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Apresentação

Comissão Externa a Fim de Acompanhar a Situação das
Estiagens no Rio Grande do Sul cumpriu um importante
papel social e econômico. Primeiro, garantindo recursos
emergenciais para atender as populações atingidas e as administrações municipais que decretaram situação de emergência em
função da estiagem que se alastrou, no Sul do Brasil, do fim de
2008 ao primeiro semestre de 2009. Depois, coletando informações junto a esses públicos e sistematizando as ações que precisam ser implementadas através dos governos Federal, do Estado
do Rio Grande do Sul e dos municípios gaúchos para enfrentar
futuras estiagens e diminuir, assim, possíveis prejuízos, oferecendo mais tranquilidade para os produtores rurais e às administrações municipais e suas populações.
Para que muitas das ações propostas por este Relatório possam vir a ser implementadas, há a necessidade da aprovação de
matérias por parte do Legislativo Federal, ou seja, a missão não
se encerra aqui, e os próximos passos devem começar ser implementados imediatamente.
Este trabalho é uma contribuição importante, desenvolvida
pela Câmara dos Deputados, para enfrentar, prevenir e resolver
problemas que afligem a população da Região Sul do Brasil. Na
medida em que muitas das medidas constantes deste Relatório
passem a ser transformadas em políticas públicas permanentes,
este esforço terá alcançado plenamente seu objetivo.
Deputado Marco Maia
Coordenador da Comissão Externa a Fim de
Acompanhar a Situação das Estiagens no Rio Grande do Sul
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1. Introdução

A Comissão Externa a Fim de Acompanhar a Situação das Estiagens no Rio Grande do Sul (CEXESTRS) foi criada mediante
aprovação, em Plenário, do Requerimento nº 4.623, de 2009, do
Deputado Marco Maia. Tal requerimento justificou-se pela necessidade de apoiar as populações atingidas e as administrações
municipais que decretaram situação de emergência em função
da longa estiagem que atingiu o Sul do País. O Rio Grande do Sul
(RS) tem período de estiagem anual, porém, nos últimos tempos,
a cada dois anos vem ocorrendo estiagens muito intensas, a ponto de comprometer o setor produtivo de parte do Estado.
Estudo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Clima Temperado, comparando dados de décadas de registros climáticos no RS, concluiu que o Estado convive com estiagens recorrentes, cerca de cinco ocorrências a cada 10 anos.
Na safra 2008/2009, por exemplo, não houve influência dos
fenômenos El Niño e La Niña, e, por isso, a quantidade e distribuição das chuvas ficaram mais irregulares.
As principais lavouras de verão que, portanto, são sensíveis
à estiagem no Sul do Brasil, são as de soja, fumo, milho e feijão,
que representam em torno de 60% do total do valor da produção das lavouras temporárias do RS.
Conforme estimativas da Fundação de Economia e Estatística do Estado do RS (FEE), a perda no agronegócio atingirá a
casa de bilhões de reais. Os maiores prejuízos serão nas lavouras
de milho e trigo, que juntas registram uma queda na produção
de 28,4%. Os prejuízos totais da estiagem levam em consideração outros setores que colaboram com o agronegócio gaúcho.
A perda direta, decorrente apenas da queda na produção, chega
a R$ 541 milhões (redução de 2,6% em relação a safra de 2008).
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2. Atividades

2.1. Diligências no Estado do Rio Grande do Sul
Entre maio e outubro de 2009, os deputados que compõem a
Comissão Externa deslocaram-se de Brasília (DF) ao Interior do
RS, onde cumpriram roteiros de viagens, reunindo-se com lideranças locais (prefeitos, secretários de agricultura, presidentes de
sindicatos e agricultores) nos municípios de Erval Seco, Erechim,
São Pedro do Sul, Constantina, Bagé e Santo Ângelo, todos castigados pela estiagem.
Uma extensa pauta de reivindicações foi entrege à Comissão
Externa pelos representantes dos municípios e pelos produtores
rurais atingidos.

