000,00

32.005.491,30 1

-

1

80. 000. 000,00

Afonso para os municípios de Jeremoabo,

Carqueja, Flôres, Serra Talhada, Ja;dim
Missão Velha, Dclmiro, Agua

~laniçobal,

Brnnca, l\fata Grn.nde, Canhoba, Gararu

e Põrto da Fôlha .....................

3. 500.000,00

5.000,000,00

-

7 - Condusiio da Usina Pilôto de Paulo Afonso

12.lí00.000,0l\

-

13. 250. 000,00

-

-

13. 750.000,00

-

-

48.000.000,00

10.000.000,00

10. 000. 000,00

1-

Ampliação, modernização e padronização do
sistema fluvial de transporte, com a orga•
nização de uma socicàade de economia
mista para exploração do tráfego fluvial

'
J

2 - Estudos e projetos para melhoramento das
condições de navegabilidade da secilo inferior e da barra do Rio São Francisco. 1

3 - Execução de obras destinadas ao melhoramonto das condições de navegabilidade do
Médio São Francisco, inclusive nas corredeiras de Sobradinho e Curralinho .. , . .
4 - Estudos, projetos e obras de protccão e acostagem dos seguintes portos fluviais:
a) Pirapora, em Minas Gerais..........
b) Lapa e Pilão Arcado, na Bohia......
e) Petrolina, em Pernambuco.........•.
d) Propriá, em Sergipe ..... ..... , .......
e) Penedo, em Alsgn:?.s .. ....
.......
f) Piassabuçu, em Alagoas .............

.;..

...::i
...::i

IV - NAYEGAÇ.:\O E TRÁFEGO FLUVIAL:

J

-

1
1

-

1

-

1

20.000.000,00

-

1

1

20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 10.000.000,00 1

-

8. 964 .490,20 1

6. 450. 000,00 1

6.000.000,00 1

3.000.000,00

2. 500. 000,00
2. 700. 000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00

2. 500. 000,00
3.000.000,00
1. 500. 000,00
1.500.000,00
2. 000. 000,00
9.627.474,00

2.500.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
6. 000. 000,00

2.000.000,00
3.000. 000,00
830.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00

1

1

-

1

1.200.000,00 1

1. 333. 552,90 1

-

1.429.572,70
4.448. 925,00

-

2.002.341,50
2. 451.108,70
5. 507. 426,00

-

-

-

1

70.000.000,00
1. 200. 000,00

26.138.052,10
10.929.572,70
16.148.925,00
5.330.000,00
8.002.341,50
10. 451.108,70
7.500.108,70

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

1
1951

V - IRRIGAÇÃO E COLONIZAÇÃO:

1

1

~-

1952

1953

(CrS)

(CrS)

1

1

A ser concedida
em crédito
especial
1954
(CrS)

1

1955
(CrS)

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

1

(Cri)

Despesa
total no
qüinqüênio
(Cri)

1 - Estudos, projetos e execução dos serviços
destinados à colonização, na baae de irrigacão, dos vales dos rios:

a) Paracatu, em Minas Gerais..........
b) Urucânia, em Minas Gerais..........

2.865.100,00

d) Grande, na Bahia ...................
t) Pajeú, Moxotó, Brígida e Pontal, em
Pernambuco......................

2.997.385,00

-

Estudos, projeto e inicio de execução das

3 -

E;!!~~:)d~·~i,;ie;;.;.;, °ii~ PeQ~~,;,; i,'.;i~ci;;, 1

obras de regularização e irrigação da Secão Inferior do Médio São Francisco (de
Sobradinho para jusante, até Paulo

na se~ão inferior do Médio São Francisco

-

-

-

VI - RODOVI.\S DE ACESSO E LIGAÇÃO:

-

2. 092. 526,00
2. 280. 000,00

-

2 -

1 -

--

-

e) Corrente, na. Bahia .................

4.000.000,00
8.480.000,00
1.520.000,00

2.500.000,00
5.000.000,00
8.520.000,00
8.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00
8.907.474,00
8.202.615,00

3.000.000,00

4. 000. 000,00

3. 000. 000,00

1

2.00~000,00

1

2.0:ooo,00 1

3.0:000,00 1

3. 000. 000,00

1

2.500.000,00

1

5.000.000,00 1

6.000.000,00 1

5.000.000,00

-

29.000.000,00
H.000.000,00
28.000.000,00
23. 000. 000,00

-

-

-

20. 000. 000,00

10.000.000,00

5.000.000,001

-

5. 000. 000,00

1

10.000.000,00

3.500.000,00 1

23.000.000,00

1.oo0.000,00 1

10.000.000,00
20.000.000,00

Estudos, projetos e construção das seguintes
rodovias de acesso e ligação ao Vale do
São Francisco:
Pirapora-Veredas-Leal-Patos, com
ramais para Capelinha do Chumbo, São
Gonçalo do Abaeté, Canoeiras e São
Domingos............................
b) Coração de J csus - Brasília - São
Francisco - Serra das Araras Sítio de Abadia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Januária- Montes Claros- Boeaiúva
d) Ilhéus - Brumado - Caitité - Lapa
Sant.a Maria da Vitória - Correu~
tina - Barreiras, inclusive os ramais
para Carinhanha, Santana dos Brejos
e Posses ..........................
e) Ipirá- Morro do Chapéu - Xique-Xique - Barra - Ibipetuba, inrlusive
o ramal para Barra do Mendes Brotas - 1!or Pará ..............

a)

1

1

1.000.000,00

1

1.000.000,00 1
1.000.000,00

2.000.000,00 1
2. 500. 000,00

2.500.000,00 1
3.000.000,00

2.000.000,00 1
3. 000. 000,00

2.500.000,001
3.500.000,00

1

3.000.000,00 1

6.000.000,00 1

9.000.000,00 1

8.000.000,00 1

9.000.000,00

1

1

1. 000. 000,00 1

6.000.000,00 1

6.500.000,00 1

8.000.000,00 1

i.000.000,00

1

.000.000,00

1

35.000.000,00

1

36. 500. 000,00

""

-3
C»

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

J) Jacobina-Remanso-São Raimundo
Nonato, inclusive o ramal para Irecê
g) Petrolina - Casa Nova - Remanso,
h)

i)
j)

k)

l)

inclusive o ramal para Sobrado....
Petrolândia - Crato, passando por
Jutaí, Cruz de Malta, Ouricuri, Bodocó e Exu . ......................
Petrolãndia - Floresta - Jatinii Cabrobó - Coripós - Petrolina ..
Santana do lpanem• - Pão de Açúcar
- Piranhas - Agua Branca e Arapiraca - Traipu - Pôrto Real do Colégio ao sistema. rodoviário de Alagoas
Pôrto da Fôlha - Guararu - Tamanduá - N. S. da Glória - Paulo
Afonao e Japoatã- Pocatiba - Parapitinga - Neópolis, ao sistema ro~
doviário de Sergipe... ............
Barra de Paulo Afonso, Glória (BR-2),
Mucururé (BR-13) e Cura!!'i (na margem direita do São Francisco ......

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
1951
(Cri)
1.000.000,00
1.000.000,00

1.500.000,00

1952
(CrSJ

ººº·ºº
500. ººº·ºº

1953
(Cr$)

1954
(Cr$)

1955
(CrS)

A ser concedida
em crédito
especial

Despesa
total no
qüinqiiênio

(CrSJ

(Cri)

6. 000.
8.000.000,00

ººº·ºº

5.000.000,00

4.000.000,00

3. 000. 000,00

3.000.000,00

5.000.000,00

3.000.000,00

3. 000.

6.000.000,00

5. 000.

7.000.000,00

7. 500. 000,00

4. 000.
!.

ººº·ºº

5.000.000,00

ººº·ºº

4.500.000,00

10.000.000,00

-

1.100.000,00

3. 480. 646,60

4.000.000,00

4. 000. 000,00

4.419.353,40

3.000.000,00

1.000.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

31.000.000,00
19.000.000,00
14.000.000,00
30. 000. 000,00

20. 000.

ººº·ºº

16.000.000,00

2. 000. 000,00

2.000.000,00

VII - AEROPORTOS E CAMPOS DE POUSO,
1 - Estudos, projetos e execução de obras e
ínstala.cõcs nos seguintes aeroportos e

campos de pou•o da "Rota do São Francisco":

a) Piraporn, São Francisco, Januâria. e
b)

Manga, em Minas Gerais ..........

Carinhanba, Santa Maria ds Vitória,
Correntina, Lapa, Paratinga, Barra,
lbipetuba, Xique-Xique, Remanso e
Paulo Afonao, na Bahia ...•......•

e) Petrolina, em Pernambuco ...........

d) Propriá, em Sergipe.................
e) Penedo, em Alagoas.................
VIII -

URBANISMO E SANEAMENTO URBANO:
1-

Estudos, projetos e eonstru~ão dos sistemas
de '3neamento urbano e elabora~ão dos
planos de urbanização das cidades de Pirapora, Juàzeiro, Petrolinn, Prepriá e Penedo .................................

1
....

-:i

2.650.230,00
1. 349. 770,00

-

-

5.000.000,00

2.500.000,00

5. 340. 000,00

4. 400. 000,00

4.200.000,00

3.000.000,00

19.440.000,00

1.334. 768,40
1.165.231,60

2.260.000,00
300.000,00

100.000,00

4.330.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1. 000. 000,00

6.370.000,00
3. 000. 000,00
3. 700.000,00
3.000.000,00

3. 000. 000,00

19.944.998,40
6.815.001,60
4.700.000,00
4.100.000,00

9. 000. 000,00

7.780.534,00

6.719.466,00

5.000.000,00

38.500.000,00

-

-

5. 000.

ººº·ºº

--

co

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

1
1

IX - ABASTECIMENTO DÁGUA:

1952
(Cr$)

1951
(Cri)

19ii3
(CrS)

1954
(CrS)

1955
(CrS)

1

1

1

1

1

1

1

1

A ser concedida
em crédito
especial

qüinqüênio

(CrS)

(CrS)

E>espesa
total no

1 - Estudos, projetos e execuç..::\:o dos sistemas
de abastecimento dágua, incluindo tra·
çado urbano, obras de captacão, adução,
tratamento e distribuição, em convênio
entre a CVSF e as Prefeituras, nas se·
guintes localidades: Formosa, em Goiás·
Arros, Bocaiúva, Bom De.c;pacho, Caeté,
Ca~itólio, Campos AltOll, Cone•il)i!o do
Mato Dentro, Conselheiro Lafaiete,
Cur\'clo, Dores do lndaiá, Esmeraldas,
Espinosa, Felixlâudia, Formiga, Grão
Mogol, Inhaúma, Itaguara, Itabiríto,
Itap~cerica, Ja.boti~atuba~ Ja~aú!'•>,

Ja-1

nuar1a, João Pmhe1ro, Joao Ribeiro, Je~
quitaí, I·agoa Santa, Manga, Oliveira,

Pitangui, Paraopeba, Paracatu, Pinl, Pimenta, Rio Paranaíba, Santa Luzia, São
Gotardo, São Tiago, &ão Goncalo do
Pará, São Romão, São Francisco, Sete
Lagoas, Tiros e Unaí, em Minas Gerais·
Angiral, Barreiras, Barra, Casa Nova,
C.rinhauha, Curuçá, Correntina, Caitíté,
Campo Formoso, Guanambi, Ibipetuba,
Jaeobina, Macaúbas, Paratinga, Palms.s
do Monte Alto, Pilão Arcsdo, Remanso,
Riacho de Santana, Santa Maria da Vitórin. Santa Fé, Santana dos Brejos,
Saúde, Urandi e Xique-Xique, na Bahia·
Afogados da Ingàzeira, Araripina, Floresta, Jatinã, São José do Egito, .Mani~
cabal, Ouricuri, Pedra, Salgueiro, Serra
Talhada e Sertânia, em Pernambuco.
Água Branca, Arapiraca, Delmiro, Pão de
Açúcar, Pôrto Real do Colégio, São Braz
e Traipu, em Al~oas. Aquidabã, Gararu, Canhoba, Neópolis, Nossa Senhora
da Glúria e Pôrto da Fôlha, em Sergipe

1

"'"
(li)
Q

1

1

1

1

-

1

~

.()(){).0()1),00

1

20 000.000,00 1 lG OG0.000,00 1 40

coo. 000,00 1

8. 000. 000,00

1:1

!:.!

DISTRIBUICÃO DOS TRABALHOS

.,.~

DISTRIBUICÕES ANUAIS
1951
(Cr$}

1952
(Cr$)

1953
(CrS)

1964
(Cr$}

1955
(Cri)

A ser concedida
em cridito
especial

Despesa
tot.al no
qiiinqü@nio

(Cri)

(CrS)

X - SANEAMENTO RURAL E DRENAGEM:
1 - Estudos, projetos e construção de sistemas
de saneamento eirrigação, incluindo a desobstrução e regularização das seguintes
bacias afluentes do Baixo São Francisco:
a) Itiúba, Boacica e Marituba, em Alagoas
b) Betume, Propriá, Cotinguiba e outros,
em Sergipe.•••••••••••••.••••••.•

2.000.000,00

3.500.000,00

5. ooc. 000,00

8.000.000,00

2. 000. 000,00

2. 000. 000,00

3.500.000,00

lí.000.000,00

8.000.000,00

-

6. 000. 000,00

7.000.000,00

6. 000. 000,00

7. 000. 000,00

7.000.000,00

-

16.500.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

25.000. 000,00

20.000.000,00

-

101.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

4.010.000,00

-

9. 000.000,00

lí.000.000,00

12.000. 000,00

15.000.000,00

-----346.050.000,00

XI - SAÚDE E ASS!flT:êNCIA:
l - Servii;os de saúde e assistência; relativos ao
ensino profissional e aos trabalhos de me~
dicina preventiva s curativa, incluindo:
a) Profilaxia da Malária....... , ..... ,.
b) Equipamento, instalação e custeio das
unidades da "Rêde l{ospitalar" ....
e) Serviços de educação e ensino profissional, incluindo o estudo, projeto, e
instalação e manutenção de uma fa.
senda-escola no Baixo São Francisco,
em Alagoas..•••••.••.••••.•.•••••

-

l. 000. 000,00

990.000,00

XII - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO:

-

19.500.000,00
20.500.000,00

33. 000.000,00

l - Servii;os destinados ao desenvolvimento do
fomento da produção; incluindo os Ira·
balhos relativos à mecanizagão da la·
voura, seu custeio e aquisicão de tra·

tores, implementas agricolaa, máquinas;

~r!"w"atrizes, drig-lines, viaturas e aees·

sor1os.. ............... , ..............

-

5.500.000,00

10.000.000,00

47 .500.000,00

XIII - CUSTEIO DA COMISSÃO:
1 - Custeio da Comissão, inclusive pe111oal, materia! e despesas diversas.•.••.••.•••••

19.380.000,00

18.945. 957,20

21. 000. 000,00

129. 262.953,80

184. 961.776,50

272. 500. 000,00

21.408. 640,00

20.265.402,80

-

365. 725.269,70

150. 000. 000,00

101.000.000,00
1. 448. 700. 000,00

....~

SESSÃO EM 20 DE MAIO DE 1955

EXPEDIENTE
SR. PRESIDENTE - Sôbre a mesa a redação final das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.º 218, de 1954,
que dispõe sôbre o aproveitamento econômico do Vale do São
Francisco, cujo parecer n. 0 501 já foi lido.
Tratando-se de matéria em regime de urgência, submeto-a
a discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa)

Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final, queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Está aprovada.
Designo o nobre Senador Neves da Rocha para acompanhar,
na Câmara dos Deputados, o estudo das emendas do Senado, cuja
redação final acaba de ser aprovada.

CAMARA DOS DEPUTADOS
De volta do Senado Federal, o projeto que dispõe s6bre o Plano
Geral do Aproveitamento EcontJmico do Vale do São Francisco,
figurou no Expediente da sessão da Câmara dos Deputados, em
16-6-1955. (DCN de 17-6-1955, pág. 3336) .
Em 22-6, o Sr. Presidente da Câmara designou uma comissão
especial para dar parecer às emendas do Senado. (DCN de 23-6-1955,
pág. 3552).
O projeto entrou em discussão única e foi aprovado na sessão
de 29-7-1955, e, na mesma data, encaminhado à redação final que
recebeu aprovação na sessão de 24-8-1955. (DCN de 30-7-1955,
pág. 4520, de 30-7-1955, pág. 4520 de 23-8-1955, pág. 5208)
Em 3-9-1955, o projeto foi encaminhado à Presidência da Re··
pública. (DCN de 15-9-1955)

Sancionado o projeto, com veto ao parágrafo único do art. 14,
a Lei 2599, de 13-9-1955, foi publicada no Diário Oficial de 22-9-1955.

SESSÃO EM 16 DE JULHO DE 1955

EXPEDIENTE

São lidos e vão a imprimir os seguintes:
PROJETO N. 0 1.057-F -

1950

Emendas ão Senado ao Projeto n.0 l.057-E-1950, que diapõe sóbre o Plano
Geral de Aproveitamento Económico do Vale elo São Francisco.

PROJETO N. 0 1.057-E-50 EMENDADO PELO SENADO
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.º :t aprovado, nos têrmos desta lei, o Plano Geral para
o Aproveitamento econômico do Vale do São Francisco, elaboradO
na forma da Lei n. 0 541 de 15 de dezembro de 1948, em obediência
ao que dispõe o art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Parágrafo nico. O Plano Geral de que trata êste artigo compreende:
a) os estudos gerais sôbre a bacia hidrográfica, ilnclusive
levantamentos, observações, pesquisas e inquéritos destinados à
organização dos programas detalhados dos serviços e necessários
ao desenvolvimento econômico e social do Vale do São Francisco;
b) a regularização do regime fluvial, pela construção de reservatórios de acumulação nas bacias do rio principal e de seus
anuentes;
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e) o melhoramento das condições de navegabilidade do Rio
São Francisco, de sua barra e de seus afluentes, e a ampliação
da rêde fluvial pela i~corporação, ao sistema de novos cursos
d'água;
d) a ampliação, modernização e padronização do sistema
fluvial de transporte, com a organização de uma sociedade de
economia mista para exploração do tráfego fluvial;
e) a construção de centrais elétricas e respectivas linhas de
transmissão;
f) a execução de serviços de irrigação, por meio de barragens
e outros sistemas destinados à colonização de grandes áreas da
bacia bem como à construção de sistemas de pequena irrigação,
na base de cooperação;
g) a construção de rodovias de acesso e ligação destinadas a
conjugar o sistema regional de transporte com o Plano Rodoviário
Nacional e os planos estaduais respectivos;
h) as instalações dos aeroportos e campos de pouso que formam a Rota do São Francisco;
i) a urbanização das cidades e a construção de sistemas de
abastecimento dágua e remoção de dejetos das mesmas;
j) o saneamento e a drenagem indispensáveis à recuperação
das terras úteis à agricultura no Rio São Francisco e seus afluentes, as quais poderão ser, quando conveniwte, previamente desapropriadas;
k) a realização de serviços 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;
Z) a execução de serviços de saúde e assistência, incluindo
o equipamento e custeio da Rêde Hospitalar, a orgam.ização de
unidades móveis assistenciais e os trabalhos de profilaxia da malária;
m) a realização dos serviços destinados ao fomento da produção agropecuária, incluindo a mecanização da lavoura, a construção de armazéns e silos, a perfuração d~ poços, a manutenção
de uma carteira de revenda, o estabelecimento de matadouros, a
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construção de laboratórios, fábricas e usinas além dos serviços
de defesa sanitária animal e defesa sanitária vegetal;
n) o florestamento, reflorestamento e proteção das nascentes
dos rios da Bacia.
Art. 2.º O Plano Geral terá a duração de 20 (vinte) anos,
a partir de 1951 e será dividido para sua melhor execução em quatro períodos ou qüinqüênios.
§ 1.º No início das sessões legislativas dos anos de 1955, 1960
e 1965 o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, para a
necessária aprovação, o programa relativo o qüinqüênio seguinte.
§ 2.° Cada programa, que fôr submetido a aprovação do
Congresso Nacional, deverá ser acompanhado de dois relatórios
sintéticos: o primeiro resumindo os progressos feitos m.a utilização
dos recursos naturais e no esfôrço de recuperação do homem,
dando, principalmente, os resultados obtidos no aumento da produção, agropastoril, das atividades industriais, da exploração mineral da eficiência dos meios de transporte e da melhoria das
condições de vida das populações rurais e urbanas; e o segundo
tratando dos objetivos, que se pretende at!•ngir com o plano qüinqüenal seguinte.
Art. 3. 0 As despesas com a execução do Plano Geral do Vale
do São Francisco, na parte que constitui responsabilidade direta
da União, serão classificadas no anexo próprio da Comissão do
Vale do São Francisco, no Orçamento Geral da República e atendidas à conta dos recursos estabelecidos no art. 29 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 4.º O Orçamento Geral da União consignará, anualmente, as dotações à Comissão do Vale de São Francisco, para
execução do plano e custeio dos serviços previstos, não podendo,
em nenhum caso, a importância total das mesmas ser inferior
a 1 % sôbre o montante das rendas tributárias previstas na proposta para o exercício a que se referir o orçamento.
Parágrafo úmico. Verificado que a aplicação de recursos na
execução do Plano de Recuperação do Vale do São Francisco foi,
num exercício, inferior a 1 % das rendas tributárias, nêle efetivamente, arrecadadas, será a diferença suprida por crédito especial, cuja aplicação se restringirá às obras do plano.
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Art. 5.0 É o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais até a importância de Cr$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de ,cruzeiros), para ocorrer às despesas previstas, no
quadro anexo a esta lei, a fim de ser dada aplicação aos saldos
verüicados nos exercícios de 1951, 1952 e 1953.
Ar.t. 6.º É o Poder Executivo autorizado:
a) a negocil:~.r empréstimos intemos ou externos para execução das obras previstas no programa qüinqüenal estabelecido
por esta lei, respeitados os limites das dotações previstas para cada
serviço a que se referir a operação, bem como assumir compromissos, por prazo equivalente ao da vigência do art. 29 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, até o limite de ...... .
Cr$ 150. 000. 000,00 (cento e cinqüenta milhões de cruzeiros), por
ano, a fim de garantir contratos de financiamento que se prevém
necessários para execução das obras de regularização do regime
fluvial, indicadas no plano a começar pela barragem das Três
Marias;
b) a celebrar contratos, na forma da legislação vigente, para
aquisição nos mercados externos dos materais e equipamentos necessários à execução do plano geral do Vale do São Francisco.
Art. 7.º Compete à Comissão do Vale do São Francisco promover entendimentos e firmar acôrdos e convênios com os governos estaduais e municipais, autarquias, sociedades de economia
mista, entidades paraestatais existente ou que venham a ser criadas em virtude de lei e entidades privadas, no sentido de coordenar
as atividades relacionadas com o art. 14 da Lei n.º 541, de 15 de
dezembro de 1948.
Art. 8. 0 Mediante convênios, a Comissão do Vale do São
Francisco cooperará com os municípios da Bacia na instalação ou
melhoramooto de um serviço de abastecimento d'água potável,
empregando, em cada caso, por conta das dotações do art. 29
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, quantia não
superior a Cr$ 1. 000. 000,00 (um milhão de cruzeiros), competindo-lhe estudar, projetar e executar as respectivas obras.
§ 1. ° Caberá à Prefeitura interessada o custeio do que exceder daquela importância, devendo antes do início das obras, ter
assegurado à Comissão do Vale do São Francisco o financiamento
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da parte que lhe compete, podendo, se necessário, recorrer, para
tamto, a operação de crédito, caso em que lhe será facultado dar
em garantia a renda do próprio serviço.
§ 2.0 Na distribuição dos benefícios previstos neste artigo
serão observados com referência aos Estados, os critérios da proporcionalidade quanto ao número de municípios, e da simultaneidade, quanto à execução das obras.
Art. 9.º A autonomia financeira e administrativa concedida

