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RELATÓRIO DE DESLOCAMENTO
Data de saída

Data de chegada

Trecho ida/ volta

21/8/2012

20/8/2012
Número do bilhete

Belo Horizonte (MG)/Brasília (DF)/Belo Horizonte (MG)
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Nome do motorista

ida-TAM1904580-v G=H8GC4C
Justificativa de alteração da viagem

RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM
Descrição sucinta do resultado da viagem

A VIAGEM SE DEU PARA PARTICIPAÇÃO NA 80ª REUNIÃO CTAS QUE ACONTECEU NOS DIAS 20 e 21 de agosto de 2012.NO
Horário: 9h00 às 18h00 NO ENDEREÇO:: Sala S-1, no 1º subsolo do Ed. Marie Prendi Cruz, localizado na SEPN 505. NO DIA dia 20/08
– 9h às 12h hoveram as Reuniões do Grupo de Trabalho:
GT Recarga Artificial de Aquíferos - A partir das – 14h às 18h deram inicio aos trabalhos com os seguintes itens: – Abertura / Informes;–
Aprovação das Minutas de Atas da 78ª e 79ª Reuniões da CTAS; e discussões sobre os Temas Prioritários propostos pelo CNRH à
CTAS para o período 2011-2012; donde destacou-se os seguintes temas : Articulação da união e dos estados para o fortalecimento da
gestão de águas subterrâneas em aqüíferos de abrangência interestadual e transfronteiriça,Monitoramento quali- quantitativo das
águas subterrâneas,Avaliação da gestão do Sistema Guarani,,Recarga artificial de aqüíferos,Aqüíferos carsticos,( proposto pelo
FONASC.CBH)
Outros temas relevantes. No Item 4 – Relatos dos Grupos de Trabalho:- Recarga Artificial de Aquíferos – Leonardo de Almeida, O
presidente em sua fala após ouvir a apresentação em tela observou que ``tivemos alguns avanços`` uma vez que aquela câmara já
estava tratando alguns daqueles temas ali apresentados e que para a próxima reunião poderíamos ter um relato para cada tema.
Continuando passou a fazer um breve relato sobre o GT Recarga Artificial de Aqüíferos que havia se reunido naquela manhã
ressaltando os seguintes pontos: o GT trabalhou em cima de uma revisão conceitual,do levantamento das legislações estaduais
pertinentes ao tema (pouquíssimas legislações estaduais fazem referencia o tema ,com exceção de São Paulo / Resolução 88/89 os
demais estados fazem uma copia da da legisla;cão federal),que na ultima reunião fora criado o GT com o objetivo da elaboração de uma
resolução a ser apresentada ao CNRH.Ficou acordado a apresentação da boneca da resolução na próxima reunião. representante da
Agência Nacional de Águas;TTivemos a apresentação do tema - Gestão do Sistema Aquífero Guarani – Roseli dos Santos Souza,
representante da SRHU/MMA; e por fim o tema " Uso alternativo de água subterrânea onde existe rede de distribuição de empresas
concessionárias. Contexto geral para introduzir a apresentação do Ministério da Saúde –Humberto de Albuquerque, presidente da CTAS
e Nédio Carlos Pinheiro, representante do Estado do Mato Grosso e Goiás;
Dia 21/08 – 9h às 17h
Item 5 – Apresentação da Agência Nacional de Águas sobre o tema prioritário “Diretrizes para articulação entre a União e os estados
com vistas ao fortalecimento da gestão de águas subterrâneas em aquíferos de abrangência interestadual e transfronteiriça”; Item 6 –
Apresentação do Ministério da Saúde sobre a Portaria 2914/2011; Neste item tivemos um exemplo claro da importãncia do CNRH como
espaço de articulação e representação dos interesses econômicos das empresas de perfuração de poços em vista dos problemas
relatados relacionados a portaria do M Saúde que lhes afetam em decorrência da vigência da Portaria 2914/2011 . Nossa
representação indicou o rep dos pescadores e turismo para participar da reunião de rep de CTs e por fim houve divulgação de
Assuntos Gerais e Encerramento.
Participante

31/08/2012
Data

Assinatura

OBSERVAÇÃO
Este relatório (com cartão de embarque anexo) deverá ser anexado ao SCDP( Sistema de Diárias e Passagens)
no prazo de 5 (cinco) dias contados do retorno à sede de origem, sob pena de sanções administrativas cabíveis.