2.2. Audiências em Ministérios
A Comissão realizou audiências em cinco ministérios, em Brasília, com vistas a sensibilizar o Governo Federal para a gravidade
da situação, para expor a situação dos municípios que sofrem
com as estiagens e solicitar adoção de medidas emergenciais para
atendimento à população afetada naquele momento.
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Ministério
Integração Nacional
Justiça

12 de
maio

13 de
maio

14 de
maio

15 h
18h30min

Desenvolvimento Agrário

14h

Desenvolvimento Social

15h

Agricultura, Pecuária e
Abastecimento

17h

Casa Civil

11h

Estiveram presentes nessas audiências os deputados Marco
Maia (PT-RS), Vilson Covatti (PP-RS), Manuela D’Ávila (PCdoBRS), Mendes Ribeiro Filho (PMDB-RS), Darcísio Perondi (PMDBRS), Afonso Hamm (PP-RS), Vieira da Cunha (PDT-RS), Beto
Albuquerque (PSB-RS), Emília Fernandes (PT-RS), Luís Carlos
Heinze (PP-RS) e o senador Sérgio Zambiasi (PTB-RS). Além desses parlamentares, compareceram representantes de entidades
afetadas pela estiagem: a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (Fetraf-Sul), através do Sr. Rudimar Schöter, a
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), representada pelo Sr. Alberto Broch e a Associação dos Municipios da Região Celeiro (Amuceleiro) pelo prefeito de Vista
Gaúcha, Claudemir Locatelli. Outros prefeitos e secretários municipais também estiveram presentes nessas audiências, como o
Prefeito Municipal de Braga, Luis Carlos Balestrin, o Secretário
Municipal de Planejamento de Crissiumal, Iran Trenti, o Prefeito
Municipal Secretário da Agricultura de Erechim, Paulo Polis e
Eloir Griseli, o Prefeito Municipal de Inhacorá, Evoli Neves da
Silva, o Vice-Prefeito de Redentora, Nilson Paulo Costa, o Prefeito Municipal de São Martinho, Jeancarlo Hunoff, o Prefeito
Municipal de Sede Nova, Iloi Werner, o Prefeito Municipal de
Tenente Portela, Clairton Carboni, o Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, João Carlos Hickmann e o Prefeito Municipal de
Três Passos, Cleri Camilotti.
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Audiências realizadas com Ministros de Estado

ação parlamentar

Uma pauta de reivindicações foi entregue ao ministro da Integração Nacional, Sr. Geddel Lima Vieira, que se prontificou a
buscar dois tipos de medidas: uma de caráter emergencial e humanitário para levar cestas básicas e água em caminhões-pipa
para o população mais necessitada; outra ação é estruturar projetos de perfuração de poços artesianos e a construção de açudes.
Com relação especificamente ao município de Erechim, a Comissão Externa encaminhou ao ministro uma solicitação especial:
a união de esforços para a transposição do Rio Cravo. Trata-se de
uma transposição de bacias, ou seja, tomando água do Rio Cravo
e destinando-a à barragem da Corsan, distante 15 km. Estima-se
que a obra de transposição do Rio Cravo deve durar um ano e
custar cerca de R$ 25 milhões.
A Comissão também entregou uma pauta de reivindicações
ao ministro da Justiça, Sr. Tarso Genro, que se colocou à disposição para buscar a construção de medidas preventivas junto ao
Governo Federal.

2.3. Audiência Pública em Brasília
Em 24 de junho de 2010, a Comissão Externa realizou Audiência Pública para debater o tema “Elaboração de políticas públicas permanentes que visem a mitigar os efeitos da seca no Estado
do RS”. Compareceram técnicos e pesquisadores da Agência Nacional de Águas (ANA), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Federação das Associações de Municípios do RS
(Famurs), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Secretaria Extraordinária da
Irrigação e Usos Múltiplos da Água do Estado do RS, Secretaria
Nacional de Defesa Civil, Universidade Federal do Estado do RS
(Ufrgs) e Universidade Regional Integrada (URI).
As recomendações dos painelistas podem ser resumidas nos seguintes tópicos:
• elaboração de um plano de contigência para a estiagem;
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• elaboração de um plano preventivo de longo prazo para
as estiagens do Sul do Brasil, no âmbito dos comitês de
bacia hidrográfica;
• implementação de um sistema de alerta precoce da estiagem;
• ampliação da capacidade de armazenamento de água na
zona rural (cisternas, açudes e barragens);
• ampliação da agricultura irrigada com a água armazenada;
• adoção de práticas de manejo de solo que aumentem a
infiltração e reduzam o escoamento superficial;
• planejamento da atividade agricola para adaptação/reconversão vocacional em vista das estiagens recorrentes.