à Comissão do Vale do São Francisco, conforme dispõe o art. 1.0

da Lei n.º 541 de 15 de dezembro de 1948, faculta ao referido órgão,
além de outras prerrogativas:
a) aplicar recursos independente de registro prévio no Tribunal de Contas, de acôrdo com o disposto no art. 1'7 da lei n.0 541,
de 15 de dezembro de 1948;
b) requisitar funcionários especializados de outras repartições e serviços, de acôrdo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União.
Parágrafo único. Os saldos das dotações não aplicadas no
exercício financeiro ou dentro dos prazos normais de vigência dos
créditos, serão integralmente aplicados em épocas posteriores, escriturados em "restos a pagar".
Ar.t. 10. A Comissão do Vale do São FrB11cisco manterá 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 mais 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 dezembro de 1948.
§ l.º Aprovada a lei de meios para cada exercido, 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, independente de duodécimos.
§ 2. 0 Até 31 de janeiro de cada ano, a Comissão do Vale do
São Francisco deverá remeter ao Tr.ibunal de Contas a prestação
anual dos suprimentos que lhe foram concedidos no exercício
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anterior, a fim de permitir o cumprimento do disposto no art. 15
da· Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948.
Art. 11. Os destaques das verbas de que trata o § 2.º 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 República, pelo diretor superintendente da Comissão e independente
de qualquer formalidade junto aos mais órgãos administrativos
do serviço público.
Art. 12. l!: o Poder Executivo autorizado a organizar, por
intermédio da Comissão do Vale do São Francisco, uma sociedade
de economia mista para exploração do tráfego fluvial do São Francisco, sob a denominação de Companhia de Navegação do São
Francisco S. A., subscrevendo até o limite de Cr$ 92. 500. 000,00
(noventa e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) do respectivo
capital, sendo Cr$ 70. 000. 000,00 (setenta milhões de cruzeiros),
em dinheiro pagáveis em três anos, e os restantes Cr$ 22. 500. 000,00
(vinte e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) representados
pelas instalações do estaleiro fluvial da Ilha do Fogo, pelos armazéns construídos e portos fluviais, os quais serão incorporados
ao patrimônio da sociedade.
§ 1.º Os Governos dos Estados de Minas Gerais e Bahia,
proprietários, respectivamente, da Navegação Mineira do São
Francisco e da Viação Baiana do São Francisco poderão fazer parte
da sociedade, com a incorporação à mesma dos acervos de suas
emprêsas, recebendo cada qual em ações o preço da respectiva
avaliação.
§ 2. 0 Serão incorporados à Sociedade mediante desapropriação, na forma da lei, os acervos da Companhia Industrial e Viação
de Pirapora S.A. e da Emprêsa Fluvial Ltda., nas partes relativas
à navegação, devendo as respectivas indenizações serem pagas com
parte do capital, em di~heiro, subscrito pelo Govêrno Federal.
§ 3. 0 O capital do Govêrno Federal na constituição da referida sociedade não poderá ser inferior em qualquer hipótese, a
51 % (cinqüenta e um por cento) do total das ações.
§ 4.º Serão atribuídas à referida sociedade de economia mista,
a partir do exercício de sua constituição, as subvenções concedidas
às emprêsas de mavegação a serem incorporadas, nos têrmos do
decreto-lei n. 0 3 .100, de 7 de março de 1941.
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§ 5. 0 A Companhia de Navegação do São Francisco S. A.
adotará um plano de contabilidade industrial, que possibilite a
apuração do custo unitário de cada um dos seus serviços.
§ 6.º A Companhia de Navegação do São Francisco S. A.
enviará, até o dia 30 de abril de cada ano, às Comissões de Tomada de Contas da Câmara dos Deputados e do Senado, cópias
do balanço, da demonstração de lucros e perdas, do relatório e
dos anexos que esclareçam todos os dados do balanço.
§ 7. 0 Os empregados da nova sociedade ficarão sujeitos à
legislação trabalhista.
§ 8. 0 As ind6n.izações qué forem devidas em conseqüência
de dispensa de pessoal admitido após a declaração de utilidade
pública, para fins de desapropriação, ou autorização legislativa
para efeito de incorpora_ção das emprêsas de navegação, correrão
por conta das entidades respectivas, desde quando não autorizadas
pelo Govêrno Federal.
§ 10. As providências indicadas nos parágrafos 8. 0 e 9.º dêste
artigo só terão eficácia dentro em (60) sessenta dias, a contar
do funcionamento da UlQVa emprêsa.

Art. 13. É mantido o direito de livre navegação do Rio São
Francisco e seus afluentes, devendo contudo a Comissão do Vale
do São Francisco providenciar no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, a expedição das necessárias instruções no sentido de que
as mais emprêsas de navegação que ali operam procedam m.o prazo
de 5 (cinco) anos, a c~ntar da data da expedição das referidas
instruções à reforma de suas respectivas frotas fluviais de acôrdo
com as especificações a serem aprovadas pelo Presidente da República.
Art. 14. A Comissão do Vale do São Francisco, em colaboração com a Diretoria de Marinha Mercante do Ministério da
;Marinha e com a Comi~são de Marinha Mercante do Ministério
da Viação e Obras Públicas, organizará no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias um regulamento especial para exploração e manutenção do tráfego fluvial do São Francisco, tendo em vista as particularidades do meio onde o mesmo vai ser aplicado, o qual terá
aprovação por decreto do Poder Executivo.
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Art. 15. Qualquer concessão para aproveitamento de quedas
dágua no Rio São Francisco e seus afluentes dependerá de prévia
audiência da Comissão do Vale do São Francisco.
§ 1.º A Comissão do Vale do São Francisco celebrará convênios com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, para que
esta execute os estudos, projetos, serviços e obras de H.nhas de
transmissão e estações transformadoras, destinadas ao fornecimento de energia elétrica aos municípios da Bacia do São Francisco,
incluídos em sua zona de influência, mediante dotações do art. 39
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que serão
distribuídas anualmente pela primeira a segunda.
§ 2.º Os convênios estipularão a obrigatoriedade, por parte
da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, da reserva, a partir
do funcionamento do terceiro gerador da Central de Paulo Afonso,
de uma quota progressiva da potência instalada para os fornecimentos previstos neste artigo assumindo a Comissão do Vale do
São Francisco a responsabilidade dos ônus decorrentes da reserva
e fornecimento de energia.
§ 3.º O Orçamento da República consignará durante 5 (cinco) exercícios, a partir de 1954, as dotações do art. 198 da Constituição, a razão de Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzeiros) anuais, que serão distribuídos à Companhia Hidrelétrica do
São Francisco, para construir lirihas de transmissão e estações
tratnsformadoras em municípios situados no Polígono das sêcas,
dentro de sua zona de influência, a começar pelos sistemas do Cariri, Senhor do Bonfim, Mossoró, Pajeú e Palmeira dos índios.

Art. 16. O Poder Executivo, por intermédio da Comissão do
Vale do São Francisco, poderá explorar as fontes de energia de que
trata o artigo anterior bem como pesquisar, lavrar e industrializar
os depósitos minerais existentes na região do São Francisco, excetuados os de petróleo, diretamente ou por meio de sociedade de economia mista que organizar.
§ 1.0 Para exploração das centrais, usinas e sistemas elétricos
em construção ou que forem construídas pela Comissão do Vale
do São Francisco, nas regiões do Alto e Médio São Francisco, é
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o Govêrno Federal autorizado a organizar, por intermédio da referida Comissão, duas sociedades de economia mista sob a denominação, respectivamente, de Companhia de Eletricidade do Alto São
Francisco e Centrais Elétricas do Médio São Francisco S. A.
§ 2.o O Govêrno Federal, na constituição dessas sociedades,
subscreverá, no mínimo, 51 % (cinqüenta e um por cento) do total
das ações sendo seu capital em parte representado pelas obras de
eletricidade existentes.
§ 3. 0 Os Governos estaduais e municipais interessados poderão, também, oferecer, como capital ou parte de capital, as obras
conexas existentes, mediante avaliação por parte da Comissão do
Vale do São Francisco.
§ 4.º Aplicam-se as essas emprêsas o disposto nos §§ 5.º, 6.º,
7.º, 8.0, 9.º e 10 do art. 12 desta lei.
Art. 17. A Comissão do Vale do São Fraa1cisco poderá:
a) organizar e manter uma Carteira de Revenda, para fornecimento de materiais e equipamentos a agricultores e criadores
da região, nos têrmos do Dec. n. 0 23.255, de 27 de junho de 1947;
b) entrar em entedimento com o Banco do Brasil S.A. e com
o Ministério da Agricultura para estabelecimento, em cooperação,
de um serviço de crédito real;
e) entrar em acôrdo com os proprietários e agricultores da
região, para manter campos de irrigação na base de cooperação,
baixando, para tanto, as necessárias instruções.
Parágrafo único. Os regulamentos para execução do disposto
nas letras a e b dêste artigo serão aprovados por decretos do Poder
Executivo.
Art. 18. Para o qüinqüênio 1951-1955, é aprovado o programa descrito no quadro anexo a esta lei.
Art. 19. O pessoal, em comissão, do quadro da Comissão do
Vale do São Francisco será de nomeação e exoneração do Presiden.te da República, mediante proposta da Comissão.
Parágrafo único. O quadro do pessoal de que trata êste artigo
será aprovado pelo Congresso Nacional, de conformidade com o
que dispõe o art. 2.0 da Lei n. 0 972, de 16 de dezembro de 1949.
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Art. 20 . As tabelas de extranumerários serão aprovadas pelo
Presidante da República, mediante proposta da Comissão do Vale
do São Francisco, sendo atribuição do diretor superintendente
dêsse órgão a admissão e dispensa dêsses servidores.
Parágrafo único. As tabelas de pessoal para obras serão
aprovadas pelo diretor superintendente da Comissão do Vale do
São Francisco, nos limites das respectivas dotações, e tendo em
vista o disposto no art. 10 da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948.
Art. 21. O pessoal a serviço da Comissão do Vale do São
Francisco a que se referem os arts. 19 e 20 desta lei, excetuado
o de obras não poderá ser dispensado sem justa causa.
Art. 22. São isentos de direitos de importação e mais taxas
aduaneiras, os equipamentos, máquinas e viaturas que a Comissão
do Vale do São Francisco adquirir para os serviços a seu cargo.
Art. 23.

A Comissão do Vale do São Francisco, dentro em

60 (sessenta) dias, a partir da data da publicação da presente lei,

apresentará ao Presidente da República, para ser aprovado por
decreto administrativo, o seu nôvo regimento, tendo em vista as
alterações e inovações feitas na presente lei.
Parágrafo único. O nôvo regimento, referido neste artigo,
manterá, entretanto, a organização administrativa atualmente em
vigor na Comissão, aprovada pelo dec. n.º 29.807, de 25 de julho
de 1951, .tendo em vista as alterações e inovações feitas na presente
lei.
Parágrafo único. O nôvo regimento neste artigo, manterá,
entretam.to, a organização administrativa atualmente em vigor na
Comissão, aprovada pelo Dec. n. 0 29.807, de 25 de julho de 19'51,
tendo em vista sua natureza de órgão executivo, de chefia singular.
Art. 24. Continuam em vigor tôdas as disposições constantes
da lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948, que não foram alteradas
por esta lei .
Art. 25.

Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara dos Deputa.dos, em 29 de outubro de 1954. -

Ramos. -

Ruy Almeida. -

Ruy Santos.

Nereu
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(j{fÂÍJB.0 DA. D!8l'RIBVIÇÃO DAS DOTAÇJES DO ART. 29 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
A SEREM DESPENDIDAS NO QÜINQütNIO 1951-1955

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS

1
1951
(CrSl

I - ESTUDOS GERAIS E LEVANTAMENTOS:
1 - Estudos gerais, levantamentos, obeervai;ões
e inquéritos destinados à organização dos
programas pre•istos no plano geral do
São Francisco, incluindo a elaboração dos
projetos detalhados, especificsções e orçamentas, bem como a conclusão da aero~
fotogralia da região...................

1

1952
(CrS)

1

1

15.999.859,601

1

16.276.000,001

II - REGULARIZAÇÃO FLUVIAL:
1 - Execução de serviços destinados à regularização lluvial, incluindo os estudos e projetos de grandes reservatórios de acumulação na bacia do São Francisco Superior
e nas bacias dos principais a.fluentes, notada e preferencialmente o reservatório daa

1

1

1953
(CrS)

15.276.000,00

1

.1

1

1954
(Cri)

17.000.000,00

1

1955

1

1

A ser concedida
em crédito
especial

tot.al no
qilinqü&nio

(CrS)

(CrS)

(Cr$)

16. 948.140,40

1

-

1

1

Despesa

1

81. 500. 000,00

li'-

co

1

.;i

Três Marias, o conjunto de barragens do

rio das Velhas, a reprêsa do Boqueirão
do Rio Grande e o sistema da seção inferior do Médio São Francisco....•.... · 1
2 - Construção do reservatório estacionai do Cajuru, no rio Pará .•........••.........
III - CENTRAIS ELÉTRICAS E LINHAS DE
TRANSMISSÃO:

8.80~000,001

1.724.000,00
6. 000. 000,00

1 - Eatudo eProjeto para o aproveitamento progressivo do potencial hidráulico do Alto
Rio Grande, bem como da Cachoeira de
Tingui, município de Macambu; na

'-

.~;;;;;,;.;;.;,;;,;~;··;;
1
transmissão para Jaouária, São Francisco,

São Romão e Manga.•••••.••.•••••••
1.00:000,00
3 - Usinas elétricsa de Jequitai, Paralso, PiOi,
Ribeirão das Lages, Bamburá e outraa na
região e respectivaslinhas de transmissão,
inclusive de Gafanhoto para Lagoa da
Prata.................. ••••••······•· 1 1.470.000,00

10.0~000,00

1 1.724. 000,00 1 6.~000,001 10. 7~000,00 1
6. 000.000,00

l

-

1

-

1

-

1

-

20.700.000,00

15.000.00u,OO

1

35. 800. 000,00

3.000.000,08

1

3.000.000,06
lí9.000.000,00

1 20.000.000,00 1

-

1

1 3.999.174,00 1 16.000.000,00 1 11. 530. 826i00 1 18.000.000,00 1

-

1 61.000.000,00

1

8.000.000,00

1

20.000.000,00

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

4 - Usina elétrica do Abaeté, em Síio Gotardo;
com linhas de transmissão para Tiros,
São Gotardo, Arapuá, Rio Paranaíba e
Carmo do Par1111aíba••••••.•..••..•.•.
6 - Sistema elétrico Formoso-Corrente; com
linhas de tralll!miseão para Correntina,
Santa Maria da Vitória, Santana dos
Brejos, Lapa, Carinhanha e Paratinga ..
6 - Linhas de fôf9& da Central Elétrica de Paulo
Afonso para os Municípios de Jeremoabo,
Carquejo, Flôres, Serra Talhada, J"idim
Manicobal, Missão Velha, Delmiro, gua
Branca, Mata Grande, Canhoba, Gararu
e Pôrto da Fôlha.....................
7 - Conclusão da Usina Pilôto de Paulo Afonso

1951
(Cri)

1952
(Cri)

-

1. 997. 600

1953
(Cri)

1954
(CrSl

1955
(Cri)

A ser concedida
em crédito
especial

Despesa
total no
qúinqiiênio

(Cr$)

(Cri)

·ºº

2. 000.000,00

5. 000.000,00

6.002.400,00

-

15.000.000,00

3. 996. 110,00

4.998.398,70

12. 000.000,00

27.000. 000,00

32.005.491,30

-

80. 000.000,00

3. 500. 000,00

5.000.000,00

12. 500. 000,00

13.250.000,00

13.750.000,00

-

48.0J0.000,00

-

-

-

-

-

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000. 000,00

70.000.000,00

1.200.000,00

1.200. 000,00

IV - NAVEGAÇÃO E TRÁFEGO FLUVIAL:
1 - Ampliacão, modernizapão e padronizapão do
sistema fluvial de traJll!POrte, com a organização de uma. sociedade de economia
mista para exploracão do tráfego fluvial
2 - Estudos e projetos para melhoramento das
condições de navegabilidade da sepão inferior e da barra do Rio São Francisco ..
3 - Execucão de obras destinadas ao melhoramento das condicões de navegabilidade do
Médio &ão Francisco, inclusive nas cortedeiras de Sobradinho e Curralinho.....

-

-

-

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

3. 964. 499,20

6.450.000,00

6. 000. 000,00

3.000.000,00

1.333.552,90

-

2.500.000,00
2. 700.000,00
1.000.000,00
1. 000. 000,00
2.000.000,00

2.500.000,00
3.000.000,00
1.óOO. 000,00
1.500.000,00
2. 000. 000,00
9.627.474,00

2.500.000,00
3.000.000,00
2. 000. 000,00
2. 000. 000,00
2.000.000,00
6.000.0C0,00

2.000.000,00
3.000.000,00
830.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00

1.429.572,70
4. 448. 925,00

--

4. - ~\'>.<l.o•, 'l'••i•to• • olita\I do. prot•ção eacostagem dos seguintes portos fluviais:
a) Pirapora; em Minas Gerais..........

b) Lapa e Pilão Arcado, na Bahia......

e) Petrolina, em Pernambuco ...........
d) Propriá, em Sergipe.................
e) Penedo, em Alagoas.................
f) Piassabupu; em Alagoas .............

-

-

2.002.341,50
2.451.108,70
5.507.426,00

-

-

26.138.052,10

16.148.925,00
5.330.000,00
8.002.341,50
10. 451.108,70
7.500.108,70

.i:-

1i:

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

-

DISTlUBUIÇÕES ANUAIS
1951

(CrS}

1952
(CrS)

1953
(Cri}

1954
(CrS}

1955
(CrS}

A ser concedida
em crédito
especial
(CrSl

Despesa
total no
qüinqüênio
(CrS)

V - IRRIGACÃO E COLONIZAÇÃO:
1 - Estudos; projetos e execução dos serviços
destinados a colonização, na base de irri·
ga~, dos vales dos rios:
a) Paracatu, em Minae Gerais.. ·. .•...•.
b) Urucânia, em Minaa Gerais.......•. ,

Corrente, na Bahia ...••••.....•.•..
d} Grande, na Bahia .....••••...•••... ,
•) Pajeú, Moxot6, Brigida e Pontal, em
Pernambuco .••.....•......••.••...•..
e)

2 - Estudos; projeto e início de execução das
obras de regulariaação e irrigação da Se~o Interior do Médio São Francisco (de
Sobradinho para jUlllllte; at.é Paulo
Afonso} .....•••••.••..••.•••.•••.•••.
3 - Execução de siatemaa de pequena irrigação
na secão inferior do Médio São Francisco

2.865.100,00

2. 997. 385,00
-

-

2.092.526,00
2.280.000,00

-

-

4.000.000,00
8. 480.000,00
1. 520.
3.000.000,00

ººº·ºº

-

2.500.000,00
5.000.000,00
8.520.000,00
8. 000.000,00
4. 000. 000,00

-

5.000.000,00

jj. 000. 000,00

8.907.474,00
8.202.615,00

3. 000. 000,00

5. 000. 000,00

--

-

10.000.000,00

-

2.000.000,00

2.000.000,00

3. 000. 000,00

2.000.000,00

1. 000. 000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

5.000.000,00

3.500.000,00

1. 000. 000,00
1.000.000,00

2.000.000,00
2. 600.000,00

2.500.000,00
3.000.000,00

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

2.500.000,00
3. 500. 000,00

7.000.000,00

g.000. 000,00

6.000.000,00

9. 000. 000,00

8. 000. 000,00

9. 000. 000,00

4. 000. 000,00

6.000.000,00

6. 500. 000,00

8. 000. 000,00

7. 000. 000,00

VI - RODOVIAS DE ACESSO E LIGACÃO:

29. 000. 000,00
14.000.000,00
28. 000. 000,00
23. 000. 000,00
20. 000. 000,00

5.000.000,00
10.000.000,00

1 - Estudos, projetos e construção das seguintes
rodovias de acesso e ligação ao Vale do
São Francisco:
a) Pirapora -

b)

e)

d)

e)

Veredas - Leal - Patos,
com ramais para Capelinha do
Chumbo, São Gonçalo do Abaet.é,
Canoeiras e São Domingos...••••.
Cora~ de Jesus - Basilia - São
Francisco - Serra das Araras Sitio do Abadia...................
Jauuária- Montes Claros - Bocaiúva
Ilhéus - Brumado - Caitit.é - Lapa
- Santa Maria da Vitória - Corren·
tiita - Barreiras, inclusive os ramais
para Carinhanha, Santana dos Brejos
e Posses ...............•..........
Ipirá- Morro do Chapéu- Xique-Xi·
que - Barra - Ibipotuba; inclusivo
o ramal para Barra do Mendeo Brotao - Mor Pará..............

23.000.000,00

-

10.000.000,00
20.000.000,00

-

35.000. 000,00

5. 000. 000,00

36.500.000,00

~

<O

.·.

DISTRIBUIÇÕES ÁNUAIS

DISTRIBUIÇÃO . DOS TRABALHOS
1951
(CrS)
f) Jacobina- Remanso q)

h)
i)

j)

k)

1)
VII -

São RaimuMo·
Nonato; inclusive o ram&l para lreeê
Petrolina - Casa Nova - Remanso;
inclusive o ramal para Sobrado....
Petrolindia - Crato; passando por
. Ju!al, Crus de Malta; Ouricuri; Bodocó e Exu.......................
Petrolindia - Floresta - Jatinã Cabrobó - Coripós - Petrólina..
Santana do !panem& - Pão de Açúcar
- Piranhas - Agua Branea e Arapiraea - Traipu - Pôrt.o Real do Colégio ao sistema rodoviário de Alagoas
Pôrto da Fôlha - Gararu -Tamanduá - N. S. da Glória - Paulo
Afonso e Japoatã - Poeatiba- Parapitinga - Neópolis, ao sistema ro·
doviário de Sergipe......••....•..
Barra de Paulo Afonso; Glória (BR-2),
M u eu r u ró (BR·13) e Curucá {na
margem direita do São Francisco.••

1952
(CrS)

1953
(CrS)

1954
(CrS)

1955

(CrS)

1.000. 000,00

4.000.000,00

5. 000. 000,00

6.000.000,00

5. 000. 000,00

1.000. 000,00

1.500.000,00

4. 000. 000,00

8.000.000,00

4.500.000,00

-

A aar concedida
em crédit.o
especial

Despea&
t.otal no
qilinqilênio

{CrS)

(CrS)

10.000. 000,00

-

31. 000. 000,00
1u.ooo.ooo,oo·

3.000.000,00

3.000.000,00

5. 000. 000,00

3. 000. 000.00

1.500.000,00

3.000.000,00

6. 000. 000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

7.ó00.000,00

30.000.000,00

1.100.000,00

3. 480. 646,60

4.000.000,00

4.000.000,00

4.419.353,40

3.000.000,00

20.000.000,00

1.000.000,00

2.500.000,00

2. 500. 000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

4.000. 000,00

16.000.000,00

14. 000.000,00

2. 000.000,00

2. 000. 000,00

AEROPORTOS E CAMPOS DE POUSO:
1 - Estudos; projetos e execul'ão de obras e
instalações nos seguintes aeroportos e
campos de pouso da "Rota do São Francisco":
a) Pirapora; São Francisco; Januária e
Manga, em Minas Gerais..........
b} Carinhanha; Santa Maria da Vitória;
Correntina, Lapa; Paratinga; Barra;
Ibipetuba; Xique-Xique, Remanso e
Paulo Afonso, na Bab1&...........
e) Petrolina; em Pernambueo ...........
d) Propriá; em Sergipe.••....•......•••
e) Penedo; em Alagoas.................

2. 650. 230,00
1.349.770,00

-

-

2.500.000,00

5. 340. 000,00

4.400.000,00

4. 200. 000,00

3.000.000,00

19.440.000,00

1.334. 768,40
1.165.231,60

2.260.000,00
300.000,00

6.370.000,00
3.000.000,00
3. 700.000,00
3. 000. 000,00

3.000.000,00

100.000,00

4.330.000,00
1.000. 000,00
1.000. 000,00
1.000. 000,00

19.944.998,40
6.815.001,60
4.700.000,uO
4.100.000,00

9. 000. 000,00

7.780.534,00

6. 719 .466,00

li.000.000,00

38.ó00.000,00

-

-

-

VIII - URBANISMO E SANEAMENTO URBANO:
1 - &tudos; projetos e construi;ão dos sistemas
de saneamento urbano e elaboral'ão dos
planos de urbanizal'lo das cidades de Pirapara; Juázeiro, Petrolina; Propriá e Penedo ............. ....................

