SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 614, DE 2016
Requer, nos termos do disposto no arts. 74 e 75 do Regimento Interno do Senado
Federal, seja criada Comissão Temporária Externa, composta de 08 (oito) membros
titulares e igual número de suplentes, com prazo de funcionamento de 12 (doze) meses,
destinada a acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos
referentes às obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias
Hidrográficas do Nordeste Setentrional, popularmente conhecida como “Transposição
do Rio São Francisco”, bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica
do Rio São Francisco, podendo para tanto realizar audiências públicas e diligências
externas, requerer informações e outros atos que julgue necessários para a consecução
dos objetivos da Comissão.
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Requeiro, nos termos do disposto no arts. 74 e 75 do Regimento
Interno do Senado Federal, seja criada Comissão Temporária Externa,
composta de 08 (oito) membros titulares e igual número de suplentes, com
prazo de funcionamento de 12 (doze) meses, destinada a acompanhar todos
os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras do
Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do
Nordeste Setentrional, popularmente conhecida como “Transposição do Rio
São Francisco”, bem como o Programa de Revitalização da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco, podendo para tanto realizar audiências
públicas e diligências externas, requerer informações e outros atos que julgue
necessários para a consecução dos objetivos da Comissão.
JUSTIFICAÇÃO
A Transposição do Rio São Francisco é o maior programa de
segurança hídrica da Região Nordeste e vai garantir água a 12 milhões de
habitantes, em 390 municípios, nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba
e Rio Grande do Norte, além gerar emprego e promover a inclusão social.
Por meio do Projeto de Integração do Rio São Francisco, será realizada
a revitalização do rio que é essencial para preservar, recuperar e garantir o
aumento do volume e da qualidade da água da bacia que é fonte de
abastecimento hídrico da região.
O empreendimento, além de recuperar 23 açudes da região, construirá
outros 27 reservatórios, além de 4 túneis, 14 aquedutos e 9 estações de
bombeamento, em 477 quilômetros de extensão nos eixos Norte e Leste, de
transferência de água do rio São Francisco.
Diante do tema mais polêmico dos últimos anos e do volume de
recursos investidos nas obras de Transposição do Rio São Francisco, o
Senado Federal criou, por duas vezes, a Comissão Externa Temporária para
Acompanhar os Programas de Transposição e Revitalização do Rio São
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Portanto, devido ao imprescindível trabalho da Comissão Externa
Temporária para Acompanhar os Programas de Transposição e
Revitalização do Rio São Francisco do Senado Federal, tornar-se imperioso
que o esta Casa continue a acompanhar de perto a questão, criando
novamente uma Comissão de Senadores, com intuito de resguardar os
interesses dos Estados beneficiados, prosseguir com os trabalhos já
desenvolvidos pelas Comissões anteriores e, assim, contribuir para que se
atinja o objetivo da sustentabilidade hídrica do povo nordestino.
Sala das Sessões,
Senador RAIMUNDO LIRA
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Francisco, onde Senadores nordestinos trabalharam ativamente, fazendo
visitas técnicas, acompanhando passo a passo o andamento das obras da
Transposição e ouvindo todos os responsáveis pelo empreendimento.