2.4. Análise dos dados da Defesa Civil
Constam nas informações divulgadas pela Defesa Civil do Estado do RS 245 municípios afetados pela estiagem no verão e
outono de 2008-2009. A falta de chuvas acompanhou o início
do verão (dezembro de 2008), e a área atingida estabilizou-se nos
primeiros meses de 2009. Em abril e maio, no entanto, a seca
estendeu-se geograficamente, e muitos municípios prorrogaram
a situação de emergência, concomitantemente à decretação em
outros. Dos municípios afetados, somente dez não decretaram
situação de emergência.
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A região nitidamente mais afetada pela estiagem é a porção
Norte do RS, embora alguns municípios localizados em outras
áreas também tenham sido muito prejudicados pela falta de chuvas. Em termos da divisão territorial adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a mesorregião Noroeste
Rio-grandense é a que sofreu maior impacto da seca, com 193
municípios. As mesorregiões Centro-Oriental e Centro-Ocidental aparecem com 17 e seis municípios, respectivamente.
O Nordeste figura com 15 municípios, Sudoeste e Sudeste,
respectivamente com seis e um, e a mesorregião Metropolitana
de Porto Alegre, com quatro municípios.
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O Poder Executivo Federal editou, em 20 de maio de 2009, a
Medida Provisória nº 463, na qual, considerando um montante
superior a R$ 1,2 bilhão, destinou parcela considerável desses
recursos a áreas atingidas por desastres climáticos. Os ministros
do Planejamento, Sr. Paulo Bernardo, e da Integração Nacional,
Sr. Geddel Lima Vieira, informaram que, dos R$ 880 milhões
liberados pelo Governo Federal para amenizar prejuízos com a
seca e enchentes no País, R$ 20 milhões estavam destinados ao
RS (cerca de R$ 80 mil por município atingido), e igual montante para Santa Catarina (SC).
Posteriormente, outros R$ 20 milhões foram incluídos na Medida Provisória, durante sua tramitação na Câmara dos Deputados. A
proposição foi votada no Senado Federal e transformada na Lei Lei
nº 11.981, de 9 de julho de 2009.

ação parlamentar

2.5. A Medida Provisória nº 463/2009

2.6. Programas do governo acessados pelos atingidos
pela estiagem
A União mantém, também, uma série de programas acessíveis
aos produtores rurais e às populações afetadas por desastres climáticos, que foram disponibililizados e incrementados naquele
momento:
• Plano Safra Mais Alimentos da Agricultura Familiar;
• Programa Garantia Safra;
• Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda
(Proger);
• Programa de Incentivo à Irrigação e à Armazenagem
(Moderinfra);
• Programa Produtor de Água;
• Pronaf convencional;
• Pronaf Eco;
• Seguro da Agricultura Familiar (SEAF) ou Proagro Mais;
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• Sistema Nacional de Assistência Técnica e Extensão
Rural (ATER);
• Sistema Nacional de Defesa Civil.
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3. Conquistas