ó. 000. 000,00

5. 000. 000,00

-

c:.n
o
o

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

1951
(CrS)

-

1952
(CrS)

19113

1954
(CrSJ

(Cr$)

":Despesa

A aer concedida
em cridit.o
1955
(Cr$)

total no
qilinqílênio
(Cr$)

especial

(CrS)

IX - ABASTECThfENTO DÁGUA:
1 - Estudos, projet.os e exeou!)ão doe sietemas
de abasteciment.o dágua, incluindo tra!lSdo urbano, obras de captação, adução,
tratamento e distribui!)ão, em convênio
entre a CVSF e as Prefeituras, nas seguintes localidades: Formoea, em Goiás·
Arcos, Bocaiúva, Bom Dsspacho, Caeté,
Capitólio, Campos Altoe, Conceição do
Mato Dentro, Conselheiro Lafaiette,
Curvelo, Dores do Indaiá, F.smeraldas,
Espinosa, Felixlindia, Formiga, Grão
Mogol, lnhaóma, Itaguam, ltabirit.o,
ltapecerica, Jaboticatuba, Janaúbs, Januária, João Pinheiro, João Ribeiro, Jequitai, Lsgoa Santa, Manlia, Oliveira,
Pitaugui, Paraopeba, Paraeatu, Pitll, Pi·
menta, Rio Paranaíba, Santa Luzia, BãO
Gotardo, São Tiago, São Gon·i:a10· do
Pará, São Romão,· São Franciáco, Sete
Lagoas, Tiros e Unaí, em Minas Gerais·
Angical, Barreiras, Barra, Casa Nova,
Carinbanba, Curupá, Correntina, Caitité,
Campo Formoso, Guenambi, Ibipetuba,
Jacobina, Macaiibas, ·Paratinga. Palmas
, do Monte Alto, Pilão ~o;.ReuuiQao,
'·
liiacbo de Santana, San.ta Maria da Vi"
tória, Santa Fé, Santana · doa. Brejoq,
Saúde, Urauôi e Xique-XiqUe, 1,1a llabia· ·
Afogados da. lngàzõira, karipüm, flq.
resta, Jatinli, São José dó Fltiito, Mani· çobal, Ouricuri, Pedra, Sa.11111eiro,
'!'alhada· e -·sért&liia, ·eDi Pemambu:co·
Agua Branea, Arapiraea, Delmiro, Elo de
.
Açúcar, Pôrt.o Real do Colégio, São Braa
e Traipu em Alagou- Aquidabã, Guararo, Caohoba, Neól'lia, N01111a Senhora -· --... · - ·· - ·'
dã Glória e· !'&to· · f"olbã;·eili Bersipe
._

..

c.n

e....

.. ,
..

,.

....

,

.aen-.

-· ··-.

-·
~···

-·-·--·- ......... -·-- ·--·· .......

-···

·-·· ··-·

-~·-··

-··-·

---------·-·----- ·-------

8.000.000,00 .. 20.000.000,00

10.000.000,00

40.ooiJ ,ooo;oo

...... ·-.
.·

·"'

78..!JOO:oOo,oo

--------·--- ---· - ------- -· --·-------

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

--

A ser concedida
em crédito
eepecia!
(CrS)

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
1951
(Cr$)

1952
(CrSJ

1953
(Cri)

1954
(Cri)

-----

1955
(Cri)

Despe1a

total DO

qDinqil@Dio
(Cri)

X - SANEAMENTO RURAL E DRENAGEM:
1 - Estudos; projetos e construção de siste1DBS
de saneamento e irrigação, incluindo a desobstruçilo e regularizaçiio das seguintes
bacias afluentes do Baixo São Francisco:
a) Itiúba, Boacica e Marituba, em Alagoas
b) Betume, Propriá, Cotinguiba e outros,
em Sergipe.......................

-

1.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

3. 500.
3.500.000,00

ººº·ºº

5.000.000,00

2. 000. 000,00

5.000.000,00

8. 000. 000

6.000.000,00

7.000.000,00

6. 000. 000,00

7. 000. 000,00

7.000.000,00

16.500.000,00

20.000.000,00

20.000. 000,00

25. 000. 000,00

20. 000.000,00

-

101.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

4.010.000,00

-

9.000.000,00

5.000.000,00

12.000. 000,00

15.000.000,00

8.000.000,00

·ºº

19.600.000,00

-

20.600.000,00

-

33.000.000,00

XI - SAÚDE E ABSIBT:êNCIA:
1 - Serviços de saúde e aasist@ncía; relativos ao
ensino profissional e aos trabalhos de me·
dicina preventiva e curativa, incluindo:
a) Profilaxia da Malária...............
b) Equipamento, instalação e custeio daa
unidades da "Rêde Hospital&r"....
e) Serviços de educaçilo e ensino profissional, incluindo o estudo, projeto e
instalação e manutenção de uma fazenda...,cola uo Baixo São Franciseo,
em Alagoas.......................

990.000,00

-

XII - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO:
l - Serviços destinados ao desenvolvimento do
fomento da produção, incluindo os kabalhos relativos à mecani1açio da lavoura, seu custeio e aquisição de tra·
\ote!., implementos agrícolas, máquinas,
perfuratrizes, drig-lines, viaturas e aces·
BÓrioa ....•..•. ,.,., ••••••• , ••••••••••

xm -

-

5.500.000,00

10.000. 000,00

41. 500. 000,00

CUSTEIO DA COMISSÃO:
l - Custeio da Comissão, inclusive pessoal, material e despesas diversas..............

19.380.000,00

18. 945. 957,20

21.000.000,00

21.408.640,00

20. 265. 402,80

-

129. 262. 953,80

184. 961.776,50

272. 500. 000,00

346.050.000,00

365.725.269,70

150.000.000,00

101.000.000,00
1.448.700.000,00

§

-
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EMENDA N. 0 5
Ao art. 6. 0 (Emenda n.o 5).
Dê-se à alínea a, dêste artigo, a seguinte redação.
"a) a negociar empréstimos intemos ou externos, cujo prazo
não ultrapasse o fixado para o plano no ar.tigo 2.º desta lei e
que não impliquem compromissos anuais superiores a 0,4% (quatro décimos por cento) das respectivas rendas tributárias, a fim de
financiar a execução das obras de regularização do regime fluvial,
e de grande irrigação, indicadas no plano, principalmente da barragem das Três Marias (Borrachudo)".
EMENDA N. 0 6
Ao art. 8. 0 (Emenda n. 0 6) .
Substitua-se o § 2. 0 , dêste artigo, pelo seguinte:
§ 2.0 Nos casos de comprovada impossibilidade por parte das
Prefeituras de custearem a parcela dos serviços que lhes compete,
ou de conseguirem a necessária operação de crédito, como previsto
no parágrafo anterior, poderá a Comissão do Vale do São Francisco financiar a execução da referida parcela de serviço, mediante
garantia oferecida pelas Prefeituras interessadas, com base na
quota-parte do impôsto de renda devida aos Municípios.
§ 3.º Os prazos dos financiamentos concedidos pela Comissão
do Vale do São Francisco não poderão ultrapassar o prazo indicado
no artigo 2.º desta lei para a execução do Plano Geral, e os juros
serão de 6% (seis por cento) ao ano.
§ 4.º Para atender aos financiamentos a serem feitos pela
Comissão do Vale do São Francisco, serão previstas, nos programas
relativos ao 2.0 e 3.º qüinqüênios do Plano Geral, as necessárias
dotações, às quais irão sendo incorporadas as amortizações e juros
daqueles mesmos empréstimos concedidos formam.do um fundo
único rotativo destinado a financiamentos da espécie em questão.
§ 5.0 No programa referente ao 4. 0 qüinqüênio do Plano Geral será prevista a liquidação dêsse fundo, ficando indicada a aplicação que deverá ser dada ao seu montante.
§ 6.º Na distribuição dos benefícios previstos nesse artigo e,
quando cabível, também dos finamciamentos mencionados no seu
parágrafo 2.0, serão observados, com referência aos Estados, os

-
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critérios de proporcionalidade quanto ao número de Municípios de
cada Estado, compreendidos no Vale e ainda não servidos por
sistema público de abastecimento d'água, e da simultaneidade,
quanto à execução das obras".
EMENDA N.º 7
Ao art. 9. 0 (Emenda n. 0 7).
Acrescente-se à letra b, dêste in fine, o seguinte:
" ... podendo conceder-lhes gratificações até o máximo correspondente ao símbolo FG-1".
EMENDA N.º 8
Ao art. 12 (Emenda n.º 15).
Suprima-se o § 9.0 dêste artigo.
EMENDA N.º 9
Ao art. 12 (Emenda n.º 16) .
Suprima-se no § 10, dêste artigo, a referência ao § 9.º.
EMENDA N.º 10
Ao art. 14 (Emenda n.º 8).
Acrescente-se, neste artigo, como único, o seguinte parágrafo:
"Parágrafo Úllico. Nesse Regulamento, caberá à Comissão
do Vale do São Francisco fixar o número de tripulantes dos navios
utilizados na navegação do Rio São Francisco e seus afluentes".
EMENDA N. 0 11
Ao art. 16 (Emenda n.o 9).
a) Inclua-se, como 2.º, o seguinte parágrafo:
"§ 2.0 Essas sociedades, além de operarem as centrais, usinas
e sistemas construídos pela Comissão do Vale do São Francisco,
poderão ampliá-los bem como construir novas centrais, us!rnas e
rêdes de transmissão, quer fazendo-o com recursos próprios, quer
lançando mão de recurs_os provenientes do Fundo Nacional ou de
Eletrificação empréstimos mediante contratos de financiamento,

-
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inclusive garantidos pela Comissão do Vale do São Francisco, em
cooformidade com o disposto na alínea a, do art. 6. o desta lei".
b) No § 2.º dêste artigo, que passará a 3.º:
Onde se diz:
". . . existentes".
Diga-se:
construídas com verbas federais".
"
EMENDA N.º 12
Ao art. 17. (Emenda n.º 10).
Acrescente-se como letra d, neste ar,tigo, o seguinte:
"d) criar e administrar um Fundo destinado à Mecanização
da Lavoura".
b) No parágrafo único dêste artigo.
Onde se diz:
a)

" ... aeb ... "

Diga-se:

" . . . a, b e d ... "
EMENDA N. 0 13

Ao art. 20 (Emenda n. 0 11).
Transforme-se o "parágrafo único" dêste artigo em "§ 1.º"
e acrescente-se como 2. 0 , o seguinte parágrafo:
"§ 2.º Será facultado ao Diretor-Superim.tendente da Comissão do Vale do São Francisco admitir pela Verba 3, (Dispositivos
Constitucionais), a título precário e enquanto fôr julgado necessário, pessoal técnico especializado, com remuneração máxima correspondente ao padrão "0" ou referência 31, para trabalhar nas
obras e serviços em execução no Vale".
EMENDA N.º 14
Ao art. 21 (Emenda n.º 12).
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
"Art. 21. O Pessoal do Quadro da Comissão do Vale do
São Francisco, excetuados os ocupantes dos cargos de Diretor e

SESSÃO EM 22 DE JUNHO DE 1955

O SR. PRESIDENTE - De acôrdo com a Resolução n. 0 368,
de 1953, designo os Srs. Deputados Manuel Novaes, Otacílio Negrão, Oscar Corrêa, Aziz Maron e Muniz Falcão, para integrarem
a Comissão Especial que oferecerá parecer ao projeto n. 0 1.057-F,
emendado pelo Senado, que dispõe sôbre o Plano Geral de Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco.

COMISSÃO ESPECIAL

Ata da sessão em 11 de julho de 1955

•Aos onze dias do mês de julho de mil novecentos e cinqüenta
e. cinco, na sala da Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados reuniu-se a Comissão Especial para dar parecer às emandas
do Senado ao projeto 1. 057-F-50, com a presença dos senhores
deputados Otacílio Negrão, Presidente, Manuel Novais, Relator e
Oscar Corrêa. Deixaram de comparecer os senhores deputados
Aziz Maron e Muniz Falcão. A reunião teve por finalidade a apreciação do parecer do Relator. O Deputado Manuel Novais fêz uma
exposição das razões em que se fundamenta seu parecer, que, a
seguir, foi aprovado por unanimidade e será publicado ao pé desta.
Nada mais havendo a tratar, foi Eocerrada a reunião, dando-se por
concluídos os trabalhos da Comissão e devendo a matéria ser encaminhada a Secretaria da Câmara para os fins regimentais. E,
para constar, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada
será assinada pelo senhor Presidente. - José Rodrigues de Souza,
Secretário.
Relatório

O Projeto n.º 1.057, de 1950, que dispõe sôbre o Plano Geral
do Vale do São Francisco, retornou do Senado onde recebeu 17
Emendas.
Constituída a Comissão Especial para relatá-las, coube-me a
missão de Relator, função que anteriormente desempenhei quaindo
de sua tramitação pela Câmara dos Deputados. O exame das
emendas oriundas do Senado, propiciou um estudo do projeto no
seu conjunto, tendo em vista a sua melhor atualização sob certos
aspectos, visto como a proposição de 1950 vai ser sancionada no

'
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ano em que o qüinqüênio expira. Em se tratando de um projeto
no qual se cootém uma lei geral disciplinadora dos problemas e
atividades no Vale do São Francisco e de um quadro regulador
da aplicação dos recursos da quota constitucional mais se impunha
nossa atenção na apreciação das emendas ora em pauta. Os Senhores Senadores tiveram em mira, de um lado, corrigir pequenas
falhas e omissões, e, do outro lado, situar em melhores bases os
problemas, entre os quais se destaca o cogitado na Emenda n.º 6,
que facilita e garante de forma precisa e definitiva a co!llstrução
da barragem e obras complementares das Três Marias, no Alto
São Francisco, sem dúvida empreendimento de valor incontestável,
superior mesmo a qualquer outro, para o futuro do São Francisco
como rio e o destino econômico do grande Vale Brasileiro. A
Emenda n. 0 6, que amplia as dotações destinadas às obras de
regularização, também abrange o problema da grande irrigação
marginal e dos afluentes, que combinada com a regularização
fluvial, passarão a constituir o arcabouço do desenvolvimento econômico da Bacia Sanfranciscana. As demais emendas, melhorando
em suas redações ou em sentido o que já constava do projeto, não
comportam menção especial.
Parecer

Em face do exposto, somos de opinião que sejam aprovadas
as emendas de números: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11
-12 -13 -14-15 -16 e 17 e rejeitadas as de números 8 e 9.
Em 11 de julso de 1955. -

Manoel Novaes, Relator. -

'

Otacílio Negrão, Presidente.
Oscar Corréa.

SESSAO EM 29 DE JULHO DE 1955

ORDEM DO DIA
Discussão única das emendas do Senado ao Projeto n.O 11.057-G, de 1950,
que disp6e sôbre o Plano Geral de Aproveitamiento Econômico do Vale
ão São. Francisco; tendo parecer da Comissão Especial favorável às
de ns. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 16 e 17 e contrário às de ns. 8 e 9.

O SR. PRESIDENTE ofereceu as seguintes

A êste projeto o Senado Federal

EMENDAS N.º 1
Ao artigo 1.º (Emenda n.º 1).
Dê-se ao parágrafo único dêste artigo, sem prejuízo das alíneas, a seguinte redação:
"Parágrafo único. :€sse plano organizado pela Comissão do
Vale do São Francisco e pormenorizadamente exposto na memória
descritiva e justificativa intitulada "Plano Geral para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco" compree111de:
EMENDA N.º 2
Ao artigo 1.º (Emenda n.o 2).
Intercale-se entre as alíneas m e n do parágrafo único, dêste
artigo, o seguinte:
". . . - a realização de serviços destinados ao fomento da
produção industrial;"

-

512 -

EMENDA N.º 3
Ao artigo 4.º (Emendas n.o 3).
Dê-se ao parágrafo único, dêste artigo, a seguinte redação:
"Parágrafo único - Verificado que as dotações consignadas
à Comissão do Vale do São Francisco para execução do plano de
recuperação foram, num exercício, inferiores a 1 % (um por cento)
das rendas tributárias nêle efetivamente arrecadadas será a diferença suprida por crédito especial cuja aplicação se restringirá às
obras do plano" .
EMENDA N.º 4
Ao artigo 5. 0 (Emenda n.º 4).
a) Onde se diz:
". . . Cr$ 150. 000. 000,00 (cento e cinqüenta milhões de cruzeiros) ... "
Diga-se:
". . . Cr$ 177 . 000 .000,00 (cento e setanta e sete milhões de
cruzeiros) ... "
b) Onde se diz in fine.
" ... 1951, 1952 e 1953".
Diga-se:
".. . 1951, 1952, 1953 e 1954".

e) Os Cr$ 27 .000.000,00 (vinte e sete milhões de cruzeiros)
adicionais serão destinados ao item 5 do inciso III (Sistema Elétrico Formoso-Corrente), do Quadro Anexo (coluná relativa ao
crédito especial).

"'"'

1
...;,..,
..,
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Q1lAD"RO DA DISTRIBUIÇÃO DAS DOTAÇÕES DO ART. 29 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
A SEREM DESPENDIDAS NO QÜINQÜtNIO 1951-1955

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS

1
1951
(CrS)

I - ESTUDOS GERAIS E LEVANTAMENTOS:
1 - Estudos gerais, levantamentos, observai;ões
e inquéritos destinados à organisacão dos
programss previstos no Plano Geral do
São Francisco, incluindo a elabora!)ão dos
projetos detalhados, espeoifiosções e or1>11·
mentos, bem como a conclusão da aerofotografia da região.. . . • . . . . . . . . . . . • . .

1

1952

1

1

1

1953

(Cri)

15.999.859,601

16.276.000,00

(Cr$)

1

1954
(Cr$)

A ser concedida

em crédito
especial

Despesa
total no
qiiinqü8nio

(CrSJ

(Cr$)

1955

1

(CrS)

1

15.276.000,00 1 17.000.000,00

1

16.948.140,001

1

1

1

1

II - REGULARIZAÇÃO FLUVIAL:
Execução de serviços destinados à regularização fluvial, incluindo os estudos e projet~s de gra~des reservatóri'?" de acu~u-1
lall&O na bacia do São FrancJSco Superior
e nas bacias dos principais afluentes notada e preferencialmente o reservntório
das Três Marias, o conjunto de barragens
do rio das Velhos, a reprêsa do Boqueirão
do Rio Grande e o sistema da seção inferior do Médio São Francisco...•...•. · 1
2 - Construção do reservatório estacionai do
Cajuru, no rio Pará... ...............

-

1

81.500 .000,00

1-

lll - CENTRAIS ELÉTRICAS E LINHAS DE
TRANSMISSÃO:

1

8.80~000,00 1

1.724,000,00 1

1. 724.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

1

u:

000,00

1 10. 75~ 000,00 1

Estudo e projeto para o aproveitamento progressivo do potencial hidráulico do Alto
Rio Grande, bem como da Cachoeira de
Tingui, município de Maosbu, na Bahia 1
1
1
1
1
1
2 - Usina hidrelétrica de Pandeiros e linhas de
transmissão para Januária.1 São Francisco,
São Romão e Manga............... "
1..
3 - Usinas elétricas de Jequital, Paralso, Piai,
Ribeirão das Lages, Samburá e outras na
região e respectivas linhas de transmissão,
inclusive de Gafanhoto para Lagoa da
·Prata..... :: .. :.-.:... ; . .-............. l ·-1.470.000;001 · 3.999.174,00·J· 16.000.000;00+ lU30,826,00·I 18.000.000,00 1

...cn

1

15.~000,00

w

20. 700.000,00
1

35.800.000,00

3.000.000,00 1

3.000.000,00

1-

-

-

I 1.~o·~·ºº J_ 10.000.~:oo

-

-

s.ooo.o~:oo 1. 20.~.000,001. 2~·~·000,001

·-

. ··· 1.. 69.000.000,00

·· -· 1--·· -iL000.000,00

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISTRIBUIÇIO DOS TRABALHOS

4 - Usina elétrica do Abaeté, cm São Gotardo,
com linhas de transmissão para Tiros,
São Gotardo, Arapuá, Rio Paranaiba e
Carmo do Paranaiba..................
5 - Sistema elétrico Formoso-Corrente, com

1
1

j

Santa Maria da Vitória, Santana dos
Brejos, Lapa, Carinbanba e Paratinga .• 1
6 - Linhas de fôri;a da Central Elétrica de Paulo
Afonso para os municípios de Jeremoabo,
C•rquejo, Flílres, Serl'll Talhada, Jardim,
Maniçobal, Missão Velha, Delmiro, Água
Branca., Mata Grande, Canhoba, Gararu
e Pôrto da Fôlba .................. , . · 1
7 - Conclu~i>o da Usi~ Pilôto de Paulo Afonso
IV -

1951
(Cr$)

1

1952
(Cr$)

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

-

1

3.996.110,00 1

1

1953

(CrS)

1

1954
(Cr$)

1

1955
(Cri)

1 A ser
em concedida
crédito 1
especial

Despesa
total no
qüinqüênio

(Cri)

(Cri)

6. 002.100,00 1

-

1

15.000.000,00

4.998.398,70 1 12.000.000,00 1 27 .000.000,00 1 32.005.491,30 1

-

1

80.000.000,00

1.997.600,001

2.000.000,00 1

5.000.000,00 1

3.~000,001 5.00~000,00 1 12.50~000,001 13.25~000,00 1

13.75'.'.:000,001

48.000.000,00
10.00;000,00 1

10.000.000,00

70. 000. 000,00

NAVEGAÇAO E TRAFEGO FLUVIAI:
1 - Ampliação, modernização e pzdronizaçi!o do
sistema fluvial de transporte, com a organização de uma sociedade de economia

mista para exploração do tráfego fluvial 1

2 - Estudos e projetos para melhoramento das
condições de navegabilidade da seção inferior e da barra do Rio São Francisco.•.. 1
3 - Execução de obras destinadas ao melhornmento das condições de navegabilidade do
Médio São Francisco, inclusive nas corredeiras de Sobra'.iinho e Curralinbo .....
4-

Estudos, projetos e obras de proteção e acos-

1

-

1

-

1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 10.000.000,00 1

-

1

-

1

-

8. 964.499,20 1

6.450.000,00 1

6.000.000,00

2.500.000,00
2. 700.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2. 000. 000,00

2.500.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
9.627.474,00

2.500.000,00
3. 000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
6.000.000,00

1

1

-

1

-

3.000.000,00 1

1.333.552,90 1

2. 000. 000,00
3.000.000,00
830.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00

1.420.572,70
4.448. 925,00

tagem dos seguintes portos fluviais:

a) Pirapora, em Minas Gerais..........
b) Lapa e Pilão Arcado, na Bahia ......

e)
d)
e)
/)

Petrolina, em Pernambuco ...........
Propriá, em Sergipe .................
Penedo, em Alagoas. . . . ........
Piaasabupu, cm Alagoas ...
.......

1

-

2.002.341,50
2. 451.108,70
5. 507. 426,00

1.200.000,00

-

-

-

1

1. 200. 000,00

1

26.138. 052,10

10.929.572,70
16.148. 925,00
5. 330. 000,00
8. 002. 341,50
10.451.108,70
7.500.108,70

...
""

UI

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

1951

(Cr$)
V-

IRRIGAÇÃO E
1-

1953

(Cr$)

1954

(Cr$)

1955

(CrS)

Despesa
total no
qüinqüênio

(Cr$)

(Cri)

COLONIZAÇÃO:

Estudos, projetos e execução dos serviços

destinados a eolonizacão, na base de irrigacão, dos vales dos rios:

o) Paracatu, em Minas Gerais ..........
b)
e)
d)
e)

Urucânia, em Minas Gerais ..........
Corrente, na Bahia .................
Grande, na Bahia ...................
Pajeú, Moxotó, Brígida e Pontal, em

Pernambuco ..... .................

