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Cargo/Função/Classificação

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano - SRHU

Colaborador Eventual

RELATÓRIO DE DESLOCAMENTO
Data de saída

Data de chegada

Trecho ida/ volta

18/05/2012

14/05/2012
Número do bilhete

Belo Horizonte -MG /Brasília-DF/São Luís-MA

Se veículo – placa nº

Nome do motorista

Ida/azul/A2T7VIVolt-gol XD8V3T
Justificativa de alteração da viagem

A retorno da viagem foi alterado em função da participação no processo eleitoral do CNRH no dia 19
de Maio 2012. Conforme correspondencia já enviada a essa SRHU e os custos são arcados pelo
colaborador eventual citado
RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM
Descrição sucinta do resultado da viagem

A reunião acopnteceu no dia 15 de maio para participação na 57 ctgrht a Prtir de 08,hs no endereço SEPN 505, Lote 2, Edifício Marie
Prendi Cruz, 1º andar, sala 108 – Brasília/DF com a seguinte pauta : A reunião teve inicio conjuntamente com a reunião da CTAS com a
seguinte pauta :Item 1 – Abertura da reunião pelos presidentes das Câmaras Técnicas de Água Subterrânea e Gerenciamento de Recursos
Hídricos Transfronteiriços. (Síntese do programa de trabalho das respectivas Câmaras e possíveis temas de interesse comum.)
No Item 2 – Apresentação do Sr. Luiz Amore, na condição de ex-Secretário Geral do “Projeto de Proteção Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável do Sistema Aquífero Guarani”, sobre o Programa e as ações nele previstas.
No Item 3 – Informe do Presidente da CTAS, de como a Câmara vem acompanhando o tema.
No Item 4 - Apresentação da ANA sobre “Implementação do PEA do Sistema Aquífero Guarani no Brasil – Atividades da Agenda de Águas
Subterrâneas da ANA e do Programa Nacional de Águas Subterrâneas” palestrante Fabrício Bueno da ANA.
No item 5. Apresentação da SRHU/MMA, “Situação do PEA após a finalização do Projeto”
Item 6. Identificação de medidas conjuntas a serem tomadas pelas CTAS e pela CTGRHT no sentido de exortar as autoridades competentes
a adotarem as medidas previstas no PEA.
Item 7. – “Prioridades do PNRH 2012 – 2015: Gestão Transfronteiriça”, apresentação Adriana Lustosa.
Após os trabalhos conjuntos a reunião teve inicio somente com os membros da CTGRHT com a seguinte pauta ;
Item 1 – Abertura, aprovação da Pauta e da Ata da 56ª Reunião.
Item 2 – “Prioridades do PNRH 2012 – 2015: Gestão Transfronteiriça”, apresentação Adriana Lustosa.
Item 2 – Apresentação de planilha com o estado das comissões bilaterais e locais previstas nos Acordos Bilaterais e Trilaterais com os
vizinhos (MRE).
Item 3 – Discussão da proposta metodológica com prioridades,
cronogramas e metas para a elaboração de diretrizes para a gestão do RHFT
001089/12
a ser apresentada pelo MRE.
Item 4 – Aprovação de cronograma e metas para a elaboração de diretrizes de gestão dos RHFT.
Item 5 - Aprovação dos termos de referência do GT do Rio Madeira.
Item 6 - Alteração do prazo de convocação para as reuniões da CTGRHT (Representação dos Irrigantes)
Itens 7 – Informes sobre o Fórum Mundial da Água e a Rio + 20
Item 8 – Informes gerais.
Todos os ´´itens foram debatidos e feitos os encaminhamentos específicos de praxe. Assinalamos porém , a receptividade crítica do Setor
Elétrico quanto ao termo de referência sobre a Bacia do Rio Madeira elaborado pelo MT que ficou de ser analisado com mais detalhes pelo
demais membros das demais CTs.
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22/05/2012
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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.