A Comissão Externa realizou gestões junto aos ministérios
do Desenvolvimento Agrário (MDA), da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) e da Integração Nacional e do Desenvolvimento Social (MDS), obtendo apoio aos atingidos pela estiagem, através da destinação de recursos importantes.
Medidas adotadas pelo MDA:
• Prorrogação de parcelas de custeio do Pronaf não cobertas pelo seguro (144 mil contratos, envolvendo R$ 594
milhões, incluídos os atingidos pelas enchentes no Norte do País);
• Prorrogação, até 1º de agosto de 2009, das parcelas vencidas ou por vencer dos empréstimos dos agricultores familiares do RS, SC, PR, MS e SP das operações de custeio do
Pronaf da safra 2008/2009 que não estivessem cobertas
pelo seguro. O mutuário deveria comparecer à sua agência bancária, até 1º de agosto de 2009, para renegociar
esta parcela de custeio em até três anos, com a primeira
parcela vencendo em 2010. O agricultor familiar terá um
desconto no pagamento das parcelas prorrogadas de:
– 30% na parcela de 2009, caso não queira a prorrogação, ou
– 20% na parcela de 2010;
– 15% na parcela de 2011;
– 10% na parcela de 2012.
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• Prorrogação dos demais Contratos (123 mil contratos,
envolvendo R$ 961 milhões, incluídos os atingidos pelas enchentes no Norte do País). Para os contratos de investimentos e custeio do Pronaf (prorrogados de safras
anteriores), do Banco da Terra, do Programa Nacional de
Crédito Fundiário (PNCF) e do Procera, o agricultor familiar deveria comparecer na sua agência bancária antes do
vencimento de sua parcela, para solicitar prorrogação da
parcela por mais um ano após o vencimento do contrato.1
• Disponibilização de uma linha emergencial de crédito
de até R$ 2.000,00 (dois mil reais) por família. Proposta
simplificada de crédito em parcela única, independente
dos limites nas outras modalidades do Pronaf; taxa 0,5%
a.a. Prazo de reembolso: até dois anos. Recursos da ordem de R$ 380 milhões.
• Apoio para alimentação animal da Região Sul do País
(RS, SC e PR): venda de milho pela CONAB ao preço
mínimo (R$ 16,50 / saca, enquanto o valor de mercado
é de R$ 20,00/saca no RS); limite de até 50 sacas por agricultor familiar; apoio das cooperativas de agricultores familiares para distribuição. Recursos de R$ 50 milhões.
• Pagamento de seguro (Seaf/Proagro Mais): previsão superior a R$ 300 milhões em todos os estados atingidos
pela estiagem.
Medidas adotadas pelo MAPA:
• Linha Emergencial de Crédito Rural para financiamento
de atividade da produção rural dos atingidos por enchentes ou estiagens. RS, SC, PR, MS e SP (decretos reconhecidos até 27/maio/09) com valores de até R$ 5.000,00
(cinco mil reais); prazo para contratação até 31/12/2009;
prazo de pagamento em dois anos, taxa de 6,75% a.a.;
prorrogação dos contratos do Proger e custeio não cober1 Não estão incluídos os contratos renegociados pela Lei 11.775 de 17 de setembro de
2008 (Lei das Dívidas).
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Medidas adotadas pelo Ministério da Integração Nacional:
• Para o RS, R$ 40 milhões para convênios com Prefeituras Municipais para construção de açudes, pequenas
barragens, cisternas de placas, sistema de abastecimento
dágua, poço artesiano e semi-artesiano, dentre outros.

ação parlamentar

tos pelo seguro agrícola, a exemplo do que está sendo feito para o Pronaf.

Medidas adotadas pelo MDS:
• Construção de 500 cisternas (R$ 3,6 milhões para acesso
à água visando a produção de alimentos para autoconsumo) e recuperação de 300 poços perfurados (R$ 10,5
milhões), totalizando R$ 14,1 milhões.
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4. Propostas

4.1. Sugestões das lideranças locais
No decorrer de 2009, várias contribuições chegaram à Comissão Externa, em manifestações do setor produtivo, dos poderes
públicos locais e das instituições de ensino e pesquisa. Nas audiência públicas realizadas em Bagé, Constantina, Erechim, Erval
Seco, Santo Ângelo e São Pedro do Sul, apresentaram-se, em síntese, as seguintes sugestões:
• Necessidade de dotar, imediatamente, as prefeituras dos
recursos para atendimento a emergências e calamidades
provocadas pela estiagem recorrente;
• Suspensão imediata das dívidas de custeio e de investimentos, quando da ocorrência de eventos climáticos
desse tipo;
• Aporte de recursos públicos para diversificar a matriz
produtiva da região afetada;
• Doação de grãos para alimentação animal;
• Investimentos em obras de saneamento, de captação e
de distribuição de água no âmbito do PAC;
• Investimentos em soluções de longo prazo para a agricultura, com ênfase na reserva de água;
• Disponibilização de equipamentos para perfuração de
poços artesianos, bem como o encanamento da água
dos poços já perfurados;
• Programa de açudagem e simplificação do licenciamento de açudes e barragens;
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• Eletrificação rural para instalação de pivôs de irrigação e
para utilização de poços artesianos;
• Linhas de crédito para irrigação;
• Isenção de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
para equipamentos de irrigação;
• Seleção de plantas geneticamente adaptadas a menor
disponibilidade hídrica.
Propostas discutidas e aprovadas pela 1ª Conferência Regional
da Agricultura Familiar, realizada em 16 de outubro de 2009,
envolvendo 24 municípios integrantes da Associação dos Municípios das Missões:
• Implantação de um laboratório regional para análise de
solos;
• Análise de solos em todas as propriedades da região a
custo menor;
• Manejo do solo incluindo correção de fertilidade com
churume, plantio direto, pastoreio rotativo e uso de forrageiras e leguminosas;
• Recomendações de uso do solo conforme aptidão agrícola ou florestal;
• Preservação de fontes de água e nascentes;
• Divulgação do Programa Estadual de Irrigação;
• Criação de um programa federal de retenção de água
através de cisternas ou outros meios.
A Associação dos Produtores de Soja do RS (Aprosoja), na pessoa
de seu Presidente Pedro Reus Ribeiro Nardes, encaminhou correspondência em que propõe:
• Viabilizar o financiamento de equipamentos de irrigação e redução de impostos dos mesmos;
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• Implementar o seguro agrícola abrangendo todas as escalas de produção, incluindo abertura de mercado à seguradoras e resseguradoras internacionais;
• Executar uma política de comercialização e garantia de
preços para produtos agrícolas;