2 - Estudos, projeto e início de execur,ão das
obras de regularização e irrigação da Seção Interior do Médio São Francisco (de
Sobradinho para juzante, até Paulo
Afonso) ..............................
3 - Execução de sistemas de pequena irrigação
na set.ão inferior do Médio São Francisco
VI -

1952

(CrS)

A ser concedida
em crédito
especial

2.865.100,00

-

2. 99i. 385,00

-

2.092.526,00
2.280.000,00

-

-

-

-

-

4. 000. 000,00
8.480.000,00
1.520.000,00

2.500.000,00
5.000.000,00
8. 520.
8.000.000,00

ººº·ºº

5.000.000,00
5.
000.
8.907.474,00
8. 202. 615,00

3. 000. 000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

-

-

ººº·ºº

-10.000.000,00

29.000.000,00
14.000.000,00
28.000.000,00
23. 000. 000,00
20.000.000,00

5.000.000,00

-

5.000.000,00

-

10.000.000,00

2.000.000,00

2. 000. 000,00

3. 000. 000,00

2.000.000,00

l. 000. 000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

6. 000. 000,00

5. 000. 000,00

3. 500. 000,00

l. ooo.. 000,00
1.000.000,00

2.000.000,00
2.500.000,00

2.500.000,00
3.000.000,00

2. 000. 000,00
3.000.000,00

2.500.000,00
3.500.000,00

7. 000. 000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

9.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

6. 500. 000,00

8. 000. 000,00

7. 000. 000,00

RODOVIAS DE ACESSO E LIGAÇÃO:
l -

Estudos, projetos e construção das seguintes
rodovias de acesso e ligação ao vale do
São Francisco:
a) Pirapora-Varedas-Leal-Patos, com

b)
e)
d)

e)

ramais para Capelinha do Chumbo,
São Gonçalo do Abaeté, Canoeiras e
São Domingos................. , ..
Coração de Jesus - Brasília - São
Francisco - Serra das Araras Sítio de Abadia...................
Januárin - Montes Claros- Bocaiúva
Ilhéus - Brumado - Caitité - Lapa
- Santa Maria da Vitória - Corrcntina - Barreiras, inclusive os ramais
para Carinhanha, Santana dos Brejos
e Posses ..........................
Jpirá- Morro do Chapéu - Xique-Xique - Barra - Ibipetuba, inclUBive
o ramal para Barra do Mendes Brotas - Mor Pará..............

23. 000. 000,00

-

10.000.000,00
20.000.000,00

-

35.000.000,00

5. 000. 000,00

36.500.000,00

c.n
....
c.n

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

f)
g)
h)

i)

i)

k)

l)

VII -

Jacobina - Remanso - São Raimundo
Nonato, inclusive o ramal para Irecê
Petrolina - Casa Nova - Remanso,
inclusive o ramal para Sobrado....
Petrolina - Crato, passando por
Juta!, Cruz de Malta, Ouricuri, Bodocó e E:ru.•..•..•...............
Petrolândia - Floreei.a - J atinã Oabrobó - OoripÓs - Petrolina..
Santana do Ipanema - Pão de A~úcar
- Piranhas - Água Branca e Arapiraca - Traipu - Pôrto Real do Oolégio ao sistema rodoviário de Alagoas
l'ôrto da Fõlha - Gararu - Tamanduá - N. S. da Glória - Paulo
Afonso e Japoatã - Pocatiba - Parapitinga - Neópolis, ao sistema rodoviário de Sergipe ................
Barra de Paulo Afonso, Glória (BR-2).
Mucururé (BR-13) e Ouraçá (na margem direita do São Francisco ......

1951
(Cri)

1952
(CrS)

1953

(Cri)

1954
(Cri)

1955
(CrS)

1.000.000,00

4. 000. 000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

5. 000. 000,00

1.000.000,00

!. 500. 000,00

4.000.000,00

8. 000. 000,00

4. 500.

-

ººº·ºº

A ser concedida
em crédito
eepecial

qüinqüênio

(CrS)

(CrS)

10. 000. 000,00

-

Despesa
total no

31.000.000,00
19.000.000,00

3. 000. 000,00

3. 000.000,00

5. 000. 000,00

3. 000. 000,00

1.500.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

5.000.000,00

7.000.000,00

7.500.000,00

30.000.000,00

l.100.000,00 '

3. 480. 646,60

4. 000. 000,00

4.000.000,00

4.419.353,40

3. 000. 000,00

20.000.000,00

2. 500. 000,00

3.000.

ººº·ºº

3.000.000,00

4. 000. 000,00

16.000.000,00

14.000.000,00

:

1.000.000,00

:

2.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

AEROPORTOS E CAMPOS DE POUSO:
1-

Estudos, projetos e execução de obras e

ill!!talaçilee nos seguintes aeroportos e

campos de pouso da "Rota do São Francisco":
a)

Pirapora, São Francisço, Januária e
Manga, em Minas Gerais ..........

b) Carinhanha, Santa Maria da Vitória,

Oorrentina, Lapa, Paratinga, Barra,
Ibipetuba, Xique-Xique, Remanso e
Paulo Afonso, na Bahia ..... : .....

e) Petrolina, em Pernambuco ...........

d) l'ropriá, em Sergipe .................
e) Penedo, em Alngons ......... ........

2.650.230,00
!. 349. 770,00

-

2. 500. 000,00

5.340.000,00

4. 400. 000,00

4.200.000,00

3.000.000,00

19. 440. 000,00

1.334. 768,40
1.165.231,60

2.260.000,00
300.000,00

ººº·ºº

6.370.000,00
3.000.000,00
3. 700.000,00
3.000.000,00

3.000.000,00

100.000,00

4.830.000,00
1.000.000,00
1. 000.
1.000.000,00

19.944.998,40
6. 815.001,60
4. 700.000,00
4.100.000,00

9.000.000,00

7. 780.534,00

6. 719 .466,00

5.000.000,00

-

-

-

-

-

-

VIII - URBANISMO E SANEAMENTO URBANO:
1 - Estudos, projetos e construcão dos sistelllll.5
de 5aneamento urbano e elaboração dos

planos de urbanização das cidades de Pirapora, Juàzeiro, Petrolina, Propriá e Penedo .. ....................... . : ......

5.000.000,00

5.000.000,00

38.500.000,00

....
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DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
1951
(Cr$)

------

1952
(CrSJ

1953
(CrS)

1954
(CrS)

1955
(CrS)

A ser ooncedida
em crédito
especial

Despesa
total DO
qllinqilênio

(Cri)

(CrSJ

IX - ABASTECIMENTO DÁGUA:
1 - Estudos, projetos e execucão dos sistemas
de abastecimento dágua, incluindo tracado urbano, obras de captação, aduoão,
tratamento e distribuipão, em convênio

entre a CVSF e as Prefeituras, nas seguintes localidades: Formosa, em Goilis·
Arcos, Bocaiúva, Bom Despacho, Caeté,

Capitólio, Campos Altos, Conceicão do
:Mato Dentro, Conselheiro Lafaiete,
Curvelo, Dores do Indaiá, Esmeraldas,
Espinosa, Felixlândia, Formiga, Grão
~logol, Inhaúma, Itaguara, Itabirito,
Itapeeerica, Jabotieatuba, Janaúba, Januária, João Pinheiro, João Ribeiro, Jequitaí, Lagoa Santa, Manga, Oliveira,
Pitangui, Paraopeba, Paraoa.tu, Piüí, Pimenta, Rio Paranaíba, Santa Luzia, São
Gotardo, São Tiigo, São Goncalo do
Pará, São Romão, São Francisco, Sete
Lago... Tiroa e Unal, em Minas Gerais,

....
01

..;i

Angical, Barreiras, Barra, Casa Nova,

Carinhanha, Curucá, Correntina, Caitité,
Campo Formoso, Guanambi, Ibipetuba,
Jacobina, Macaúbas, Paratinga, Palmas
do Monte Alto, Pilão Arcado, Remanso,
Riacho de Santana, Santa Maria da Vitória, Santa Fé, Santana dos Brejos,
Saúde, Urandi e Xique-Xique, na Bahia·
Afogados da Ingàzeira, Araripina, Fioresta, Jatinã, São José do Egito, Manicobal, Ouricuri, Pedra, Salgueiro, Serra
1'alhada e Sertânia, em Pernambuco·
Agua Branca, Arapiraca, Delmiro, Pão de
A~úcar, Põrto Real do Colégio, São Braz
e Traipu em Alagoas· Aquidabã, Guararu, Canhoba, Neópolis, Nossa Senhora
da Glória e Pôrto da Fôlha, em Sergipe

-

-

8.000.000,00

20.000.000,00

10.000. 000,00

40.000.000,00

78.000.000,00

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

1951

(Cr$)

1952
(Cr$)

1953
(Cr$)

A ser concedida
em crédito
1954
(CrS)

1955
(CrS)

Despess
total no

especial

qüinqüênio

(Cr$)

(CrS)

X - SANEAMENTO RURAL E DRENAGEM:
1 - Estudos, projetos e construção de sistemas
de saneamento e irrigação, incluindo a desobstrução e regularização dss seguintes
bacias afluentes do Baixo São Francisco:
a) Itiúba, Boacica e Marituba em Alagoas
b) Betume, Propriá, Cotinguiha e outros,
em Sergipe.......................

!. 000. 000,00

2. 000. 000,00

3. 500. 000,00

5.000.000,00

8.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

3.500. 000,00

5.000.000,00

8.000.000,00

-

-

19.500.000,00
20. 600. 000,00

XI - SAÚDE E ASSISTÊNCIA:
1 - Serviço de saúde e assistência relativos ao
ensino profissional e aos trabalhos de medicina preventiva e curativa, ineluindo:
a) Profilaxia da Malária...............
b) Equipamento, instalação e custeio das
unidades da'' Rêde Hospitalar" ....
e) Serviços de educação e ensino profissional, incluindo o estudo, projeto e
instalação e manutenção de uma fazenda..escoJa no Baixo São Francisco,
em Alagoas.......................

6.000.000,00

7.000.000,00

6. 000. 000,00

7. 000. 000,00

7. 000 .000,00

-

33.000. 000,00

16.500.000,00

20.000.000,00

20. 000. 000,00

25. 000. 000,00

20.000.000,00

-

101.500.000,00

2.000.000,00

2. 000. 000,00

4.010.000,00

-

9.000.000,00

5. 000. 000,00

12.000.000,00

15.000.000,00

21.408. 640,00

990.000,00

-

XII - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO:
1 - Serviços destinados ao desenvolvimento do

fomento da produção, incluindo os tra-

balhos relativos à mecanização da la-

voura, seu Cl:steio e aquisição de tratores, implementas agrícolas, máquinas
perfure.triies, dr\g-\ines, viaturas e aces..
sórios ................................

xm -

-

5. 500.000,00

10.000.000,00

47.500.000,00

CUSTEIO DA COMISSÃO:

1 - Custeio da Comissão, inclusive pessoal, materia! e despcsse diversas..............

19.380.000,00

18. 945. 957,20

21. 000. 000,00

129.262.9.53,80

184. 961.776,50

272. 500. 000,00

346.050."ºº·ºº

20. 265. 402,80

-

365. 725.269,70

150.000.000,00

------

101. 000. 000,00
1.448. 700.000,00

CJI
......

co
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EMENDA N. 0 5
O art. 6.0 (Emenda n.o 5) .
Dê-se à alínea a, dêste artigo, a seguinte redação:
"a) a negociar empréstimos internos ou externos, cujo prazo
~não ultrapasse o fixado para o plano no artigo 2.0 desta lei e
que não impliquem compromissos anuais superior a 0,4% (quatro
décimos por cento) das respectivas rendas tributárias, a fim de
financiar a execução das obras de regularização do regime fluvial,
e de grande irrigação, indicadas no plano, principalmente da barragem das Três Marias (Borrachudo)".
EMENDA N.º 6
Ao art. 8. 0 (Emenda n. 0 6).
Substitua-se o § 2. 0 , dêste artigo, pelo seguinte:
§ 2.º Nos casos de comprovada impossibilidade, por parte
das Prefeituras de custearem a parcela dos serviços que lhes compete ou de conseguirem a necessária operação de crédito, como
previsto no parágrafo anterior, poderá a Comissão do Vale do
São Fra•~1.cisco financiar a execução da referida parcela de serviço,
mediante garantia oferecida pelas Prefeituras interessadas, com
base na quota-parte do impôsto de renda devida aos Municípios.
§ 3.º Os prazos dos financiamentos concedidos pela Comissão
do Vale do São Francisco não poderão ultrapassar o prazo indicado
no artigo 2. 0 desta lei para a execução do Plano Geral, e os juros
serão de 6% (seis por cento) ao ano.
§ 4. 0 Para atender aos fina•nciamentos a serem feitos pela
Comissão do Vale do São Francisco serão previstas, nos programas
relativos ao 2. 0 e 3. 0 qüinqüênios do Plano Geral, as necessárias
dotações, às quais irão sendo incorporadas as amortizações e juros
daqueles mesmos empréstimos concedidos, formando um fundo
único rotativo destinado a financiamentos da espécie em questão.
§ 5. 0 No programa referente ao 4.º qüimqüênio do Plano Geral, será prevista a liquidação dêsse fundo, ficando indicada a
aplicação que deverá ser dada ao seu montante.
§ 6.º Na distribuição dos benefícios previstos nesse artigo e,
quando cabível, também dos financiamentos mencionados no seu
parágrafo 2.º, serão observados, ,com referência aos Estados, os

-
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critérios de proporcionalidade quanto ao número de Mumicípios
de cada Estado, compreendidos no Vale e ainda não servidos por
sistema público de abastecimento d'água, e da simultaneidade,
quanto à execução das obras".
EMENDA N.º 7
Ao art. 9. 0 (Emenda n.º 7).
Acrescente-se à letra b, dêste, in fine, o seguinte:
"podendo conceder-lhes gratüicações até o máximo correspondente ao símbolo FG-1".
EMENDA N.º 8
Ao art. 12 (Emenda n. 0 15) .
Suprima-se o § 9.º dêste artigo.
EMENDA N.º 9
Ao art. 12 (Emenda n.º 16).
Suprima-se no § 10, dêste artigo, a referência ao § 9.º.
EMENDA N.º 10
Ao art. 14 (Emenda n.º 8) .
Acrescente-se, neste artigo, como único, o seguinte parágrafo:
"Parágrafo único. Nesse Regulamento, caberá à Comissão do
Vale do São Francisco fixar o número de tripulantes dos navios
utilizados na navegação do Rio São Francisco e seus afluentes".
EMENDA N.º 11
Ao art. 16 (Emenda n.º 9).
a) Inclua-se, como 2.º, o seguinte parágrafo:
"§ 2.0 Essas sociedades, além de operarem as centrais, usinas
e sistemas constituídos pela Comissão do Vale do São Francisco,
poderão ampliá-los bem como construir novas cE.mtrais, usinas e
rêdes de transmissão, quer fazendo-o com recursos próprios, quer
lançando mão de recursos provenientes do Fundo Nacional de
Eletrificação ou de empréstimos mediante contratos de financia-
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mento, inclusive garantidos pela Comissão do Vale do São Francisco, em conformidade com o disposto na alínea a, do art. 6.º,
desta lei".
b) No § 2.º dêste artigo, que passará a 3.0 :
Onde se diz:
". . . existentes".
Diga-se:
". . . construídas com verbas federais" .
EMENDA N.º 12
Ao art. 17 (Emenda n. 0 10).
a) Acrescente-se como letra d, neste artigo, o seguinte:
"d) criar e administrar um Fundo destinado à Mecanização
da Lavoura".
b) No parágrafo único dêste artigo.
Onde se diz:
" ... aeb

Diga-se:
"a, b e d ... "

"

EMENDA N.º 13
Ao art. 20 (Emenda n.o 11) .
Tramsforme-se o "parágrafo único" dêste artigo em "§ 1.º"
e acrescente-se como 2. 0 , o seguinte parágrafo:
"§ 2.º Será facultado ao Diretor-Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco admitir pela Verba 3, (Dispositivos
Constitucionais), a título precário e enquanto fôr julgado necessário, pessoal técnico especializado com remuneração máxima correspondente ao padrão "O" ou referência .31, para trabalhar nas
obras e serviços em execução no Vale".
EMENDA N.º 14
Ao ar,t. 21 (Emenda m. 0 12).
Dê-se a êste artigo a seguinte redação:
"Art. 21 . O pessoal do Quadro da Comissão do Vale do São
Francisco, excetuados os ocupantes dos cargos de Diretor e Diretor-Superintendente, não poderá ser exonerado, sem justa causa, após

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

1951
(CrS)

4 - Usina elétrica do Abaeté, em São Gotardo,
com 1inhas de transmissão para Tiros,
São Gotardo, Arapuá, Rio Paranaíba e
Carmo do Paranaíba................. .

1952
(Cr$)

1. 997. 600,00

1953

(Cr$)

1

2. 000. 000,00

;A ser concedida
em crédito
especial

1955
(CrS)

19ó4
(CrS)

5. 000. 000,00

cc.-1

6.002.400,00

3. 996.110,00

6 ·- Linhas de fôrça da Central Elétrica de Paulo
Afonso para os Municípios de Jeremoabo,
Carquejo, Flôree, Serra Talhada, Ja~dím
lvlaniçobal, Missão Velha, Delmiro, Agua
Pranca; Mata Grande, Canhoba, Gararu, Pôrto da Fôlha ............... ..

4.998.398,70 1 12.000.000.00 1 27.000.0\.0,00 1 32.005.491,30.

3.500.000,00

5.000.000,00 1 12.500.000,00 1 13.250.000,00 1 13. 750.000,00 •
-

-

•

-

•

-

cc.-J

15.000.000,00

5 - Sistema elétrico Formoso-Corrente, com
linhas de transmissão para Correntina,
Santa Maria da Vitória, Santana dos
Brejos, Lapa, Carinbanha e Paratinga ..

7 - Conclusiio da Usina Pilôto de Paulo Afonso

Despesa
total no
qüinqüênio

1

-

80.000.000,00

-

48.000.000,0ú

10.000.000,00

10.000.000,00

IV - NAVEGAÇÃO E TRÁFEGO FLUVIAL:
1 - Ampliação, modernização e psdronizaçrio do
sistema fluvial de transporte, com a organização de uma sociedade de economia
mista para exploração do tráfogo fluvial
2 - Estudos e projetos para melhoramento das
condições de navegabilidade da seção inferior e da barra do Rio São Francisco..
3 - Ereeução de obras destinadas ao melhoramento das condiçõee de navegabilidodc do
Mécho São Francisco, inclusive nas corredeiras de Sobradinho e Curralinho .....

20.000.000,00

20. 000. 000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

70. 000. 000,00

1.200.000,00

1. 200. 000,00

U64. 499,20

6.450.000,00

6.000.000,00

3.000.000,00

1.333.552,90

26.138.052,LO

2. 500. 000,00
2.700.000,00
1. 000. 000,00

2.500.000,00
3.000.000,00
1.500. 000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
9. 627. 474,00

2. 500. 000,00

3.
000,00
2.000.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
3. 000.000,00
830.000,00

1.429. 572,70
4. 448. 925,00

10.929.572,70
16.148.926,00
ó. 330.000,00
8.002.3U,50
10.451.108,70
7.500.108,70

4 - Estudoo, projetos e obras de proteção e acostagem dos segointee portos fluviais:
a) Pirapora, em Minas Gerais ... ...... .
b) Lapa e Pilão Arcado; na Bahia .... .
e) Petrolina, em Pernambuco ..
d) Propriá, em Sergipe...... .
e) Penedo, em Alagoas ........ .
/) Piassabuçu; em Alagoas ...... .

~

w

1. 000.

ººº·ºº

2.000.000,00

ººº.

ººº·ºº

2. 000.
6.000.000,00

ººº·ºº
ººº·ºº

1.500.
2. 000.
5.000.000,00

2.002.341,50
2. 451.108,70
5.507.426,00

DISTRIBUIOÕEB ANUAIS

DIBTRIBUIOÃO DOS TRABALHOS

1951

(CrS)

1952
(CrS)

1953
(CrS)

A ser coneedida
em erédito
1954
(CrS)

1955

(Cr$)

Despesa
total no

•~pecial

qüinqüênio

(CrS)

(CrSJ

V - IRRIGAOÃO E COLONIZAÇÃO:
1 - Estudos, projetos e execução dos servi!l-OS
destinados a colonização. na base de irrigacão, dos vales dos rios:
o) Paracatu, em Minas Gerais..........
b) Urucânia, em Minas Gerais ..........
e) Corrente, na Bahia..................
d) Grande, na Bahia...................
e) Pajeú, Moxotó, BrÍgida e Pontal, em
Pernambuco......................
2 - Estudos, projeto e início de execução das
obras de regularização e irrÍgarJ!o da Secão Interior do Médio São Francisco (de
Sobradinho para juzante, até Paulo
Afonso) ..............................
3 - Execução de sistemas de pequena irrigação
na se~ão inferior do Médio São Francisco

2. 885 .100,00

--

2. 997. 385,00

-

-

-

2.092.526,00
2.280.0CO,OO

2.000.000,00

VI - RODOVIAS DE ACESSO E LIGAOÃO:

-

4.000.000,00
8.480.000,00
1. 520. 000,00

2.500.000,00
5.000.000,00
8.520.000,00
8.000.000,00

5. 000. 000,00
5.000.000,00
8. 907 .474,00
8.202.615,00

3. 000. 000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

2. 000.

-

ººº·ºº

3. 000. 000,00

5.000.000,00
2.000.000,00

-

-

10.000.000,00

-

-

29. 000. 000,00
14.000. 000,00
28.000.000,00
23.000. 000,00
20. 000. 000,00

5.000.000,00
10.000.000,00

l - Estudos, projetos e construção das seguintes
rodovias de acesso e ligação ao vale do
São Francisco:
a) Pirapora- Varedas- Leal -

Patos,-

com ramais para Capelinha do Chumbo, São Gonçalo do Abaeté, Canoeiras

e São Domingos..................
Basília - São
Francisco - Serra das Araras Sítio de Abadia...................
e) Januária-MontesClaros-Bocaiúva
d) Ilhéus - Brumado - Caitité - Lapa
- Santa Maria da Vitória-Correntina - Barreiras, inclusive os ramais
para Carinhanha, Santana dos Brejos
e Posses..........................
•) lpirá- Morro do Chapéu- Xique-Xique - Barra - Ibipetuba. 1 inclusive
b) Coração de Jesos -

o ramal para Barra do Mendes -

Brotas - Mor Pará..............

ººº·ºº

3.500.000,00

2.000.000,00
3.000.000,00

2.500.000,00
3. 500. 000,00

7.000.000,00

9. 000. 000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

6.500.000,00

8. 000. 000,00

7. 000. 000,00

1.000.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

!. 000. 000,00
1.000.000,00

2.000.000,00
2.500.000,00

2.500.000,00
3. 000. 000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

4. 000. 000,00

6.000.000,00

5. 000.

-

5. 000. 000,00

23. 000. 000,00
10.000.000,00
20.000.000,00

35.000.000,00
36.500.000,00

C11

~

1

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

I

f) Jacobina- Remanso- São Raimundo
g)

h)
i)

;;
k)

l)

Nonsto, inclusive o ramal para Irecê
Petrolins - Casa Nova - Remanso,
inclusive o ramal para Sobcado ....
Petrolina - Crato, passando por
Jutaí, Cruz de Malta, Ouricuri, Bodocó e Exu .. .....................
Petrolândia - Floresta - J atinã Cabrobó - Coripós - Petrolina ..
Santana do Ipanema - Pão de Açúcar
- Piranhas - Água Branca e Arapiraca - Traipu - Pôrto Real do Colégio aosistema rodoviário de Alagoas
Põrto da Fôlha - Gararu - Tamanduá - N. S. da Glória - Paulo
Afonso e Japoatã - Pocatiba - Parapitinga - Neópolis, ao sistema rodoviário de Sergipe...............
Barra de Paulo Afonso, Glória (BR-2),
Mucururé (BR-13) e Curaçá (na margem direita do São Fr&ncisco...••.

