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Justificativa de alteração da viagem

NAO FOI POSSIVEL O EMBARQUE TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO DAS DIARIAS NAO
FOI REALIZADO A TEMPO . VIDE CORRESPONDENCIA ENVIADA A PRESIDENCIA DA CTCT, A
SECRETARIA EXECUTIVA E AOSECRETARIO EXECUTIVO DO CNRH ABAIXO:
RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM
Descrição sucinta do resultado da viagem
São Luis, 20 de setembro de 2012.
Ao Ilmo Senhor Presidente da CTCT/CNRH
Dr. Sanderson Alberto Medeiros Leitão
Senhor Presidente,
Com os nossos cumprimentos extensivos aos demais membros dessa egrégia Câmara Técnica do Conselho Nacional de Recursos Hídricos passamos a comunicar a
vossa senhoria fatos para em seguida aduzir:
1.Insta frisar que há mais de ano o pagamento das diárias dos representantes do segmento da sociedade civil - ONGs tem ocorrido de maneira a não atender o objetivo do
mesmo no tocante a custear todas as despesas referentes à participação nas reuniões das câmaras técnicas do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH uma vez
que sempre tem ocorrido após a realização da referidas reuniões.
2.Deveras e após pacientes e constantes solicitações junto à secretaria executiva do CNRH para que essa rotina administrativa fosse alterada, em maio de 2012 aconteceu
uma reunião com representantes da secretaria executiva do CNRH e com representantes da representação em tela objetivando a solução para essa situação, entretanto,
infelizmente esse cenário de claudicação não foi alterado até a presente data.
3.É imperioso relatar que para a participação em todas as reuniões acontecidas após a data mencionada anteriormente (maio de 2012) a representação da sociedade civil –
ONGs têm arcada com todas as despesas para viabilizar a vinda do respectivo representante as reuniões,o que enseja ressarcimento de despesas e não pagamento de
diárias,onerando os compromissos financeiros da representação e causando desconforto e constrangimento aos mesmos.Soma-se a estes o prejuízo causado ao
segmento em tela no momento da composição da câmara técnicas,uma vez que o critério número de faltas é sempre usado.
4.As justificativas apresentadas pela secretaria executiva são de toda ordem e ressaltamos aquelas como :”não há tinta para impressão de documentos”, “se chegar à
minha mesa eu pago”, “ se o funcionário que leva os documentos para o banco vier trabalhar a tarde , o documento segue hoje, porque pela manhã ele não veio e eu não
vou levar” no mínimo evidenciam a ausência absoluta da liturgia do cargo a causam ao segmento uma péssima impressão da insuficiência dos processos administrativos
da secretaria executiva do CNRH e de outros setores que fazem partem dessa engrenagem.
5.Cinco meses são passados dede o último mês de maio e alicerçada no inteiro teor dos itens pontuados acima a representação do segmento – ONGs no plenário no
Conselho Nacional de Recursos Hídricos deliberou que só seria possível arcar com as despesas de um representante para participar da 80 a. Reunião da CTCT o que
lamentamos e nos causa prejuízos imensuráveis.
6.Diante do exposto solicitamos a CTCT/CNRH que integre o presente documento aos documentos da presente reunião e que a falta da representante do segmento alheia
a sua vontade seja justificada para que mais a frente não sejamos mais ainda prejudicados.
7.Segue anexado a este os comprovantes de saldo da conta bancária a qual a signatária do presente dispõe para o recebimento das diárias o que comprova que o saldo
bancário de 20/09 retrata os depósitos referentes à participação da reunião da CTCOST ocorrida entre os dias 12 a 15 de setembro,Istoé 09 dia após a ida a Brasília, e a
participação na reunião da CTCT que tem início hoje às 14 horas,significando o depósito realizado após a saída da representante de São Luis – MA que deveria ter ocorrido
as 05 h:40min e hoje.
Reiteramos nossos cumprimentos e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.
Cordialmente,
Engenheira Civil Thereza Christina Pereira Castro
Representante do segmento da sociedade civil- ONGs /CTCT – CNRH
* Solicitamos adotar os procedimentos administrativos em funcao da situacao acima.
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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.