ação parlamentar

• Desburocratizar e municipalizar o licenciamento de atividades relativas à irrigação e retenção de águas;

• Criar o Programa Assistido de Recuperação de Produtores Rurais e do Fundo Garantidor de Operações de Investimentos de máquinas e implementos agropecuários
do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES).
O Projeto CooperATIVO 2009, da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Campus Santo Ângelo, em
parceria com a Prefeitura Municipal, recomendou à Comissão
que envide esforços para:
• Aprovação urgente do Projeto de Lei nº 6.381/2005, que
cria a Política Nacional de Irrigação;
• Criação do Programa Regional de Irrigação e Correção
do Solo, integrando ações da União, do Estado do RS e
dos municípios;
• Criação de um Programa Regional de Assistência Técnica Produtiva e de Gestão Integrada da Propriedade, no
âmbito do Pnater e Pronater, visando ao planejamento
agrícola para adaptação ou reconversão vocacional das
propriedades;
• Instalação de unidade da Embrapa na região Oeste do RS;
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4.2. Soluções legislativas
Tramitam na Câmara dos Deputados 14 projetos de lei versando sobre defesa civil, estiagem, seca e/ou irrigação. A Comissão Externa recomenda acelarar a votação desses projetos, a fim
de que o arcabouço legal seja aprimorado nos assuntos relacionados a esses temas.

Projetos de Lei em tramitação na
Câmara dos Deputados dispondo sobre defesa civil,
estiagem, seca e/ou irrigação
PL
4395/1998

2283/2003

4810/2005

6381/2005

Autor

Ementa

Situação

Do Senado
Federal

Estabelece as Diretrizes Nacionais de
Defesa Civil

PLEN
Pronta para
Pauta

Luiz Carreira

Altera a Lei nº 10.420,
de 10/04/2002, que
cria a Fundo GarantiaSafra e institui o Benefício Garantia-Safra,
destinado a agricultores familiares vitimados pelo fenômeno da
estiagem, nas regiões
que especifica

Edson Duarte

Do Senado Federal Comissão
Especial “Vale do
São Francisco”

Dispõe sobre a aplicação de recursos do
Programa Nacional de
Combate à Desertificação e Mitigação
dos Efeitos da Seca
(PAN–BRASIL) nas
áreas susceptíveis a
desertificação

Dispõe sobre a Política
Nacional de Irrigação e
dá outras providências
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CFT
Aguardando
Parecer

CCJC
Pronta para
Pauta

PLEN
Pronta para
Pauta

CMADS
Tramitando
em conjunto
(apensado ao PL
2447/2007)

328/2007

Gustavo Fruet

Institui a Política Nacional de Combate e
Prevenção à Desertificação e dá outras
providências

CFT
Pronta para
Pauta

1869/2007

Do Senado
Federal
Inácio Arruda

Institui incentivo fiscal,
no âmbito do imposto
de renda, para doações ao Fundo Especial para Calamidades
Públicas (FUNCAP)

CMADS
Aguardando
Parecer

Altera a Lei nº 10.420,
de 10 de abril de
2002, que cria o
Fundo Garantia-Safra
e institui o Benefício
Garantia-Safra, destinado a agricultores
familiares vitimados
pelo fenômeno da
estiagem, nas regiões
que especifica

CAPADR
Tramitando
em conjunto
(apensado ao PL
511/2007)