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
1951
(CrS)

1952
(CrSl

1953
(CrS)

1954

1

1

1955
(CrS)

4.000.000,00

5. 000. 000,00

1.000.000,00

6. 000. 000,00

1. 500. 000,00

4. 000. 000,00

5.000.000,00 1 10.000. 000,00

8.000.000,00

4.500.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

5.000.000,00

3.

6.000.000,00

3.000.000,00 1

5.000.000,00

7. 000. 000,00

3.480.646,60 1

4.000.000,00 1

4 000.000,00

2.600.000,00

. .....oo,

3.000.000,00 1

1.600.000,00

1.100. 000,00

1

1. 000. 000,00

ººº. 000,00

1

-

1

instalações nos seguintes aeroportos e
campos de pouso da "Rota do São Francisco'';

1

VIII - URBANISMO E SANEAMENTO URBANO:
1 - Estudos, projetos e construção dos sistemas
de saneamento urbano e elaborat?ão dos
planos de urbanização daa cidadea de Pirapora, Juàzeiro, Petrolina, Propriá e Penedo ................................. 1

-

1

2.650.230,00
1.349.770,00

-

-

5.000.000,00 1

1

1

4.419.353,40 1 3. 000. 000,00

3.000.000,00 1

5.340.000,001

4.400.000,00

UM>~~
1.165.231,60 1

2.260.000,00 1
300.000,00

5.000.000,00 1

(CrS)

31.000.000,00

1 19. 000. 000,00
14. 000. 000,00

1 30. 000. 000,00
1 20. 000. 000,00

4. 000. 000,00

16.000.600,00

1
1

2.500.000,00 1

qilinqll@nio

7.600.000,00

2.000.000,00

1 - Estudos, projetos e execução de obras e 1

1 total
Des~
no

(CrS)

1.000.0v,,OO

VII - AEROPORTOS E CAMPOS DE POUSO:

a) Pirapora, São Francisco, Januária e
Manga, em Minas Gerais ..........
b). Carinhanha, Santo Maria da Vitória,
Correntina, Lapa., Paratinga, Barra,
Ibipetuba, Xiqne-Xique, Remanso e
Paulo Afonso, na Bahia...........
e) Petrolins, em Pernambuco ...........
d) Propriá, em Sergipe.................
e) Penedo, em Alagoas .................

(CrS)

A ser concedida
em crédito
especial

2.000.000,00

1

4.200.000,00 1 3. 000. 000,00

1 19. 440. 000,00

6.370.000,00 1
3.000.000,00
3.700.000,00
3.000.000,00.

3. 000. 000,00

100.000,00

4.330.000,00 1
1.000.000,00
1. 000.000,00
1.000.000,00

19.944.998,40
6.815.001,60
4.700.000,00
4.100.000,00
1

9.000.000,00 1

7. 780.534,00 l

6. 719.466,00 1

5.000.000,00

1

-

-

1 38. 500.000,00

c:n
t-:1

c:n

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

1951
(Cri)

1952
(Cr$)

1953
(CrS)

1954
(Cri)

1955
(Cr$)

A ser concedida
em crédito
especial

Despesa
total no
qiiinqüênio

(Cri)

(CrS)

IX - ABASTECIMENTO DÁGUA:
1-

Estudos, projetos e execu~ão dos sist('mas
de abastecimento d'á.gua, incluindo tra-

çado urbano, obras de captação, adução,

tratamento e distribuição, em convênio

entre a CVSF e as Prefeituras, nas seguintes localidades: Formosa, em Goiá.s.
Arcos, Bocaiúva, Bom Despacho, Cacté,
Capitólio, Campos Altos, Conceição do
Mato Dentro, Conselheiro Lafaiette,
Curvelo, Dores do Indaiá, Esmeraldas,

Espínosa, Felix!ândia, Formiga, Grão
.Mogol, Inhaúma1 Itaguara, Itabirito,

ltapccerica, Jahoticatuba, Janaúba, Januária, João Pinheiro, João Ribeiro, Je-

~

quitaí, Lagoa Santa, Manga, Oliveira,
Pitangui, Paraopeba, Paracatu, Piümí,

Pimenta, Rio Paranaiba, Santa Luzia.
São Gotardo, São Tiago, São Goni;alo do

Pará, São Romão, São Francisco, Sete

Lagoas, Tiros e Unaí, em Minas Gerais.
Angical, Barreiras, Barra, Casa Nova,

Carinhanha, Curnçá, Correntina, Caitit<i,
Campo Formoso, Guauamhi, Ibipetuba,
Jacobina, Macaúbas, Paratings, Palmas
do Monte Alto, Pilão Arcado, Remanso,
Riacho de Santana, Santa Maria da Vitório., Santa Fé, Santana dos Brejos,
Saúdo, Urandi e Xique-Xique, na Bahia.
Afo11.ados da In,;àwira, Arariviua, Floresto., .fatiu!í., Sw José do Egito, Manicobal, Ouriouri, Pedra, Salgueiro, Serra
Tafbada e Ser!ânia, em Pernambuco.
Água Branca, Arapiraca, Delmiro, Pão de
Açúcar, Põrto Real do Colégio, São Braz
e Traipu, em Alagoas. Aquidabã, Gararu, Ca.nhoba Neópolis, Nossa Senhora
da Glória e Pôrto da Fôlha, em Sergipe
1

8.000.000,00

20.000.600,00

10.000.000,00

40.000.000,00

78. 000. 000,00

-
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5 (cinco) anos de serviço ininterrupto na Comissão do Vale do
São Francisco".
EMENDA N. 0 15
Ao art. 23 (Emenda n.o 13) .
Dê-se a êste artigo a seguim.te redação:
"Parágrafo único. O nôvo regimento referido neste artigo
manterá a forma de organização administrativa própria de órgão
executivo de chefia singular, mantida, entretanto, a forma colegial da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, no que diz respeito
às deliberações para a adoção de programas".
EMENDA N.º 17
Ao Quadro Anexo (Emenda n. 0 14).
a) Transfira-se a dotação de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões
de cruzeiros), constamte do item I, inciso VIII, sob o título: "Urbanismo e Saneamento Urbano em Pirapora, Juàzeiro, Petrolina,
Propriá e Penedo para o item 4 do inciso IV, cujo título, ampliado,
será: "Estudos, projetos, construção e conservação de obras de
proteção e acostagem em portos fluviais'".
b) Incluir os Cr$ 5. 000. 000,00 (cinco milhões de cruzeiros)
- ora transferidos - no item 4, do inciso IV, como letra g, sob
o .título:
"g) Consertos nas obras de proteção e acostagem".
O SR. PRESIDENTE -Vou submeter a votos o 1. 0 grupo de
emendas de ns. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 12 - 13 - 14 - 15 - 16 e 17, com parecer favorável da Comissão
Especial.
Os Srs. que aprovam queiram ficar como estão. (Pausa)
Aprovadas.
Em votação o 2.º grupo de emendas de ns. 8 e 9, com parecer
contrário.
Rejeitadas.
O SR. PRESIDENTE - O Projeto vai à redação final, dando-se
ciência do ocorrido ao Senado .

SESSÃO EM 22 DE AGOSTO DE 1955

EXPEDIENTE
Redação final do Projeto n. 0 1.057-H, de 1950
Red,ação FinaZ do Projeto n. 0 1.057-G de 1950, emendado pelo Senado, que
dispõe sôbre o Plano Geral de Aproveitamento Econômico do Vale do
São Francisco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º É aprovado nos têrmos desta lei, o Plano Geral para
o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, elaborado
na forma da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948, em obediência
ao que dispõe o art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais
Tra111sitórias.
Parágrafo umco. ~sse plano organizado pela Comissão do
Vale do São Francisco e pormenorizadamente exposto na memória
descritiva e justificativa intitulada "Plano Geral para o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco" compreende:
a) os estudos gerais sôbre a bacia hidrográfica, inclusive
levantamentos, observações, pesquisas e inquéritos destinados à
organização dos programas detalhados dos serviços e necessários
ao desenvolvimento econômico e social do Vale do São Francisco;
b) a regularização do regime fluvial, pela construção de reservatórios de acumulação nas bacias do rio principal e de seus
afluentes;
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e) o melhoramento 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) a ampliação, modernização e padronização do sistema
fluvial de transporte, com a organização de uma sociedade de
eccm.omia mista para exploração do tráfego fluvial;
e) a construção de centrais elétricas e respectivas linhas de
transmissão;
f) a execução de serviços de irrigação, por meio de barragens
e outros sistemas destinados à colonização de grandes áreas da
bacia bem como à construção de sistemas de pequena irrigação,
na base de cooperação;
g) a construção de rodovias de acesso e ligação destinadas
a conjugar o sistema regional de transporte com o Plano Rodoviário Nacional e os piamos estaduais respectivos;
h) a urbanização das cidades e a construção de sistemas de
abastecimento d'água e remoção de dejetos das mesmas;
j) o saneamento e a drenagem indispensáveis à recuperação
das terras úteis a agricultura no rio São Francisco e seus afluentes, as quais poderão ser, quando conveniente, previamente desapropriadas;
k) a realização de serviços 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;
Z) a execução de serviços de saúde e assistência, incluindo
o equipamento e custeio da Rêde Hospitalar, a organização de unidades móveis assistenciais e os trabalhos de profilaxia da malária;
m)
realização dos serviços destinados ao fomonto da produção agropecuaria, incluindo a mecanização da lavoura, a construção de armazens e silos, a perfuração de poços, a manutenção de
uma carteira de revenda, o estabelecimento de matadouros, a construção de laboratórios, fábricas e usinas, além dos serviços de defesa sanitária animal e defesa sanitária vegetal.
n) a realização de serviços destinados ao fomento da produção industrial;
o) o florestamEm.to, reflorestamento e proteção das naocentes dos rios da Bacia.
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Ar.t. 2.º O plano geral terá a duração de 20 (vinte) anos, a
partir de 1951, e será dividido para sua melhor execução em quatro períodos ou qüinqüênios.
§ 1. 0 No início das sessões legislativas dos anos de 1955, 1960
e 1965 o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, para a
necessária aprovação, o programa relativo ao qüinqüênio seguinte.
§ 2.º Cada programa, que fôr submetido à aprovação do Congresso Nacional, deverá ser acompanhado de dois relatórios sintéticos: o primeiro resumindo os progressos feitos ma utilização dos
recursos naturais e no esfôrço de aumento da produção, agropastoril, das atividades industriais, da exploração mineral, da eficiência dos meios de transporte e da melhoria das condições de vida das
populações rurais e urbanas; e o segundo .tratando dos objetivos,
que se pretende atingir com o plano qüinqüenal seguinte.
Art. 3.º As despesas com a execução do Pia.mo Geral do Vale
do São Francisco, na parte que constitui responsabilidade direta
da União, serão classificadas no anexo próprio da Comissão do Vale
do São Francisco, no Orçamento Geral da República e atendidas a
conta dos recursos estabelecidos no Art. 29 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Art. 4.0 O Orçamento Geral da União co..:isignará anualmente as dotações à Comissão do Vale do São Francisco, para execução
do plano e custeio dos serviços previstos, não podendo, em nenhum
caso, a importância total das mesmas ser inferior a 1% sôbre o
montante das rendas tributárias previstas na proposta para o
exercício a que se referir o orçamento.
Parágrafo único - Verificado que as dotações consig1..'1adas à
Comissão do Vale do São Francisco, para execução do plano de
recuperação, foram, num exercício, inferiores a 1 % (um por cento) das rendas tributárias nêle efetivamente arrecadadas, será a
diferença suprida por crédito especial, cuja aplicação se restringirá às obras do plano .
Art. 5. 0 É o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
especiais até a importância de Cr$ 177. 200. 000,00 (cento e setenta
e sete milhões de cruzeiros), para ocorrer às despesas previstas, no
quadro anexo a esta lei, a fim de ser dada aplicação aos saldos
verificados nos exercícios de 1951, 19'52, 1953 e 1954.
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Art. 6.º É o Poder Executivo autorizado:
a) a 111egociar empréstimos internos ou externos, cujo prazo
não ultrapassa o fixado para o plano no Art. 2.º desta lei e que
não impliquem compromissos anuais superiores a 0,4% (quatro décimos por cento) das respectivas rendas tributárias, a fim de financiar a execução das obras de regularização do regime fluvial,
e de grande irrigação, indicadas no plano, principalmente da barragem das Três Marias (Borrachudo) .
b) a celebrar contratos, na forma da legislação vigente, para
aquisição nos mercados extennos, dos materiais e equipamentos
necessários à execução do Plano Geral do Vale do São Francisco.
Art. 7.º Compete à Comissão do Vale do São Francisco promover entendimentos e firmar acôrdos e convênios com os governos estaduais e municipais, autarquias, sociedades de economia
mista, entidades paraestatais, existente ou que venham a ser
criadas em virtude de lei, e entidades privadas, no sentido de
coordf.mar as atividades relacionadas com os programas de trabalhos dêste plano, tendo em vista o disposto no Art. 14 da Lei
n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948.
Art. 8.º Mediante convênios a Comissão do Vale do São
Francisco cooperará com os municípios da Bacia na instalação
ou melhoramento de um serviço de abastecimento d'água potável,
empregando, em cada caso, por conta das dotações do Art. 29 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, quantia não
superior a Cr$ 1. 000. 000,00 (um milhão de cruzeiros), competindo-lhe estudar, projetar e executar as respectivas obras.
§ 1.º Caberá à Prefeitura interessada o custeio do que exceder
daquela importância, devendo antes do início das obras, ter assegurado à Comissão do Vale do São Francisco o financiamento da
parte que lhe compete, pode:mdo se necessário, recorrer, para tanto,
a operação de crédito, caso em que lhe será facultado dar em
garantia a renda do próprio serviço.
§ 2. Nos casos de comprovada impossibilidade, por parte das
Prefeituras, de custearem a parcela dos serviços que lhes compete
ou de conseguirem a necessária operação de crédito, como previsto no parágrafo anterior, poderá a Comissão do Vale do São
Francisco financiar a execução da referida parcela de serviço,
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mediante garantia oferecida pelas Prefeituras interessadas, com
base na quota-parte do impôsto de renda devida aos Municípios.
§ 3.0 Os prazos dos financiamentos eco.cedidos pela Comissão
do Vale do São Francisco não poderão ultrapassar o prazo indicado
no art. 2.º desta lei para a execução do Plano Geral, e os juros
serão de 6% (seis por cento) ao ano.
§ 4.o Para atender aos financiamentos a serem feitos pela
Comissão do Vale do São Francisco serão previstas, nos programas
relativos ao 2. 0 e 3.0 qüinqüênios do Plano Geral, as mecessárias
dotações, às quais irão sendo incorporadas as amortizações e juros
daqueles mesmos empréstimos concedidos, formando um fundo
único rotativo destinado a financiamentos da espécie em questão.
§ 5.º No programa referente ao 4.º qüinqüêmio do Plano
Geral, será prevista a liquidação dêsse fundo, ficando indicada
a aplicação que deverá ser dada ao seu montante.
§ 6.º Na distribuição dos benefícios previstos nesse artigo e,
quando cabível, também dos financiamentos mencionados no seu
§ 2.0 serão observados, com referência aos Estados, os critérios
de proporcionalidade quanto ao múmero de Municípios de cada
Estado compreendidos no Vale e ainda não servidos por sistema
público de abastecimento d'água, e da simultaneidade, quanto à
execução das obras.
Art. 9.º A autonomia financeira e administrativa concedida
à Comissão do Vale do São Francisco, conforme dispõe o Ar.t. l.º
da Lei n. 0 541 de 15 de dezembro de 1948, faculta ao referido
órgão, além de outras prerrogativas:
a) aplicar recursos independrote 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) requisitar funcionários especializados de outras repartições e serviços, de acôrdo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, podendo conceder-lhes gratificações até o
máximo correspondente ao símbolo FG-1.
Parágrafo único. Os saldos das dotações não aplicadas no
exercício finamceiro ou dentro dos prazos normais de vigência dos
créditos, serão integralmente aplicados em épocas posteriores, escriturados em "restos a pagar" .
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Art. 10. A Comissão do Vale do São Francisco manterá 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 mais serviços a seu cargo, sacando à medida das necessidades, tendo em
vista o disposto mo Art. 16 da Lei n.º 541, de 15 de dezembro
de 1948.
§ 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 diretorsuperintendente da Comissão, à medida das necessidades, independente de duodécimos.
§ 2.º Até 31 e janeiro de cada ano, a Comissão do Vale do
São Francisco deverá remeter ao Tribunal de Contas a prestação
anual dos suprimentos que lhe foram concedidos no exercício anterior, a fim de permitir o cumprimento do disposto no Art. 15
da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948.
Art. 11. Os destaques das verbas de que trata o § 2.0 do
Art. 7.0 da lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, serão solicitados
nos limites das dotações anuais, diretamente ao Presidente da República, pelo diretor-superintendente da Comissão e independente
de qualquer formalidade junto aos mais órgãos administrativos do
serviço púbUco.
Art. 12. É o Poder Executivo autorizado a organizar, por
intermédio da Comissão do Vale do São Francisco, uma sociedade
de economia mista para exploração do tráfego fluvial do São
Francisco, sob a denominação de Companhia de Navegação do
São Francisco S . A. , subscrevendo até o limite de Cr$ 92 . 500 . 000 ,00
(novmta e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) do respectivo
capital, sendo Cr$ 70. 000. 000,00 (setenta milhões de cruzeiros)
em dinheiro pagáveis em três anos e os restantes Cr$ 22.500.000,00
(vinte e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) representados
pelas instalações do estaleiro fluvial da Ilha do Fogo, pelos armazéns construídos e portos fluviais, os quais serão incorporados
ao patrimônio da sociedade.
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§ 1.0 Os Governos dos Estados de Minas Gerais e Bahia, proprietários, respectivamente, da Navegação Mineira do São Francisco e da Viação Baiana do São Francisco poderão fazer parte da
sociedade, com a incorporação à mesma dos acervos de suas emprêsas, recebendo cada qual em ações o preço da respectiva avali~~-

.

§ 2.º Serão incorporados à Sociedade mediante desapropriação, na forma da lei, os acervos da Companhia Industrial e Viação
de Pirapora S. A. e da Emprêsa Fluvial Ltda., nas partes relativas
à navegação, devendo as respectivas indenizações serem pagas com
parte do capital, em dinheiro, subscrito pelo Govêrno Federal.
§ 3.º O .capital do Govêrno Federal 111a constituição da r.eferida sociedade não poderá ser inferior em qualquer hipótese, a
51 % (cinqüenta e um por cento) do total das ações.
§ 4.0 Serão atribuídas à referida sociedade de economia mista,
a partir do exercício de sua constituição, as subvenções concedidas
às emprêsas de navegação a serem incorporadas, nos têrmos do
decreto-lei n. 0 3 .100, de 7 de março de 1941.
§ 5.º A Companhia de Navegação do São Francisco S. A.
adotará um plano de contabilidade industrial que possibilite a
apuração do custo unitário de cada um dos seus serviços.
§ 6.º A Companhia de Navegação do São Francisco S. A.
enviará até o dia 30 de abril de cada ano às Comissões de Tomada
de Contas da Câmara dos Deputados e do Senado, cópias do balanço, da demonstração de lucros e perdas, do relatório e dos anexos, que esclareçam todos os dados do balanço.
§ 7.º Os empregados da nova sociedade ficarão sujeitos à
legisl~ão trabalhista.
§ 8.º As indenizações que forem devidas em conseqüência
de dispensa de pessoal admitido após a declaração de utilidade
pública, para fins de desapropriação ou autorização legislativa
para efeito de incorporação das emprêsas de navegação, correrão
por conta das entidades respectivas, desde quando não autorizadas
pelo Govêrno Federal.
§ 9. 0 As melhorias de salário ou de vantagens, concedidas
ao pessoal a partir da referida declaração de utilidade pública,
ou autorização legislativa poderão ser revistas e reajustadas, sem
direito a indenização no caso de redução.
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§ 10.

As providências indicadas nos §§ 8.º e 9. 0 dêste artigo
só terão eficácia dentro em (60) sessenta dias, a contar do funcionamento da nova emprêsa.
Art. 13. É mantido o direito de livre navegação do Rio São
Framcisco e seus afluentes, devendo contudo à Comissão do Vale
do São Francisco providenciar, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, a expedição das necessárias instruções no sentido de que as
demais emprêsas de navegação que ali operam procedam no prazo
de 5 (cinco) anos, a contar da data da expedição das referidas
instruções à reforma de suas respectivas frotas fluviais de acôrdo
com as especificações a serem aprovadas pelo Presidente da República.
Art. 14. A Comis~ão do Vale do São Francisco, em colaboração com a Diretoria de Marinha f'-1:ercante do Mililistério da
Marinha e com a Comissão de Marinha Mercante do Ministério
da Viação e Obras Públicas organizará, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, um regulamento especial para exploração e manutenção do tráfego fluvial do São Francisco, o qual terá aprovação por decreto do Poder Executivo.
Parágrafo único. Nesse Regulamento, caberá à Comissão do
Vale do São Francisco fixar o número de tripulantes dos navios
utilizados na navegação do Rio São Francisco e seus afluentes.
Art. 15. Qualquer concessão para aproveitamento de quedas d'água no Rio São Francisco e seus afluentes dependerá de
prévia audiência da Comissão do Vale do São Francisco.
§ 1.º A Comissão do Vale do São Francisco celebrará convênios com a Companhia Hidrelétrica do São Framcisco, para que
esta execute os estudos, projetos, serviços e obras de linhas de
transmissão e estações transformadoras, destinadas ao fornecimento de energia elétrica aos municípios da bacia do São Francisco, incluídos em sua zona de influência, mediante dotações do
Art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que
serão distribuídas, amualmente, pela primeira à segunda.
§ 2. 0 Os convênios estipularão a obrigatoriedade, por parte
da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, da reserva, a partir
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do funcionamento do terceiro gerador da Central de Paulo Afonso,
de uma quota progressiva da potência instalada para os fornecimentos previstos neste artigo assumindo a Comissão do Vale do
São Francisco a responsabilidade dos ônus decorrentes da reserva
e fonnecimento de energia .
§ 3.0 O Orçamento da República consignará durante 5 (cinco) exercícios a partir de 1954 as dotações do art. 193 da Constituição, a razão de Cr$ 40. 000. 000,00 (quarenta milhões de cruzeiros) anuais, que serão distribuídos à Companhia Hidrelétrica
do São Francisco, para construir linhas de transmissão e estações
transformadoras em municípios situados no Polígono das Sêcas,
dentro de sua zona de i~nfluência a começar pelos sistemas do
Cariri, Senhor do Bonfim, Mossoró, Pajeú e Palmeira dos índios.
Art. 16. O Poder Executivo por intermédro da Comissão do
Vale do São Francisco, poderá explorar as fontes de energia de
que trata o artigo anterior, bem como pesquisar, lavrar e industrializar os depósitos minerais existentes na região do São Francisco, excetuados os de petróleo, diretamente ou por meio de sociedades de economia mista que organizar.
§ 1.º Para exploração das contrais usinas e sistemas elétricos
em construção ou que forem construidas pela Comissão do Vale
do São Francisco, nas regiões do alto e médio São Francisco, é
o Govêrno Federal autorizado a organizar, por intermédio da referida Comissão, duas sociedades de economia mista sob a denominação, respectivamente, de Companhia de Eletricidade do Alto
São Francisco e Centrais Elétricas do Médio São Francisco S.A.
§ 2. 0

Essas sociedades, além de operarem as centrais, usinas
e sistemas construídos pela Comissão do Vale do São Fra'll.cisco,
poderão ampliá-los, bem como construir novas centrais, usinas e
rêdes de recursos provenientes do Fundo Nacional de Eletrificação
ou de empréstimos mediante contratos de financiamento inclusive
garantidos pela Comissão do Vale do São Francisco, em conformidade com o disposto na alínea a, do art. 6. 0 , desta lei.
§ 3.º O Govêrno Federal, na constituição dessas sociedades,
subscreverá no mínimo 51 % (cinqüenta e um por cento) do total
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das ações, sendo seu capital em parte representado pelas obras
de eletricidade construídas com verbas federais.
§ 4.º Os governos estaduais e municipais, interessados, poderão, também, oferecer, como capital, ou parte de capital, as
obras conexas existentes, mediante avaliação por parte da Comissão do Vale do São Framcisco.
§ 5. 0 Aplicam-se a essas emprêsas o disposto nos §§ 5.º, 6.º,
7. 0 , 8. 0 , 9. 0 e 10 do art. 12 desta lei.
Art. 17. A Comissão do Vale do São Francisco poderá:
a) organizar e manter uma Carteira de Revenda, para fornecimento de materiais e equipamentos a agricultores e criadores
da região, nos têrmos do decreto n.º 23. 255, de 27 de junho de 1947;
b) entrar em entendimento com o Banco do Brasil S.A. e
com o Ministério da Agricultura para estabelecimento, em cooperação, de um serviço de crédito rural;
e) ~mtrar em acôrdo com os proprietários e agricultores da
região, para manter campos de irrigação na base de cooperação,
baixando, para tanto as necessárias instruções;
d) criar e administrar um Fundo destinado à Mecanização
da Lavoura.
Parágrafo único. Os regulamentos para execução do disposto
nas letras a, b e d dêste artigo serão aprovados por decretos do
Poder Executivo.
Art. 18. Para o qüinqüênio 1951-1955, é aprovado o programa descrito no quadro anexo a esta lei.
Ar.t. 19. O pessoal em comissão do quadro da Comissão do
Vale do São Francisco, será de nomeação e exc..:1eração do Presidente da República, mediante proposta da Comissão.
Parágrafo único. o quadro do pessoal de que trata êste artigo
será aprovado pelo Congresso Nacional, de conformidade com o
que dispõe o art. 2. 0 da Lei n. 0 972, de 16 de dezembro de 1949.
Art. 20. As tabelas de extranumerários serão aprovadas pelo
Presidente da República, mediante proposta da Comissão do Vale
do São Francisco, sendo atribuição do diretor superintendente
dêsse órgão a admissão e dispensa dêsses servidores.
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§ 1.º As tabelas de pessoal para obras serão aprovadas pelo
Diretor-Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco,
nos limites das respectivas dotações, e tendo em vista o disposto
no art. 10 da Lei número 541, de 15 de dezembro de 1948.
§ 2.º Será facultado ao Diretor-Superintendente da Comissão
do Vale do São Francisco admitir pela Verba 3 (Dispositivos Constitucionais) a título precário e enquanto fôr julgado necessário,
pessoal .técnico especializado, com remuneração máxima correspondente ao padrão "O" ou referência 31, para trabalhar 'lias obras
e serviços em execução no Vale.

