
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DEPUTADO GABRIEL SOUZA,

DIGNÍSSIMO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Senhor Presidente,

Os deputados que este subscrevem, requerem a constituição
da Frente Parlamentar para Acompanhamento da Hidrovia

Binacional da Lagoa Mirim

Há tempos é debatida a viabilidade e as vantagens que o

transporte hidroviário traria para toda a nossa região. A publicação do

Decreto 10.865/2021 no Diário Oficial da União no dia 22 de novembro

demonstra que esse antigo sonho começa a se tornar realidade.

Conforme noticiado pela Secretaria de Portos e Transportes

Aquaviários do Ministério da Infraestrutura', foi entregue a primeira

etapa dos estudos de viabilidade para a concessão da Hidrovia da Lagoa

Mirim.

Trata-se do primeiro projeto de concessão hidroviária do

país. A hidrovia —que liga Brasil e Uruguai —é constituída por trechos de

sete rios e tem extensão total de 1.860 quilômetros. A navegação pelo

canal fluvial permitirá o escoamento de cargas pelo Porto de Pelotas,

liberando cargas por rotas no Oceano Atlântico.

Ainda, conforme constou no artigo 1'o Decreto
n.'0.875/2021,a hidrovia foi qualificada no âmbito do Programa de

Parcerias de Investimentos da Presidência da República —PPI, e incluída
469.G/V

no Programa Nacional de Desestatização. MESA/PRESIDÊNCIA
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Verifica-se que a dragagem e a sinalização de passagem de

embarcações serão feitas por um agente privado, que ficará localizado

entre o canal do Sangradouro, no extremo norte, e ao canal de acesso ao

Porto de Santa Vitória do Palmar, no extremo sul. 0 objetivo é que a

dragagem da Lagoa Mirim faça ligação com a Lagoa dos Patos e integre a

hidrovia do Mercosul.

Os beneficios do transporte por hidrovia são inegáveis:

movimenta grandes cargas por longas distância, e o custo operacional é

menor. Adernais, a vida útil da infraestrutura é elevada, e os índices de

acidentes são baixos.

As características dessa forma de transporte também são

benéficas do ponto de vista ambiental, eis que cons ome menos

combustível, acarretando na diminuição na emissão de poluentes e,

assim, o impacto ambiental é reduzido. Entretanto, existe a preocupação

para que o projeto preserve o entorno da lagoa, que inclui área de reserva

ecológica.

Pelo ineditismo da iniciativa, a primeira hidrovia pedagiada

do país, e todos os impactos positivos em diversas áreas, como a
econômica e ambiental, bem como a necessidade de transparência em

todas as etapas a serem cumpridas, é que se apresenta esta Frente

Parlamentar para que a Assembleia Legislativa exerça o seu papel de

fiscalização e acompanhamento desse histórico projeto.

Porto Alegre —RS, em 17 de dezern ro de 1.

Deputado Luís gu o Lara —PT
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