CFT Pronta
para Pauta

2447/2007

3359/2008

Eunício
Oliveira

4466/2008

Milton Monti

Dispõe sobre a
dedução no imposto
de renda das contribuições efetuadas à
defesa civil no caso de
calamidade pública

4955/2009

Paulo
Bornhausen

Altera o art. 51 da Lei
nº 11.775, de 17 de
setembro de 2008

CAINDR
Pronta para
Pauta

Institui, no Ministério
da Integração Nacional, o Fundo Nacional
de Defesa Civil –
FUNDEC, e dá outras
providências

CAINDR
Tramitando
em conjunto
(apensada ao PL
3890/2008)

Cria o Fundo Especial
para Ações Emergenciais de Defesa Civil
– FUNDEC e dá outras
providências

CAINDR
Tramitando
em conjunto
(apensado ao PL
4971/2009)

4971/2009

5194/2009

Acélio
Casagrande

José
Guimarães

ação parlamentar

Edson Duarte

Institui a Política Nacional de Combate e
Prevenção à Desertificação e Mitigação dos
Efeitos da Seca e dá
outras providências
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5283/2009

6494/2009

Paulo Roberto

Dispõe sobre dedução
do imposto de renda
da pessoa física sobre
valores doados para
a defesa civil em situações de calamidade
pública e dá outras
providências

CAINDR
Aguardando
Parecer

Ademir
Camilo

Cria o Fundo Nacional de Defesa Civil
(Fundec), em substituição ao Fundo Especial
para Calamidades
Públicas (Funcap)

SECAP
(SGM)
Aguardando
Despacho

Siglas:
CAINDR – Comissão da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional
CAPADR – Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
CCJC – Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
CFT – Comissão de Finanças e Tributação
CMADS – Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PLEN – Plenário
SECAP (SGM) – Seção de Registro e Controle de Análise da Proposição

Destaque especial merece o Projeto de Lei nº 6.381/2005, do
Senado Federal (Comissão Especial “Vale do São Francisco”),
que dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação. A proposição
sujeita-se à apreciação do Plenário e se encontra pronta para
pauta, relatada pelo Deputado Afonso Hamm. Os expositores da
Audiência Pública para debater o tema “Elaboração de políticas
públicas permanentes que visem a mitigar os efeitos da seca no
Estado do RS”, realizada em 24 de junho de 2010 na Câmara
dos Deputados, foram unânimes em atestar que a estiagem no
Sul é mais um problema de distribuição das chuvas ao longo do
ano, do que de baixa precipitação. Havendo reserva de água no
período chuvoso e um planejamento cuidadoso da irrigação, seria possível garantir a produção agropecuária nos períodos com
déficit hídrico.
Subsidiariamente, deve-se destacar a Proposta de Emenda à
Constituição nº 564/2006, de autoria do Senador Osmar Dias,
que altera os artigos 21 e 22 da Constituição Federal, para definir
a competência da União no ordenamento do Sistema Nacional
de Meteorologia e Climatologia. A matéria é sujeita a tramita-
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ção especial e à apreciação do Plenário. O relator da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos
Deputados, Sr. Maurício Rands, manifestou-se pela admissibilidade. Em abril de 2009, o Presidente da Câmara, Deputado Michel Temer, criou Comissão Especial, nos termos do parágrafo 2º
do artigo 202 do Regimento Interno para dar prosseguimento à
análise. Atualmente, aguarda-se a constituição de uma Comissão
Temporária para dar prosseguimento ao exame da matéria.

4.3. Indicações ao Governo Federal
A Comissão Externa recomenda ao Governo Federal a realização das seguintes ações, na sua esfera de competência, de forma
a combater os efeitos da estiagem nos estados do Sul do Brasil:
• Coordenação, pelo Ministério da Integração Nacional,
de todas as ações da União em relação à estiagem;
• Criação de um Programa Federal de Retenção de Água,
incluindo todos os meios técnicos disponíveis (cisternas, açudes, barragens, manejo do solo para aumento
da infiltração, controle do assoreamento dos rios, etc);
• Determinar à Secretaria Nacional de Defesa Civil e ao
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que realizem
estudo conjunto sobre riscos climáticos no Sul do Brasil,
com base nas séries históricas de dados meteorológicos
e de decretações de situação de emergência e estado de
calamidade pública;
• Adaptar à região periodicamente afetada pela estiagem
no Sul do Brasil as recomendações técnicas relativas ao
Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação
e Mitigação dos Efeitos da Seca coordenado pela Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, no âmbito da Convenção das Nações Unidas de
Combate à Desertificação (UNCCD);
• Consolidar as políticas de crédito e de seguro agrícola
voltadas à reconversão de terras e apoio aos produtores
rurais severamente afetados por estiagens.