Art. 21. O pessoal do Quadro da Comissão do Vale do São
Francisco, excetuados os ocupantes dos cargos de Diretor e Diretor-Superintendente não poderá ser exonerado, sem justa causa,
após 5 (cinco) anos de serviço ininterrupto na Comissão do Vale
do São Francisco.
Art. 22. São isentos de direitos de importação e mais taxas
aduaneiras, os equipam(utos, máquinas e viaturas que a Comissão
do Vale do São Francisco adquirir para os serviços a seu cargo.
Art. 23. A Comissão do Vale do São Francisco, dentro em
90 (noventa) dias a partir da data da publicação da presente lei,
apresentará ao Presidente da República, para ser aprovado por
decreto administrativo, o seu nôvo regimento, tendo em vista entre
outros motivos, as alterações e inovações feitas na presente lei.
Parágrafo único. O nôvo regimento referido neste artigo
manterá a forma de organização administrativa própria de órgão
executivo de chefia singular, mantida, entretanto, a forma colegial da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, no que diz respeito
às deliberações para a adoção de programas .
Art. 24. Continuam em vigor tôdas as disposições constan.tes da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, que não foram
alteradas por esta lei.
Art. 25.

Revogam-se as disposições em contrário.

Comissão de Redação, em 22 de agôsto de 1955. - Virgínia
Santa Rosa, Presidente em exercício. - Cardoso de Menezes, Relator. - Lopo Coelho. - Abguar Bastos.

QUADRO DA DISTRIBUIÇÃO DAS DOTAÇÕES DO ART. 29 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
A SEREM DESPENDIDAS NO QÜINQUÊNIO 1951-1955
DISTRIBUIÇÕES ANUAIS

DISTRIBUIÇ.:\o DOS TRABALHOS
1951

(Cr$)

1952
(Cr$)

1

1953
(Cr$)

1

1954

1955

(Cri)

(Cri)

A ser concedida
em crédito
especial

Despesa
total no
qüinqüênio

(Cr$)

(Cr$)

I - ESTUDOS GERAIS E LEVANTAMENTOS:

11 -

1 - Estudos gerais, levantamentos, observai;ões
e inquéritos destinados à organizacão dos
progralllllS previsto.s no Plano Geral do
São Francisco, incluindo a elaboração dos
proj<>to.s detalhados, especificações e orcamentos, bem como a conclusão da aero~
fotografia-da região .................•. J 15.999.8-09,601
REGULARIZAÇAO FLUVIAL:

Execução de serviço.s destinados à regularização fluvial, incluindo os estudos e projetos de grandes resenatórios de acumu..
lai;ão na Bacia do São Francisco Superior
e nas bacias dos principais afluentes, no~
tada e preferencialmente o reservatório
das Três Marias, o conjunto de barragens
do Rio das Volhas, a reprêsa do Boqueirão
do Rio Grande e o sistema da seção inferior do Médio São Francisco... ...... .
2 - Construção do reservatório estaciona! do
Cajuru, no Rio Pará ............... , ..

16.276.000,00

J

15.276.000,001

17.000.000,00

1

16.948.140,40

81.500.000,00

1-

~
o

8.800.000,00

1. 724.000,00

1.724.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

III - CENTRAIS F.LÉTRICAS E LINHAS DE
TRANSMISSÃO:

6.500.000,00

1

10.752.000,00 •

-

-

-

-

1

-

20.700.000,00

15.000.000,00

35.800.000,00

3. 000. 000,00

3.000.000,00

1 - Estudo e projeto para o aproveitamento progressivo do potencial hidráulico do Alto
Rio Grande, bem como da Cachoeira de

Tingui. município de Macambu, na
1\ahia............................... .
2 - Usina hidrelétrica de Pandeiros e linhas de
transmissão para Januária, São Francisco,
São Romão e Manga................ .
3 - Usinas elétricas de Jequitaí, Paraíso, PiOí,
Ribeirão das Lages, Samburá e outras na
região e respectivas linhas de transmissão,
inclusive de Gafanhoto para Lagoa da
Prata ..............................••

-

-

1.000.000,00 1 10.000.000,00 1

1.470.000,00 1

-

8.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00

3.999.174,00 1 16.000.000,00 1 11.530.826,00 1 18.000.000,00

59. 000. 000,00

51.000.000,00

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISTRIBUIÇ.'.i:O DOS TRABALHOS

4 - Usina elétrica do Abaeté, em São Gotardo,
com 1inhas de transmissão para Tiros,
São Gotardo, Arapuã, Rio Parallllíba e
Carmo do Paranaíba..................
5 - Sistema elétrico Formoso-Corrente com
linhas de transmissão para Correntina,
Santa Maria da Vitória, Santana dos
Brejos, Laps, Carinbanha e Paratinga ...
6 - Linhas de fôr~ da Central Elétrica de Paulo
Afonso para as municípios de Jeremoabo,
Carqueja, Flôres, Serra Talhada, Jardim,
Maniçobal, Missão Velha, Delmiro, Água
Branca, Mata Grande, Canhoba, Gararu
e Pôrto da Fôlha ..............•......
7 - Conclusão da Usina Pilôto de Paulo Afonso

1951
(Cr$)

-

1952
(Cr$)

1953
(CrS)

1954

(Cri)

1955
(Cr$)

1. 997. 600,00

2. 000. 000,00

5.000.000,00

6. 002.400,00

3.996.110,00

4.992.398,70

12.000.000,00

37. 000. 000,00

32.005.491,30

3.500.000,00

5.000.000,00

12.500.000,00

13.250.000,00

13. 750.000,00

-

-

-

-

-

A ser concedida
em crédito
.,.pecial

Despesa
total no
qilinqüênio

(Cr$)

(Cr$)

27. 000. 000,00

-

10.000.000,00

15.000.000,00

80. 000. 000,00

48.000.000,00
10.000.000,00
C1I

....li'-

IV - NAVEGAÇÃO E TRÁFEGO FLUVIAL:
1 - Ampliação, modernização e padronização do
sistema fluvial de transporte, com a organização de uma sociedade de economia
mista para exploração do tráfego fluvial
2 - Estudos e projetos para melhoramento das
condições de navegabilidade da seção inferior e da barra do Rio São Francisco
3 - Execução de obras destinadas ao melhoramenta das condições de navegabilidade do
Médio São Francisco, inclusive nas corredeiras de Sobradinho e Curralinho ....
4 - Estudos, projetos, construção e conservação
de obras de protepão e acostagem em portos fluviais:
a) Pirapora, em Minas Gerais..........
b) Lapa e Pilão Arcado, na Bahia......
e) Petrolina, cm Pernambuco...........
d) Proprió., em Sergipe .................
e) Penedo, em Alagoas .................
f) Piassabupu, em Alagoas.............
d) Consertos nas obras de protepão e acostagem...........................

-

-

-

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

10.000.000,00

70. 000. 000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

3. 964.499,20

6.450.000,00

6. 000. 000,00

3.000.000,00

1.333. 552,90

-

25.748.052,10

2.500.000,00
2. 700.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

2. 500. 000,00
3.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
9.627.474,00

2. 500. 000,00
3. 000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2. 000. 000,00
6. 000. 000,00

2.000. OOt; ,00
3.000.000,00
830.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00

1.429.572,70
4.448.925,00

-

-

2. 002. 341,50
2.451.108,70
5. 507 .426,00

10.929.572,70
16.148.92/í,OO
li.330.000,00
8.002.341,50
10.451.108,70
26.134. 900,00

5.000.000,UO

5. 000. 000,00

9.000.000,00

7. 780. 534,00

6. 719.466,00

-

-

5.000.000,00

38.500.000,00

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS

1951

(Cr$)
V-

1952

(Cr$)

1

1953

(Cr$)

1

1954

1955
(CrS)

(Cr$)

A ser concedida
em crédito
especial

Despesa
total no
qüinqüênio

(CrS)

(Cr$)

IRRIGAÇÃO E COLONIZAÇÃO:
1-

Estudos; projetos e exP.Cul)ão dos servil'Os
destinados a coloniJ:ação, na base de irrigafão, dos vales dos rios;
o) Paracetu, em Minas Gerais .........•
b) Urucãnia, em Minas Gerais ......... .

e) Corrente, na Bahia ................. .
d) Grande, na Bahia .................. .
e) Pajeú, Moxotó, Brígida e Pontal, em

2.865.100,00
2. 997. 385,00

2. 092. 526,00
2.280.000,00

Pernambuco ..................... .

2-

Estudos, projeto e início de execu~ das

3-

Execui;ão de sistemas de pequena irrigação
na secão inferior do Médio São Francisco

2.500.000,00
5.000.000,00
8.520.000,00
8.000.000,00

5. 000. 000,00
5.000.000,00
8.907.474,00
8.202.615,00

3.000.000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

obras de regularização e irrigal)ão da Sei;ão inferior do Médio São Francisco (de
Sobradinho para iuzante, até Paulo
Afonso) ........................ ··.···

VI - RODOVIAS
1 -

4. 000. 000,00
8. 480. 000,00
1.520.000,00

DE

ACESSO E

10.36lUOO,OO
14. 000. 000,00

28. 000. 000,00

23.000.000,00
10.000.000,00

20.000.000,00

5.000.000,00

ó.000.000,00
10. 000. 000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

3. 000. 000,00

1.000.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00 1

5.000.000,00

3.500.000,00

23. 000. 00,00

1. 000. 000,00
1. 000. 000,00

2.000.000,00
2.500.000,00

2. 500. 000,00
3. 000. 000,00

2.000.000,00
3.000.000,00

1

2.500.000,00
3.500.000,00

7.000.000,00

10.000.000,00
20.000.000,00

3. 000. 000,00

6.000.000,00

9. 000. 000,00

8.000.000,00 1

9.000.000,00

4. 000. 00,000

6.000.000,00

6. 500. 000,00

8.000.000.00 1

7.000.000,00

LIGAÇÃO:

Estudos, projetos e construeão das seguintes
rodovias de acesso e ligaeão ao Vale do
São Francisco:
o) Pirapora-Veredas-Leal-Patos; com

ramais para Capelinha do Chumbo,

São Gon!l"lo do Abaeté, Canoeiras e
São Domingos................... .
Jesus - Brasília - São
Francisco - Serra das Araras Sítio de Abadia.................. .
e} Januárm-MontesClaro•-Boco.\úva
d) Ilhéus - Bromado - Caitité - Lapa
- Santa Mari• da Vitória - Correntina - Barreiras, inclusive os ramais
para Carinhanha, Santana dos Brejos
e Posses......................... .
e) lpirá- Morro do Chapéu - Xique-Xique - Barra - lbipetuba, inclusive

b) Corafão de

o ramal para Barra do Mendes -

Brotas - Mor Pari .... ......... .

35.000.000,0
5. 000. 000,00

36.500.000,0

CJ1

~

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

1951
(Cr$)

J) Jacobina - Remanso - Silo Raimundo

Nonato, inclusive o ramal para Irecê
g) Petrolina-CasaNovs-Remsnao,in-

h)
i)

j)

k)

l)

clusive o ramal para Sobrado......
Petrolândia - Crato, passando por
Jutaí, Cruz de Malta, Ouricuri, Bodocó e Em.......................
Petrolândia - Floresta - Jatinã Cabrobó - Corip6s - Petrolioa.•.
Santana do Ipanema - Pão de ApÚcar
- Piranhas - Água Branca e Arapiraca - Traipu - Parto Real do Colégio ao sistema rodoviário de Alagoas
Pôrto da Fôlha - Gararu - Tarnanduá - N. B. da Glória - Paulo
Afouso e Japoatii - Pocatiba - Parapitinga - Ne6polis, ao sistema ro·
doviário de Sergipe..•............
Barra de Paulo Afouso, Glória (BR-2),
M.ucururé (BR-13) e Curaçá (na margem direita do Silo Francisco) .....

1. 000. 000,00

-

1952
(Cr$)

1954
(Cr$)

1953
(CrS)

1955
(Cri)

4.000.llOO,OO

5. 000. 000,00

6. 000. 000,00

5.llOO. ll00,00

1.500.000,00

4.000.000,00

8.000.000,00

4.500.000,00

A ser concedida
em crédito
especial

Despesa
total DO
qüinqüênio

(CrS)

(CrS)

10. 000. 000,00

-

-

31.000.000,00
19.000.000,00

3.000.000,00

3. 000. 000,00

5.000.000,00

3.000.000,00

1.500.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

lí.

7.000.000,00

7. 500. 000,00

30.000.000,00

1. 100.000,00

3.480.646,60

4.000.000,00

4.000.000,00

4.419.353,40

3.000.000,00

20. 000. 000,00

1.000.000,00

2.500.000,00

2. 500. 000,00

3. 000. 000,00

3. 000. 000,00

4. 000. 000,00

16.000.000,00

ººº. 000,00

2. 000. 000,00

14.000.000,00

2.000.000,00

VII - AEROPORTOS E CAMPOS DE POUSO:
1 - Estudos; projetos e execueão de obras e
instalações nos seguintes aeroportos e
campos de pouso da" Rota do São Franciscoº:
a) Pirapora; Sào Francisco; Januária e
Manga, em Minas Gerais........•.
b) Carinbanha, Santa Maria da Vitória,
Correntina, Lapa, Paratinga, Barra,
Ibipetuba, Xique-Xique, Remauso e
Paulo Afonso, na Bahia.....•..•..
e) Petrolina, em Pernambuco ...........
d) Propriá, em Sergipe.................
e) Penedo, em Alagoas.................

2. 650. 230,00
1.349.770,00

-

2. 500. 000,00

5.340.000,00

4.400.000,00

4.200.000,00

3. 000. 000,00

19.440.000,00

1.334. 768,40
1.165.231,60

2. 260. 000,00
300.000,00

6. 370.000,00
3.000.000,00
3. 700.000,00
3.000.000,00

3. 000. 000,00

100.000,00

4.330.000,00
1.000.000,00
1.000. 000,00
1.000.000,00

19.944.998,40
6.815.001,60
4. 700.000,00
4.100.000,00

9.000.000,00

7. 780.534,00

6. 719.466,00

5.000.000,00

-

-

--

VIII - URBANISMO E SANEAMENTO URBANO:
1 - Estudos, projetos e coustrueãO dos sistemas
de saneamento urbano e elaboração dos
planos de urbanização das cidades de Pirapora, Juàzeiro, Pctrolina, Propriá e Pe~
nedo.................................

5. 000. 000,00

5.000.000,00

38. 500. 000,00

~

DISTRIBUI(l-4.0 DOS TRABALHOS

DISTRIBUIOÕES ANUAIS

1
1951
(Cr$)

IX- ABASTECIMENTO D ÁGUA:

1-

Estudos, projetos e execução dos sistemas
de abastecimento dágua, incluindo traçado urbano, obras de captação, adupão,
tratamento e distribuição, em convênio
entre a CVSF e as Prefeituras, nas seguintes localidades: Formosa, em Goiás,
Arcos, Bocaiúva, Bom Despacho, Caeté,
Capitólio, Campos Altos, Conceil'ão do
Mato Dentro, Conselheiro Lafaiete,
Curvelo, Dores do Tnda.iá, Esmeraldas,
Espinosa, Felixlâudia, Formiga, Grilo
Mogol, Inhaúma, Ttaguara, Ttabirito,
ltapecerica, Jaboticatuba, Janaúba, Januária, João Pinheiro, João Ribeiro, Je..
quita\, Lagoa Santa, Manga, Oliveira,
Pitangui, Paraopeba, Paracatu, Piní, Pimenta, Rio Paranaíba, Santa Luzia, São
Gotardo, São Tiaiio, Silo Gonçalo do
Pará, São Rol'.lliio, São Francisco, Sete

1

1962
(Cr$)

1

1

I

Lagoa.", Tiros e Unaí, em Minas Gerais.
Angical, Barreiras, Barra, Casa. Nova,
Carinhanha, Curuçá, Correntina, Caitité,
Campo Formoso, Guanambi, Ibipetuba,
Jacobina, Macaúbas, Paratinga, Palmas
do Monte Alto, Pilão Arcado, Remanso,
Riacho de Santana, Santa Maria da Vitória, Santa F~. Santana dos Brejos,
Saúde, Urandi e Xique-Xique, na Bahia.
Afogados da Ingàzeira, Arnripina, Fioresta, Jaiinã, São J~ do Egito, Maniçobal, Ouricuri, Pedra Salgueiro, Serra
Talhada. e Sertânia, em Pernambuco,
Água Branca, Arapiraca, Delmiro, Pão de
Açúcar, Pôrto Real do Col~io, São Braz
e Traipu, em Alagoas. Aquidabã, Guararu, Canhoba; Neópolis, NoBBa Senhora
da Glória e Pôrto da Fôlha; em Sergipe 1

1

-

1

1953
(CrS)

1

-

1

8. 000. 000,00

1954
(CrS)

1955

1

1

1

1

1

A ser concedida
em crédito
especial

D88Jl(!Sa
total no
qüinqüênio

(CrS)

(CrS)

(CrSl

CJI

20.000.000,00

1

1

""""

1

10.000.000,00 1 40.000.000,00 1

78.000.000,00

"'"'
.....,

DISTRIBUIOÕES ANUAIS
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

~

1951
(CrS)

1952
(Cr$)

1953
(CrS)

1954
(CrS)

1955
(CrS)

A ser concedida
em crédito
especial

Despesa
total no
qüinqüênio

(Cr$)

(CrSJ

X - SANEAMENTO RURAL E DRENAGEM:
1 - Estudos, projetos e construção de sistemas
de saneamento e irrigação, incluindo a desobstrução e regularização das seguintes
bacias allusntes do Baixo Biio Francisco:
a) Itiúba, Boacica e Marituba, em Alagoas
b) Betume, Propriá, Cotinguiba e outros,
em Sergipo.......................

-

1.000. 000,00

2.000.000,00

3.500.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

2.000.000,00

2.0v0.000,00

3. 500. 000,00

5.000.000,00

8.000.000,00

-

-

19.500.000,00
20. 500. 000,00

XI - SAÚDE E ASSISTl:NCIA:
1 - ServiÇOB de saúde e assistência, relativos ao
ensino prof1SBional e aos trabalhos de medicina preventiva e curativa, incluindo:
a) Profilaxia da Malária...............
b) Equipamento, insta!at:lio e custeio das
unidades da "Rêde Hospitalar" ....
e) Serviços de educação e ensmo profissional, incluindo o estudo, projeto e
instalação e manutenção de uma lazenda-escola no Baixo São Francisco,
em Alagoas.......................
XII - DESENVOLVIMENTO

DA

6.000.000,00

7. 000.000,00

6.000.000,00

7.000. 000,00

7.000.000,00

16.500. 000,00

20.000.000,00

20. 000. 000,00

25. 000.000,00

20.000.000,00

-

101.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

4.010.000,00

-

9.000.000,00

5.000.000,00

12.000.000,00

15.000.000,00

990.000,00

-

33.000. 000,00

PRODUÇÃO:

l - Serviços destinados ao desenvolvimento do
fomento da produção, incluindo os trabalhos relativos a mecanização da lavoura, seu custeio e aquisição de tratores, implementos agrícolas, máquinas,
perfuratrizes, drig-lines, viaturas e aces-

sórios........... , . ......•............

XIII - CUSTEIO DA COMISSÃO:
1 - Custeio da Comissão, inclusive pessoal, materia! e despesas diversas..............

-

5.500.000,00

19. 380. 000,00

18.945.957,20

21. 000. 000,00

21. 408. 640,00

20. 265.402,80

129. 262. 953,80

184. 871.776,50

272.500.000,00

345. 550. 000,00

366.926.269,70

10. 000. 000,00

-

----

177. 200. 000,00

Comissão de Redação, em 22 de agôsto de 1955. - ViruinioSantaRo•a, Preaidenteem exercício, - Carcloro de .Menezea, Relator. - Lopo Coelho. - Abgvar BiuJa1.