29
Comissão Externa a Fim de Acompanhar a Situação das Estiagens no Rio Grande do Sul

ação parlamentar

• Promover a integração das ações da União, Estados e
Municípios para mitigação e adaptação à estiagem, envolvendo as respectivas pastas de:
– Agricultura e Desenvolvimento Agrário (reconversão
agrícola);
– Meio Ambiente (licenciamento de reservatórios e otorga de uso de recursos hídricos);
– Defesa Civil (estrutura regional de atendimento a
emergências e calamidades);
– Ciência e Tecnologia (pesquisa induzida nas áreas de
eficiência de uso dos recursos hídricos, agricultura, conservação do solo e genética vegetal).
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Conclusões

A Comissão Externa a Fim de Acompanhar a Situação das Estiagens no Rio Grande do Sul (CEXESTRS) entende a necessidade
de dois conjuntos de medidas a serem adotadas. Por um lado,
para atender às necessidades prementes da população afetada
pela estiagem e, por outro, para prevenir e mitigar os efeitos de
futuros eventos dessa natureza.
Medidas emergenciais:
• Quitação integral dos “Restos a Pagar” ainda pendentes para o RS, referentes aos ministérios da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, do Desenvolvimento Agrário,
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Integração Nacional (constantes nos anexos do Relatório
Final, ver versão integral).
• Execução das Emendas da Bancada do RS ao Orçamento da União, destinadas aos ministérios da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, do Desenvolvimento Agrário,
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Integração Nacional (constantes nos anexos do Relatório
Final, ver versão integral).
Medidas permanentes:
• Alteração do Fundo Especial para Calamidades Públicas
(Funcap) ou criação do Fundo Nacional de Defesa Civil
para plena estruturação do Sistema Nacional de Defesa
Civil (Sindec);
• Realização de investimentos iniciais em soluções técnicas para retenção de água (poços, cisternas, microaçudes,
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açudes, barragens) e implantação de um programa permanente de fomento a essas práticas;
• Ampliação da agricultura irrigada associada às obras de
retenção de água;
• Diversificação da matriz produtiva e apoio à reconversão
nas propriedades rurais;
• Extensão agrícola e apoio às empresas rurais para melhorar as práticas de manejo do solo, dos cultivos e da
própria gestão do negócio;
• Implementação completa do Pronaf Sustentável, criado
pelo Decreto nº 6.882/2009, que prevê assistência técnica integral para todas as atividades da propriedade;
• Ampliação da rede meteorológica para maior previsibilidade dos efeitos climáticos.
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Comissão Externa visitou municípios atingidos pela estiagem com apoio
da FAB.
Foto: Nazur Garcia

Comissão Externa em Erval Seco-RS, 8 de maio de 2009.
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Foto: Nazur Garcia

Comissão Externa em Erechim-RS, 8 de maio de 2009.
Foto: Amanda Miguel

Comissão Externa na Câmara de Vereadores de Bagé-RS, 23 de outubro
de 2009.
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Foto: Edson Santos

Audiência Pública, em Brasília, reúne diversas entidades públicas e de
pesquisa para debater a incidência de estiagens no RS, 24 de junho
de 2009.
Foto: Edson Santos

Audiência Pública, em Brasília, reúne dezenas de prefeitos gaúchos, 15
de julho de 2009.
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Foto: Neila Medeiros

Audiência da Comissão Externa com o ex-ministro da Integração Nacional,
Geddel Vieira, em Brasília, 12 de maio de 2009.
Foto: Neila Medeiros

Audiência da Comissão Externa com o ex-ministro da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, Reinhold Stephanes, em Brasília, 13 de maio de 2009.
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Foto: Edson Santos

Entrega do Relatório Final da Comissão Externa ao Presidente da Câmara
dos Deputados, Michel Temer, 14 de abril de 2010.

39
Comissão Externa a Fim de Acompanhar a Situação das Estiagens no Rio Grande do Sul