47.500.000,00

101. 000. 000,00
1.476.310.000,00

~

LEI N. 0 2. 599, DE 13 DE SETEMBRO DE 1955
Dispõe sôbTe o P'lano Geral de Aproveitamento Econômico do Va:le do São
Francisco.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1.º É aprovado nos têrmos desta lei, o Plano Geral para
o Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco, elaborado
na forma da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de 1948, em obediência ao que dispõe o art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
Parágrafo único. :t!lsse plano organizado pela Comissão do
Vale do São Fra111cisco e pormenorizadamente exposto na memória
descritiva e justificativa intitulada "Plano Geral para o Aproveimento Econômico do Vale do São Francisco" compreende:
a) os estudos gerais sôbre a bacia hidrográfica, inclusive
levantamentos, observações, pesquisas e inquéritos destinados à
organização dos programas detalhados dos serviços e necessários
ao desenvolvimento econômico e social do Vale do São Francisco;
b) a regularização do regime fluvial, pela cons.trução de reservatórios de acumulação nas bacias do rio pr.1t1cipal e de seus
afluentes;
e) o melhoramento 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'âgua;
à) a ampliação, modernização e padronização do sistema
fluvial de transporte, com a organização de uma sociedade de
economia mista para exploração do tráfego fluvial;
e) a construção d~ centrais elétricas e respectivas linhas de
transmissão;

-

548-

/) a execução de serviços de irrigação, por meio de barragens
e outros sistemas destimados à colonização de grandes áreas da
bacia, bem como à c.onstrução de sistemas de pequena irrigação,
na base de cooperação;
g) a construção de rodovias de acesso e ligação destinadas
a conjugar o sistema regional de transporte com o Plano Rodoviário Nacional e os planos estaduais respectivos;
· . h) . as instalações dos aeroportos e campos de pouso que
formam a Rota do São Francisco;
i) a urbamização das cidades e a construção de sistemas de
abastecimento d'água e remoção de dejetos das mesmas;
j) o saneamento e a drenagem indispensáveis à recuperação
das terras úteis à agricultura no Rio São Francisco e seus afluentes,
a:s quais poderão ser, quando conveniente, previamente desapropriadas; ·
~- ~: ··k) a realização de serviços de educação e ensino profissional,
inclusive a instalação de fazendas-escola, a organização de missões rurais ambulantes e o estabelecimento de cursos de treinamento mariual;
· ;._, : l) · a· execução de serviços de saúde e assistência, incluindo
o equipamento e custeio da Rêde Hospitalar, a organização de
i:micí~des móveis assistenciais e os trabalhos de profilaxia da
~alária;
'

m) a realização dos serviços destinados ao fomento da produção agropecuária, incluindo 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
cq11strução de laboratórios, fábricas e usinas, além dos serviços
<ie defesa sanitária animal e defesa sanitária vegetal;
· . n) a a realização de serviços destinados ao fomento da produção industrial;
:·. o) o florestamento, reflorestamento e proteção das nascentes
dqs rios da Bacia.
Art. 2.º O Plamo Geral terá a duração de 20 (vinte) anos,
a ;partir de 1951, e será dividido para sua melhor execução em
quatro períodos ou qüinqüênios.
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§ l.º No início das sessões legislativas dos anos de 1955,
1960 e 1965, o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional,
para a necessária aprovação, o programa relativo ao qüinqüênio
seguinte.
§ 2.º Cada programa, que fôr submetido à aprovação do
Congresso Nacional, deverá ser acompanhado de dois relatórios
sintéticos: o primeiro resumindo os progressos feitos na utilização
dos recursos naturais e no esfôrço de recuperação do homem,
da.cndo, principalmente, os resultados obtidos no aumento da produção, agropastoril, das atividades industriais, da exploração mineral da eficiência dos meios de transporte e da melhoria das
condições de vida das populações rurais e urbanas; e o segundo
tratando dos objetivos, que se pretende atingir com o plano qüinqüenal seguinte.

Art. 3.º As despesas com a execução do Plano Geral do Vale
do São Francisco, na parte que constitui responsabilidade direta
da Ucnião, serão classificadas no anexo próprio da Comissão do
Vale do São Francisco no Orçamento Geral da República e atendidas a conta dos recursos estabelecidos no art. 29 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias .
Art. 4.º O orçamento geral da União consignará, anualmente,
as dotações à Comissão do Vale do São Francisco para execução
do plano e custeio dos serviços previstos não podendo, em cnenhum
caso a importância total das mesmas ser inferior a 1% sôbre o
montante das rendas tributárias previstas na proposta para o exercício a que se referir o orçamento.
Parágrafo único. Verificado que as dotações consignadas à
Comissão do Vale do São Francisco, para execução do plano de
recuperação, foram, num exercício, inferiores a 1 % (um por cento)
das rendas tributárias mêle efetivamente arrecadadas, será a di·
ferença suprida por crédito especial, cuja aplicação se restringirá
às obras do plano.
Art. 5.0 É o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais até a importância de Cr$ 177. 200. 000,00 (cento e setenta
e sete milhões de cruzeiros) , para ocorrer às despesas previstas, no
quadro anexo a esta Lei, a fim de ser dada aplicação aos saldos
verificados nos exercícios de 1951, 1952, le53 e 1954.
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Art. 6.º 1!: o Poder Executivo autorizado:
a) a negociar empréstimos internos ou externos, cujo prazo
não ultrapassa o fixado para o plano no art. 2.º desta lei e que
não impliquem compromissos anuais superior a 0,4% (quatro décimos por cem.to) das respectivas rendas tributárias, a fim de
financiar a execução das obras de regularização do regime fluvial,
e de grande irrigação, indicadas no plano, principalmente da barragem das Três Marias (Borrachudo).
b) a celebrar contratos, na forma da legislação vigente, para
aquisição nos mercados externos dos materiais e equipamentos
necessários à execução do plano geral do Vale do São Francisco.
Art. 7.º Compete ?- Comissão do Vale do São Francisco promover entcmdimentos e firmar acôrdos e convênios com os governos estaduais e municipais, autarquias, sociedades de economia
mista, entidades paraestatais, existentes ou que venham a ser criadas em virtude de lei, e entidades privadas, no sentido de coordenar as atividades relacionadas com os programas e trabalhos dêste
plano, tendo em vista o dispôsto no art. 14 da Lei n.º 541, de
15 de dezembro de 1948.
Art. 8.º Mediante convênios a Comissão do Vale do São
Framcisco cooperará com os municípios da Bacia na instalação
ou melhoramento deu mserviço de abastecimento d'água potável,
empregando, em cada caso, por conta das dotações do art. 20 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórios, quantia não superior a Cr$ 1. 000. 000,00 (um milhão de cruzeiros), competindo-lhe estudar, projetar e executar as respectivas obras.
§ l.º Caberá à Prefeitura interessada o custeio do que exceder daquela importância, devendo antes do início das obras, ter
assegurado à Comissão do Vale do São Francisco o financiamento
da parte que lhe compete, podttndo, se necessário, recorrer, para
tanto, a operação de crédito, caso em que lhe será facultado dar
em garantia a renda do próprio serviço.
§ 2.0 Nos casos de comprovada impossibilidade, por parte das
Prefeituras de custearem a parcela dos serviços que lhes compete
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ou de conseguirem a necessária operação de crédito, como previsto
no parágrafo anterior, poderá a Comissão do Vale do São Francisco financiar a execução da referida parcela de serviço, mediante
garantia oferecida pelas Prefeituras interessadas, com base na
quota-parte do impôsto de renda devida aos Municípios.
§ .3.º

Os prazos dos financiamentos concedidos pela Comissão
do Vale do São Francisco não poderão ultrapassar o prazo indicado
no art. 2. 0 desta lei para a execução do Plano Geral, e os juros
serão de 6% (seis por cento) ao ano.
§ 4.º

Para atender aos financiamentos a serem feitos pela
Comissão do Vale do São Francisco serão previstas, nos programas
relativos ao 2. 0 e 3. 0 qüinqüênios do Plano Geral, as mecessárias
dotações, às quais irão sendo incorporadas as amortizações e juros
daqueles mesmos empréstimos concedidos, formando um fundo
único rotativo destinado a financiamentos da espécie em questão.
§ 5.º No programa referente ao 4.º qüinqüênio do Plano Geral será prevista a liquidação dêsse fundo, ficando imdicada a aplicação que deverá ser dada ao seu montante.
§ 6.º Na distribuição dos benefícios previstos nesse artigo e,
quando cabível, também dos financiamentos mencionados no seu
§ 2. 0 serão observados, com referência aos Estados, os critérios de
proporcionalidade quanto ao número de Municípios de cada Estado compreendidos no Vale e ainda não servidos por sistema público de abastecimento d'água, e da simultaneidade, quanto à
execução das obras.

Art. 9.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, faculta ao
referido órgão, além de outras mrerrogativas:
a) amlicar recursos independente de registro prévio no Tribunal de Contas de acôrdo com dispôsto no art. 17 da Lei m. 0 541,
de 15 de dezembro de 1948;
b) requisitar funcionários especializados de outras repartições e serviços, de acôrdo com o Estatuto dos Funcionários Públi-
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cos Civis da União, podendo conceder-lhes gratificações até o máximo correspondente ao símbolo FG-1.
Parágrafo único. Os saldos das dotações não aplicadas no
exercício financeiro ou dentro dos prazos normais de vigôncia dos
créditos, serão integralmente aplicados em épocas posteriores, escriturados em "restos a pagar".
Art. 10. A Comissão do Vale do São Francisco manterá 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 mais serviços a seu cargo, sacam.do à medida das necessidades, .tendo em
vista o disposto no art. 16 da Lei n.º 541, de 15 de dezembro de
1948.
§ l.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, independente de duodécimos.
§ 2.º Até 31 de janeiro de cada ano, a Comissão do Vale do
São Francisco deverá remeter ao Tribunal de Contas a prestação
anual dos suprimentos que lhe foram concedidos no exercício anterior, a fim de permitir o cumprimento do disposto no art. 15 da
Lei 541, de 15 de dezembro de 1948.

Art. 11. Os destaques das verba,s de que trata o § 2.º do
art. 7. 0 da Lei n. 0 541, de 15 de dezeitibro de 1948, serão solicitados, nos limites das dotações anuais,'· diretamente ao Presidente
da República, pelo diretor superintendente da Comissão e independente de qualquer formalidade junto aos mais órgãos administrativos do serviço público.
Art. 12. É o Poder Executivo autorizado a organizar, por
intermédio da Comissão do Vale do São Francisco, uma sociedade
de economia mista para exploração do tráfego fluvial do São
Francisco, sob a denominação de Companhia de Navegação do
São Francisco S.A., subscrevendo até o limite de Cr$ 92.500.000,00
(noventa e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) do respectivo
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capital, sendo Cr$ 70.000.000,00 (setenta milhões de cruzeiros),
em dinheiro, pagáveis em três anos, e os restantes Cr$ 22.500.000,00
(vinte e dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) representados
pelas instalações do estaleiro fluvial da Ilha do Fogo, pelos armazéns construídos e portos fluviais, os quais serão incorporados ao
patrimônio da sociedade.
§ 1.º Os Governos dos Estados de Minas Gerais e Bahia,
proprietários, respectivamente, da Navegação Mineira do São Francisco e da Viação Baiana do São Francisco poderão fazer parte da
sociedade, com a incorporação à mesma dos acervos de suas
emprêsas, recebendo cada qual em ações o preço da respectiva
avaliação.
§ 2. 0

Serão incorporados à Sociedade mediante desapropriação, na forma da lei, os acervos da Companhia Industrial e Viação
de Pirapora S.A. e da Emprêsa Fluvial Ltda., nas partes relativas
à navegação, devendo as respectivas indenizações serem pagas
com parte do capital, em dinheiro, subscrito pelo Govêrno Federal.
§ 3. 0

O capital do Govêrno Federal na constituição da referida sociedade não poderá ser inferior em qualquer hipótese, a
51 % (cinqüenta e um por cento) do total das ações.
§ 4.º Serão atribuídas à referida sociedade de economia
mista, a partir do exercício de sua constituição, as subvenções
concedidas às emprêsas de navegação a serem incorporadas, nos
têrmos do Decreto-lei n.º 3 .100, de 7 de março de 1941.
§ 5.º A Companhia de Navegação do São Francisco S.A.
adotará um plano de contabilidade industrial, que possibilite a
apuração do custo unitário de cada um dos seus serviços.
§ 6. 0 A Companhia de Navegação do São Francisco S.A.
enviará, até o dia 30 de abril de cada ano, às Comissões de Tomada
de Contas da Câmara dos Deputados e do Senado, cópias do balanço, da demonstração de lucros e perdas, do relatório e dos anexos que esclareçam todos os dados do balanço.
§ 7. 0 Os empregados da nova sociedade ficarão sujeitos à
legislação trabalhista.
§ 8.o As indenizações que forem devidas em conseqüência
de dispensa de pessoal admitido após a declaração de utilidade
pública, para fins de desapropriação, ou autorização legislativa
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para efeito de incorporação das emprêsas de navegação, correrão
por conta das entidades respectivas, desde quando não autorizadas
pelo Govêrno Federal.
§ 9.º As melhorias de salário ou de vantagens, concedidas
ao pessoal a partir da referida declaração de utilidade pública, ou
autorização legislativa, poderão ser revistas e reajustadas, sem
direito a indenização, no caso de redução.
§ 10. As providências indicadas nos §§ 8. 0 e 9. 0 dêste artigo
só terão eficácia dentro em (60) sessenta dias, a contar do funcionamooto da nova emprêsa.

Art. 13. É mantido o direito de livre navegação do rio São
Francisco e seus afluentes, devendo contudo, a Comissão do Vale
do São Francisco providenciar, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, a expedição das necessárias instruções no sentido de que as
demais emprêsas de navegação que ali operam procedam no prazo
de 5 (cimco) anos, a contar da data da expedição das referidas
instruções à reforma de suas respectivas frotas fluviais de acôrdo
com as especificações a serem aprovadas pelo Presidente da República.
Art. 14. A Comissão do Vale do São Francisco em colabo,
ração com a Diretoria de Marinha Mercante do Ministério da
Marinha e com a Comissão de Marinha do Ministério da Viação
e Obras Públicas, organizará, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, um regulamento especial para exploração e manutenção do
tráfego fluvial do São Francisco, tendo em vista as particularidades
do meio onde o mesmo vai ser aplicado, o qual .terá aprovação
por decreto do Poder Executivo.
Parágrafo único... (Vetado) ...
1

Art. 15.
Qualquer concessão para aproveitamento de quedas d'água no Rio São Francisco e seus afluentes dependerá de
prévia audiência da Comissão do Vale do São Francisco.
§ l.º A Comissão do Vale do São Francisco celebrará convênios com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, para que
esta execute os estudos, projetos, serviços e obras de linhas de
transmissão e estações transformadoras, destinadas ao formecimento de energia elétrica aos municípios da bacia do São Fran-
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cisco, incluídos em sua zona de influência, mediante dotações do
art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que
serão distribuídas anualmente, pela primeira à segunda.
§ 2.º Os ccuvênios estipularão a obrigatoriedade, por parte
da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, da reserva, a partir
do funcionamento do terceiro gerador da Central de Paulo Afonso,
de uma quota progressiva da potência instalada para os fornecimentos previstos neste artigo assumindo a Comissão do Vale do
São Francisco a responsabilidade dos ônus decorrentes da. reserva
e fornecimento de E•.aergia.
§ 3.º O Orçamento da República consignará durante 5 (cinco) exercícios a partir de 1954 as dotações do art. 198 da Constituição, a razão de Cr$ 40. 000. 000,00 (quarenta milhões de cruzeiros) anuais, que serão distribuídos a Companhia Hidrelétrica
do São Francisco, para construir linhas de transmissão e estações
transformadoras em municípios situados no Polígono das Sêcas
dt'.."ltro de sua zona de influência a começar pelos sistemas do
Cariri, Senhor do Bonfim, Mossoró, Pajeú e Palmeira dos índios.

Art. 16. O Poder Executivo por intermédio da Comissão do
Vale do São Francisco, poderá explorar as fontes de energia de
que trata o artigo anterior, bem como pesquisar, lavrar e industrializar os depósitos minerais existentes na região do São Francisco, excetuados os de petrólio diretamente ou por meio de sociedade de economia mista que organizar.
Para exploração das centrais, usinas e sistemas elétricos em construção ou que forem construídas pela Comissão do
Vale do São Francisco, nas regiões do alto e médio São Francisco,
é o Govêrno Federal autorizado a organizar, por intermédio da
referida Comissão, duas sociedades de economia mista sob a denominação, respectivamente, de Companhia de Eletricidade do Alto
São Francisco e Centrais Elétricas do Médio São Francisco S. A.
§ 2. 0 Essas sociedades, além de operarem as centrais, usinas
e sistemas construídos pela Comissão do Vale do São Francisco,
poderão ampliá-los bem como ccustruir novas centrais, usinas e
rêdes de transmissão quer fazendo-o com recursos próprios, quer
§ 1.º
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lançando mão de recursos provenientes do Fundo Nacional de
Eletrüicação ou de empréstimos mediante contratos de financiamento, inclusive garantidos pela Comissão do Vale do São Francisco, em conformidade com o disposto na alínea a, do art. 6.º
desta lei.
§ 3. 0 O Govêrno Federal, na constituição dessas sociedades,
subscreverá no mínimo 51 % (cinqüenta e um por cento) do total
das ações, sendo seu capital em parte representado pelas obras
de eletricidade construídas com verbas federais.
§ 4.º Os governos estaduais e municipais, interessados, poderão, também, oferecer, como capital ou parte de capital, as obras
conexas existentes, mediante avaliação por parte da Comissão do
Vale do São Francisco.
§ 5. 0

Aplicam-se a essas emprêsas o disposto nos §§ 5.º, 6.º,
7.0 , 8.0 , 9.º e 10 do art. desta lei.
Art. 17 .

A Comissaão do Vale do São Francisco poderá:

a) organizar e manter uma Carteira de Revenda, para fornecimento de materiais e equipamentos a agricultores e criadores
da região, nos têrmos do Decreto n.º 23.255, de 27 de junho de
1947;

b) entrar em entendimento com o Banco do Brasil s. A. e
com o Ministério da Agricultura para estabelecimento, em cooperação, de um serviço de crédito rural;
e) entrar em acôrdo com os proprietários e agricultores da
região, para manter campos de irrigação na base de cooperação,
baixando, para tanto, as necessárias instruções;
d) criar e administrar um Fundo destinado à Mecanização
da Lavoura.
Parágrafo único. Os regulamentos para execução do disposto
nas letras a, b e à dêste artigo serão aprovados por decretos do
Poder Executivo.
Art. 18. Para o qüinqüênio 1951-1955, é aprovado o programa
descrito no quadro anexo à esta lei.
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Art. 19. O pessoal, em comissão do quadro da Comissão do
Vale do São Francisco será de nomeação e exoneração do Presidente da República, mediante proposta da Comissão.
Parágrafo único. O quadro do pessoal de que trata êste artigo será aprovado pelo Congresso Nacional, de cc•;iformidade com
o que dispõe o art. 2.º da Lei n.º 972, de 16 de novembro de 1949.
Art. 20. As tabelas extranumerários serão aprovadas pelo
Presidente da República, mediante proposta da Comissão do Vale
do São Francisco, sendo atribuição do diretor superintendente
dêsse órgão a admissão e dispensa dêsses servidores.
Art. 20. As tabelas dos extranumerários serão aprovadas pelo
Diretor-Superintendente da Comissão do Vale do São Francisco,
nos limites das respectivas dotações, e tendo em vista o disposto
1110 art. 10 da lei número 541, de 15 de dezembro de 1948.
§ 2.º Será facultado ao Diretor-Superintendente da Comissão
do Vale do São Francisco admitir pela Verba 3 (Dispositivos Cons.
titucionais) a título precário e enquanto fôr julgado necessário,
pessoal técnico especializado, com remuneração máxima correspondente ao padrão "O" ou referência 31, para trabalhar nas
obras e serviços em execução no Vale.
Art. 21. O pessoal do Quadro da Comissão do Vale do São
Francisco, excetuados os ocupantes dos cargos de Diretor e Diretor-Superintendente, não poderá ser exonerado, sem justa causa,
após 5 (cinco) anos de serviço ininterrupto na Comissão do Vale
do São Francisco .
Art. 22. São isentos de direitos de importação e mais taxas
aduaneiras, os equipamentos, máquinas e viaturas que a Comissão
do Vale do São Francisco adquirir para os serviços a seu cargo.
Art. 23. A Comissão do Vale do São Francisco, dentro em
90 (noventa) dias a partir da data da publicação da presente lei,
apresentará ao Presidente da República, para ser aprovado por
decreto administrativo, o seu nôvo regimento, tendo em vista entre
outros motivos, as alterações e inovações feitas na presente lei.

-

558-

Parágrafo único. O nôvo regimento referido neste artigo
manterá a forma de organização administrativa própria de órgão
executivo de chefia singular, mantida, entretanto, a forma colegial da Lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948, no que diz respeito
as deliberações para a adoção de programas.
Art. 24. Continuam em vigor tôdas as disposições consta!lltes da lei n. 0 541, de 15 de dezembro de 1948, que não foram alteradas por esta lei.
Art. 25.

Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 19i55; 134.º da Independência e 67.º da República.
JOÃO CAFÉ FILHO.

Prado Kelly.
Edmundo Jordiio Amorim do Valle.
J. M. Whitaker.
Octávio Marcondes Ferraz.
Munhoz da Rocha.
Eduardo Gomes.
Aramis Atsayãe.

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

4 - Usina elétrica do Abacté, em Sio Gotardo,
com linhas de transmiasão para Tiros,
São Gotardo, Arapuã, Rio Paranaíba e
Carmo do Paranaíba..................
5 - Sistema elétrico Formoso-Corrente, com
linhas de transmissão para Correntio•;
Santa Maria da Vitória; Santana doe
Brejos, Lapa, Carinbanha e Paratinga ..
6 - Linhas de fôrça da Central Elétrica de Paulo
Afonso para os municípios de Jeremoabo,
Carquejo, Flôres, Serra Talhada, Jardim,
Manicobal, Missão Veha, Deimiro, Água
Branca, Mata Grande, Canhoba, Gararu
e Pôrto da Fôlha.....................
7 - Conclusão da Usina Pilôto de Paulo Afonso

1951
(Cr$)

-

1953
(Cr$)

1953
(Cr$)

1954
(Cr$)

1955

(Cr$l

1.997. 600,00

2. 000. 000,00

5.000.000,00

6. 002.400,00

3.996 110,00

4.998.398,70

12.000.000,00

27. 000. 000,00

32.005.491,30

3.500.000,00

5.000.000,00

12.500.000,00

13. 500. 000,00

13.250.000,00

-

-

-

-

-

A ser concedida
em crédito
especial
(Cr$)

27. 000. 000,00

-

10.000.000,00

Despesa
total no
qüinqil!nio
(Cr$)

15.000.000,00

80. 000. 000,00

48.000.000,00
10.000.000,00
C1I
O>

IV - NAVEGAÇÃO E TRÁFEGO FLUVIAL:
1 - Ampliação, modernisa~ epadronização do
sistema fluvial de transporte com a organização de uma sociedade de economia
miata para explora~ do tráfego fluvial
2 - Estudos e projetos para melhoramento das
condiçlles de navegabilidade da se~ inferior e da barra do rio São Francisco..
3 - Execuoão de obras destinadas ao melhoramenta das condiçiies de navegabilidade do
Médio São Francisco, inclusive nas corredciraa de Sobradinho e Curralinho.....
4 - Estudos, projetos, construoão e coOBervacão
de obras de proto~o e acoetagem em
portos fluviais:
a) Pirapora, em Minas Gerias..•.......
b) Lapa e Pilão Arcado, na Bahia ......
e) Petrolina, em Pernambuco...........
d) Propriá, em Sergipe.....•...........
e) Penedo, em Alagoas.................
J) Piaassbu~u. em Alagoas.............
o) Consertos nas obras de protecão e acol!taaP.m

---~----···················

o

-

-

-

-

20.000.000,00

-

20. 000. 000,00

-

20. 000. 000,00

-

8. 964. 499,20

6. 450.

ººº·ºº

6.000.000,00

3. 000. 000,00

1.333.552,90

2.500.000,00
2. 700.000,00
1. 000. 000,00
1. 000. 000,00
1.000.000,00

2.500.000,00
3.000. 000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
9.627.474,00

2.500.000,00
3. \JOO. 000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
6.000.000,00

2.000.000,00
3.000.000,00
830.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00

1. 429. 572,70
4.448.925,00
2.002.341,50
2.451.108,70
U07.426,00

5.000.000,00

5. 000. 000,00

9;000.000,00

7.780.534,00

6. 719 .466,00

-

-

10.000.000,00

70. 000. 000,00

1. 200. 000,00

1.200.000,00

-

25.748.052,10

-

10. 929. 572,70
16.148.925,00
5.330.000,00
8.002.341,50
10.451.108,70
26.134. 900,00

5.000.000,00

38.500.000,00

.

~

_,
~

°'

DISTRIBUIÇÕES ANUAIS
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

1951
(Cr$)

1952
(Cr$)

1955

1954
(Cr$)

1953
(Cr$)

(Cri)

..
A ser concedida
em crédito
especial

qüinqüênio

(Cri)

(CrS)

Despesa
tot.al no

V - IRRIGAÇÃO E COLONIZAÇÃO:
1 - Estudos, projetos e execução dos serviços
destinados à colonizacão, na base de irrigação, doo vales dos rios:
a) Paracatu, em Minas Gerais...... ....
b) Urucllnia, em Minas Gerais ..........

e) Corrente, na Bahia..................

d) Grande, na Bahia...................

Pajeú, Moxotó, Brígida e Pontal, em
Pernambuco......................
2 - Estudos, projeto e início de execução das
obras de regularização e irrigação da Seção Inferior do Médio São Franrisco (de
Sobradinho para juzante, até Paulo
Afonso) ............................ ,.
3 - Execução de sistemas de pequena irrigação
e)

na seção inferior do Médio São Francisco

-

-

-

4.000:000.CO
8.480.000,00
1.520. 000,00

2.500.000,00
5.000.000,00
8.520.000,00
8. 000. 000,00

5.000.000,00
5. 000. 000,00
8. 907.474,00
8.202.615,00

-

-

3. 000. 000,00

4.000.000,00

3.000.000,00

-

-

2. 865 .100,00

-

-

2. 997. 385,00

2.092.526,00
2. 280. 000,00

-

-

5.000.000,00

--

-

10.000.000,00

-

2. 000. 000,00

2.000.000,00

3. 000.

ººº·ºº

3.000.000,00

1.000.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

B.000.000,00

5.000.000,00

3.Soo.000,00

1.000. 000,00
1.000.000,00

j,000.000,00
2. 500. 000,00

~.lí00.000,00

3.000.000,00

~. 000.
3.000.000,00

ººº·ºº

2. 500. 000,00
3.500.000,00

7.000.000,00

-

10.365.100,00
14.000.000,00
28.000.000,00
23.000.000,00
20. 000. 000,00

5. 000. 000,00
10. 000. 000,00

VI - RODOVIAS DE ACESSO E LIGAÇÃO:
1 - Estudos, projetos e construção das seguintes
rodovias de acesso e ligação ao Vale do
São Francisco:
a) Pirapora-Veredas-- Leal-Patos, eoni
ramais para Capelinha do Chumbo,
São Gonçalo do Abaeté, Canoeiras e
São Domingos................... :·:
b) Coração de Jesus - B asília - São
Francisco ....,. Serra das Araras Bítio de Abadia...................
e) Januária - Montes Claros - Boca1úva
d) Ilhéus - Bromado - Caitité - Lapa
-Santa Maria da Vitóría-Correntina - Barreiras, inclusive os ramais
para Carinhanha, Santana dos Breioa
e Posses..........................
e) Ipirá-Morro do ChapÕu -Xique-Xique - Barra - Ibipetuba, inclusive
o ramal para Barra do Mendes Brotas- Mor Pará ...............

.
6.000.000,00
3.000.000,00
.... ·- - ··--------··--

9.000.000,00

8.000.000,00

6.000.000,00

6.500.000,00

8.000.000,00

4.000.000,00

- --·

-· -

-

-

-·

-··-

9.000.000,00
. --·7.000.000,00

~

.....,

ó. 000. 000,00

23. 000. 000,00
10.000.000,00
20. 000.000,00

35.000.000,00

36.500.000,00-

C1I

e»
.....

DIBTRIBUIÇÕEB ANUAIS
DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

1051
(CrS)

1.000.000,00

-

1962
(CrS)

1953
CCrSl

1954
(Cri)

1955
(CrS)

1.600.000,00

4.000.000,00

8.000.000,00

4.500.000,00

4. 000. 000,00

5.oo•. ~oo.oo

e.000.000.00

6.000.000,00

3.000.000,00

3. 000.000,00

6.000.000,00

3.000.000,00

Deepesa

A BOr concedida
em cr*!ito
eopecial

total nc
q6inqll!nio

(CrS)

(CrS)

10.000.000,00

-

-

31.000.000,00
19.000.000,00
14.000.000,00

1.soo.000,00

3.000.000,00

6.000.000,00

li.000.000,00

7.000.000,00

7.500.000,00

30.000.000,00

1.100.000,00

3.480.646,60

4.000.000,00

4.000.000,00

4.419.363,40

3. 000.000,00

20.000.000,00

1.000.000,00

2.500.000,00

2. 500. 000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

16. 000. 000,00

c:n

C>
~

2.000.000,00

2.000. 000,00

2.650.230,00
1.349.770,00

--

19.440.000,00

2.500.000,00

6.340.000,00

4.400.000,00

4.200.000,00

3. 000.000,00

1.334. 768,40
1.165. 231,60

2. 260. 000,00
300.000,00

6.370.000,00
3. ooo. o..o,oo
3. 700. 000,00
3. 000. 000,00

3.000.000,00

100.000,00

4.330.000,00
l. 000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00

19.944.009,40
6.815.001,60
4.700.000,00
4.100.000,(l{)

o. 000.000,00

7. 780.634,00

8. 719.466,00

ll.000.-000,00

38.600.000,00

--

-

--

V.

á.000.000,00

á. 000. 000,00

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS

DIBTRIBUIOÕES ANUAIS
1951
(Cr$)

1952
(Cr$)

1953

(Cr$)

A
19M

(Cr$)

1955
(Cr$)

concedida
em aridito

Mr

Despeaa

total no

eapecia)

qilinqilêoio

(Cr$)

(Cr$l

IX - ABASTECIMENTO D'ÁGUA:
1 - Estudos, projetos e execuoA<> dos sistemas
de abaatecimeoto dágua, incluindo tra98do urbano, obl'111! de captapão, adução,
tratamento e distribuipão, em convênio
entre a CVSF e as Prefeituras, Jla8 aeguintes localidades: Formooa, em Goiáo.
Arcos, Bocaiúva, Bom Despacho, Caeté,
Capitólio, Campos Altoe, Conceii;ão do
Mato Dentro, Conselheiro Lafaiette,
Curv•lo, Dores do lrldaiá, Esmera\du,
Espinosa, Felixlândia, Formiga, Grilo
Mogol, Inhaúma, ltaguara, Itabirito,
ltapecerica, Jaboticatuba, Janaúba, Januária, João Pinheiro, Joio Ribeiro, Jcquitai, Lagoa Santa, Manga, Oliveira,
Pitaogui, Paraopeba, Paraoatu, Piai, Pimenta, Rio Paranaíba, Santa Lusia, Silo
Gotardo, Bilo Tiago, Silo Gonoa\o do
Pará, Bão Romão, Silo Franciaco, Sete
Lagoas, Tiros e Unaí, em Minas Gerais.
Angical, Barreiras, Bana, Casa Nova,
Carinhaoha, eurup., Correot111a, Caitité,
Campa Formoso, Gnanambi, Ibipetuba,
Jacobina, Macaúbaa, Paratinga, Palmas
do Monte Alto, Pilão Arcado, Remanso,
Riacho de Santana, Santa Maria da Vitória, Santa Fé, Santana doe Brejoe,
Saúde, Uraodi e Xique-Xique, na Bahia.
Afogados da Ingàzeira, Araripin&, Fioreata, J atinã, Silo Jos6 do Egito, Ma:nioobal, Ouricnri, Pedra, Salgueiro, Sem
Talllada e Sertinia, em Pemambuoo.
Água Branca, Arapirace, Delmiro, Pilo de
Açúcar, Pôrto Real do Colégio, Bilo Bru
e TraipU, em Alagoaa. Aquidab&, Gararu, Caohoba, Neópo\ls, N0111a Senhora
da Glória e P6rto da Falha, em Sergipe•.

cn

g:

-

--

. 8.000.000,00

20.000.000,00

10.000.000,00

4Cl.OOO.OOO,OO

78.000.000,00

DISTRIBUICÕES
.
- . ANUAIS
-.

-

. . .., - . ..
DISTRIBUICÃO nos TRABAii'B:os

~

1951
(CrS)

1052
(Cr$)

1953
(Cr$)

1954
(Cr$)

1955
(CrS)

. A ser ooncedicja.
' ein ·érédito
especial
(Cr$)

-~f:

qilinqüêoio
(Cri)

X - SANEAMENTO RURAL E DRENAGEM:
1 - Estudos; projetos e construção de sistemas
de saueamento e irrigação, incluindo a desobstrução e reguhrizai:l!o das seguintes
bacias afluentes do Baixo Sáo Francisco:
a) Itiúba, Boacica e Marituba, em Alagoas
b) Betume, Propriá, Cotinguiba e outros,
eni. Sergipe...................... '. ....

1. 000. 000,00
2.000.000,00

ººº·ºº
2. 000. ººº·ºº
2. 000.

-

3.500.000,00

5.000.000,00

8.000.000,00

3. 500. 000,00

ó. 000. 000,00

8.000.000,00

-

6.000.000,00

1. 000. 000,00

1. 000. 000,00

-

19. 500. 000,00
20. 500. 000,00

XI - SAÚDE E ASSTSTtNCTA:
1 - Serviços do saúde" assist~ncia, relativos ao
ensino profissional e aos tra.balhos de modicina preventiva e curativa, incluindo:
a) Profilaxia da Malária ...............
b) Equipamento, instalação e custeio das
unidades da "Rêde Hospitalar" ....
e) Serviços de educacão e ensino profissional, incluindo o estudo, projeto. e
instalação e manutenção de 111118 fa·
zenda-escola, no Baixo São Francisco,
em Alagoas.......................

6. 000. 000,00

1. 000.

ººº·ºº

33.000.000,00

20.000.000,00

25. 000. 000,00

20.000.000,00.

-

101.&00.000,00

2.000.000,00

2. 000. 000,00

4,010.000,00

-

9. 000. 000,00

5.500.000,00

5.000.000,00

12.000.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00

19. 380. 000,00

18.945.957.~0

21.000.000,00

21.408.640,00

20.265.402,80

-.

129.262.953,80

184. 871. 776,50

16.500.000,00

990.000,00

20. 000. 000,00

-

XII - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO:
1 - Serviços destinaàos ao desenvolvimento do
fomento da produção, incluindo os trabalhos relativos a mecanização da lavoura, seu custeio e aquisição de tratores, implementas agrícolas, máquinas,
perfuratrizes, drig·lines, viaturas e aces-sórios... .............................

-

47. 500.000,00

XIII - CUSTEIO DA COMISSÃO:
1 - Custeio da Comissão, inclusive pessoal, ma·
teria! e despesas diversas..............
-

272.500.000,00

345.550.000,00'

365.925.269,70

177 .200.000,00

101.000.000,00
1.475.310.000,00

~

""

CONGRESSO

NACIONAL

Em 19-9-1955, o Presidente do Senado Federal encaminhou à
Câmara dos Deputados a ,Mensagem n.º 423/55, do Poder Executivo, em que se esclarecem as razões do veto presidancia1 ao
parágrafo único do art. 14 do Projeto n. 0 1. 057/50 . (DCN de
22-9-1955, pág. 7114)
..
A Comissão Mista constituída de representantes das duas Ca
sas do Congresso Nacional, apresentou relatório sôbre o veto• pre..:
sidencial. (DCN de 8-10-1955, pág. 7370)
·
Reunido o Congresso Nacional em 14-10-1955, o veto presidencial foi mantido, (DCN, Congresso, n. 0 43, pág. 379) . ·
4

O SR PRESIDENTE - Dou conhecimento à Casa do ofício
do Sr. Presidente do Congresso Nacional nos seguintes têrmós:
CN/60.
Em 19 de setembro de 1955.
Excelentíssimo Senhor Doutor Carlos Coimbra da Luz - Pr~
sidente da Câmara dos Deputados.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência as inclusas
cópias das Mensagens ns. 420-A e 423, contendo as razões dos
vetos presidenciais aos seguintes Projetos:

N.º 1.057, de 1950, na Câmara dos Deputados, e n. 0 218,
de 1954, no Senado Federal, que dispõe sôbre o Plano Geral
de Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco.

-
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2. Outrossim, comunico a Vossa Excelência, que a fim de
conhecerem dêsses vetos, convoquei as duas Casas do Congresso
Nacional para as sessões conjuntas a realizarem-se nos dias ...
e 14 de outubro próximo, às 14,30 horas, no edifício da Câmara
dos Deputados.
3. Para as Comissões Mistas que os deverão relatar foram
designados, para ambos os casos, os Senadores:
(PSD)
Gilberto Marinho
Guilherme Malaquias
(PTB)
(PTB)
Caiado de Castro
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos de minha alta estima e mais distinta consideração. Nereu Ramos.

O SR. PRESIDENTE - Designo para integrarem a Comissão
Mista que dará parecer ao veto ao projeto n.º .......... e para
integrarem as Comissões Mista quanto ao projeto n.º 1.057, de
1950, os Srs. Deputados Manoel Novais, Armando Falcão e Maga.
Ihães Pinto.
MENSAGEM N.º 288, DE 1955
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelêtn.cia que, no uso
da atribuição que me conferem os arts. 70, § 1.º e 87, II, da Constituição Federal, resolvi vetar, parcialmente, o Projeto de Lei da
Câmara n.º 1.057, de 1950 (no Senado n.º 218-1954), que dispõe
sôbre o Plano Geral de Aproveitamento Econômico do Vale do
São Francisco.
Incide o veto sôbre Ç> parágrafo único do art. 14 do projeto, pelas razões que passo a expor.
Na forma do previsto no Regulamento para as Capitanias dos
Portos e do que a respeito dispõe o Decreto-lei m..0 2.538, de 27 de
agôsto de 1940, constitui atribuição das Capitanias dos Portos a
fixação das tripulações das embarcações, atendendo à necessidade
de conciliar a segurança e a economia da navegação.
Privar as Capitanias dos Portos dessa atribuição e cometê-la
à Comissão do Vale do São Francisco, é medida que, sôbre ser insólita e injustificável, não solucionará as possíveis falhas da nave·
gação fluvial local.

-
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Na navegação mercante, inclusive ma fluvial, por contingências da legislação trabalhista em vigor, se incluem de fato excessos
nas tripulações das embarcações, excessos que representam, afinal,
maiores ônus para a sua manutenção, sendo indiferente, sob êsse
aspecto, atribuir à Capitania dos Portos ou à Comissão do Vale do
São Francisco a fixação das lotações, porque não será possível fugir às determinações da Lei sem que o transgressor seja devidamente respousabilizado.
Afora o aspecto técnico da condução e segurança da navegação, que cabe às Capitanias apreciar e que as leva a fixar no mínimo necessário a lotação das embarcações, os acréscimos, que se verificam, constituem imposições da legislação trabalhista ou interêsses dos próprios armadores.
1!.:ste o caso da navegação do Rio São Francisco, que, pelas suas
peculiaridades, força as embarcações a acrescer as suas tripulações
para tornar possível, sobretudo, o serviço de carga e descarga dos
navios, bem como o suprimento da lenha que é a fonte de energia
das embarcações de maior porte.
São estas as razões que me levaram a vetar, parcialmemte, o
projeto de Lei em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional.
Rio de Janeiro, em 13 de setembro de 1955. - João Café Filho.
DISPOSITIVO VETADO
Art. 14
Parágrafo único . Nesse Regulamento, caberá à Comissão do
Vale do São Francil!lco fixar o número de tripulantes dos navios
utilizados na navegação do rio São Francisco e seus afluentes.
Da Comissão mista designada para relatar o veto oposto pelo Sr. Presisidente da República ao Projeto de Lei n.O 1.057, de 1950 na Câmara
dos Deputados e 218, de 1954, no Sena:flo Federal, que "dispõe sôbre
o Plano Geral de Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco"'.

2. a Reunião Realizada em 4 de outubro de 1955

Aos quatro dias do mês de outubro de 1955, às 16,30 horn.s, n:>
Sala das Comissões do Senado Federal, presentes os Srs. Ga:i::.ct~1
de Castro, Presidt:toJ1te, Guilherme Malaquias, Relator, Gilbe.n.~1

-
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Marinho, Armando Falcão, Manoel Novais e Magalhães Pinto,
reune-se esta Comissão Mista designada para relatar o veto oposto
pelo Sr. Presidente da República ao Projeto de Lei n.º 1.057 de
1950, na Câmara dos Deputados e 218 de 1954, no Senado, que
"dispõe sôbre o Plano Geral de Aproveitamento Econômico do
Vale do São Francisco".
É lida e sem alterações aprovada a ata da Reunião anterior.
O Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Guilherme Malaquias, Relator do veto, que dê seu parecer expositivo do histórico
do projeto em seu aspecto formal da tempestividade e das razões
do veto, que sem debates é aprovado e assimado.
O Sr. Presidente, antes de encerrar os trabalhos, agradece a
presença de seus pares e em particular ao Senhor Relator pela
clareza e concisão do relatório, fazendo dêle ressaltar os motivos,
repercussão e conseqüências do veto.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando
eu, João Alfredo Vellasco de Andrade, Secretário, a presente ata
que depois de lida achada conforme é aprovada e assinada.
RELATÓRIO N. 0 34, de 1955
A Comissão Especial designada para emitir parecer sôbre o veto parcial,
oferecido ao Projeto de Lei n. 0 1.057 de 1950, na Câmara dos Deputados,
e n. 0 218 de 1954, no Senado, que dispõe sôbre o Plano de Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco.

Relator: Sr. Guilherme Malaquias

Com a Mensagem n. o 288, de t~Í55, o Sr. Presidonte da República enviou ao Congresso Nacional as razões do Veto oferecido
ao projeto acima referido, que dispõe.sôbre ó Plano Geral de Aproveitamento Econômico do Vale do São Francisco.
O projeto, originário de ,Mensagem do Poder Executivo, assinada em 15 de dezembro de 1950 pelo então Presidente Eurico
Gaspar Dutra, foi elaborado em obediência ao artigo 29 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, por equipe de servidores públicos de acôrdo com a Comissão do Vale do São Francisco e teve por objetivo discipl~mar a atividade administrativa do
govêrno federal, no sentido de se concretizar "a possibilidade da

-
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Em 16 de julho de 19'53, a Comissão do Vale do São Francisco
comunica sua incompetência para emitir parecer sôbre as emendas.
Em 10 de novembro de 1953, é lida e vai a imprimir, tendo
pareceres com substitutivos das Comissões da Bacia do São Fran·
cisco e de Fina1nças.
Em 17 de novembro de 1953, é aprovada requerimento de
preferência para o substitutivo da Comissão de Finanças. A seguir,
submetidos a votos, não aprovados: o substitutivo da Comissão
de Finanças e diversas emendas e submendas .
Em 3 de dezembro de 1953, é lida e vai a imprimir a redação
final para a 2.ª discussão.
Em 5 de dezembro de 1953, é aprovado requerimento de ur·
gência, de autoria do Sr. Vieira de Melo.
Em 7 de dezembro de 1953, sessão extraordinária noturna, é
anunciada e €.mcerrada a 2.ª discussão. Vai, com submendas, às
Comissões da Bacia de São Francisco e de Finanças.
Em 1 de abril de 1954, na Comissão de Finanças, é distribuído
ao Sr. Manoel Novais.
Em 7 de junho de 1954, são aprovadas as emendas de parecer
favorável e rejeitadas ~ de parecer contrário, bem como aprova·
das as emendas aos artigos 12 e 13 .
Em 25 de junho de 1954, é aprovado requerimento de urgência,
de autoria do Sr. Gustavo Capanema.
Em 28 de junho de 1954, é lido e vai a imprimir, tendo parecer
da Comissão d.a Bacia do São Francisco com substitutivo ao
projeto, emendado em 2.ª discussão e da Comissão de Finanças
favorável ao referido substitutivo com emendas.
Em 2 de julho de 1954, em sessão extraordinária noturna,
entra em votação, sendo aprovadas as emendas da Comissão de
Finanças e o substitutiv9 da Comissão da Bacia do São Francisco.
O projeto vai à redação final.
Em 3 de setembro de 1954, é lida e vai a imprimir a redação
final, que é, sem observações, aprovada na sessão de 19 de outubro
de 1954.
No Senado, lido na sessão de 4 de novembro de 1954, é distribuído às Comissões de Coostituição e Justiça, de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas, de Saúde Pública e de Finanças.

-
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Em 24 de novembro de 1954, é aprovado na Comissão de
Constituição e Justiça.
Em 28 de dezembro de 1954, é aprovado na Comissão de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
Em 28 de abril de 1955, é aprovado na Comissão de Saúde
Pública.
Em 2 de maio de 1955, são lidos os pareceres das Comissões
de Constituição e Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas e de Saúde Pública, sendo emitido pelo Sr. Parsifal Barroso o parecer da Comissão de Finanças. Depois de lidas e apoiadas 16 emendas, usa da palavra o Sr. Apolônio Sales, ficando
encerrada a discussão. O projeto volta às mencionadas Comissões.
Em 4 de maio de 1955, é lido o parecer da Comissão de Finanças, sendo emitidos pelos Srs. Kerginaldo Cavalcanti e Neves
da Rocha, respectivamente, os pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, sôbre as emendas de Plenário. A pedido da Comissão de
Transportes, Comunicações e Obras Públicas o Sr. Presidente pede
parecer da Comissão de Serviço Público Civil sôbre a emmda número 7. O Sr. Prisco dos Santos, em nome desta última Comissão,
solicita prazo de meia hora, que é concedido, ficando a sessão
suspensa. Reaberta a sessão, verüica-se falta de número para prosseguimento dos trabalhos.
Em 6 de maio de 1955, após emitidos os pareceres das Comissões de Serviço Público Civil e de Saúde Pública, pelos Srs. Ari
Viana e Sílvio Curvo, respectivamente, entra em votação e é aprovado com tôdas as emendas e com destaque constante do Requerimento n.º 189, de 1955, depois de falarem os Srs. Apolônio Sales
- sôbre as emendas 9 e 10 - e Freitas Cavalcanti - sôbre a
emenda m. 0 11 .
Em 20 de maio de 1955, é aprovada a redação final constante
do Parecer n. 0 502, de 1955, sendo designado o Senador Neves da
Rocha para acompanhar na Câmara dos Deputados o estudo das
emendas propostas pelo senado.
Em 5 de setembro de 1955, o 2. 0 Secretário da Câmara, pelo
Ofício número 1. 864, comunica ao Senado que a Câmara dos Deputados aprovou emenda dessa Casa do Congresso ao projeto, tendo
sido êste, naquela data, euvia.do à sanção.

-
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RAZÕES DO VETO
O Sr. Presidente da República, entretanto, houve por bem
vetar parcialmente a proposição. O veto incide sôbre o parágrafo
único do artigo 14, pelas seguintes razões:
"Na forma do previsto no Regulamento para as Capitanias
dos Portos e do que a respeito dispõe o Decreto-lei n. 0 2. 538, de
27 de agôsto de 1940, constitui atribuição das Capitanias dos Portos
a fixação das tripulações das embarcações, atendendo à necessidade de conciliar a segurança e a economia da navegação.
Privar as Capitanias dos Portos dessa atribuição e cometê-la
à Comissão do Vale do São Francisco, é medida que, sôbre ser
insólita e injustificável,_ não solucionará as possíveis falhas da
navegação fluvial local.
Na navegação mercante, inclusive na fluvial, por contingências da legislação trabalhista em vigor, se incluem de fato excessos nas tripulações das embarcações, excessos que representam,
afim.ai, maiores ônus para a sua manutenção, sendo indiferente,
sob êsse aspecto atribuir à Capitania dos Portos ou à Comissão do
Vale do Rio São Francisco a fixação das lotações, porque não será
possível fugir às determinações da lei sem que o transgressor seja
devidamente responsabilizado.
Mora o aspecto técnico da condução e segurança da navegação, que cabe às Capitanias apreciar e que as leva a fixar no
mínimo necessário a lotação das embarcações os acréscimos, que
se verificam, constituem imposições da legislação trabalhista ou
interêsses dos próprios armadores.
~ste o caso da navegação do Rio São Francisco que, pelas suas
peculiaridades força as embarcações a acrescer as suas tripulações
para tor~ar possível sobretudo, o serviço de carga e descarga dos
navios, bem como o suprimento da lenha que é a fonte de energia
das embarcações de maior porte" .
Cabe, finalmente, acrescentar que o veto foi oferecido em
tempo hábil, estando, assim, em condições de ser apreciado pelo
Congresso Nacional.
Sala das Comissões, em
de outubro de 1955.
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