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Data de saída
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Recife (PE)/Brasília (DF)/Recife (PE)
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Nome do motorista

REC-BSBjj3865TAM-GOL-tdv8t
Justificativa de alteração da viagem
Houve alteração decorrente de mudanças de minha agenda por necessidade de cumprir compromisso junto as representações das org civis no CONAMNA no dia 28.Foi solicitado alteração do bilhete de volta a São Luiz que foi negado sem justificativa legal
e razoável. Tivemos que arcar com nossos custos passagem de volta para S Luiz MA anteriormente justificada .Em hipótese alguma nossa representação alterará suas prioridades e agendas estratégicas .Pois entendemos que isso pode estar previsto dentro
dos arrazoados sobretudo por que nossa entidade teve que atender demanda especificas de população do Pantanal e na Câmara dos deputados nessas datas já publicizadas. Dentro de nossas limitações arcamos com a viagem BSB -IMPeratriz -MA no dia
28 e dessa cidade de onibus para São LUiz com extensa programação desde o dia 29 até o dia 11 de Dezembro quando voltei a Brasilia em transito para participar da reunião no dia 12 de dezembro no CNRH com despesas pagas por mim. Nos dias 03 ate o
dia 5 atuamos em reunião relacionadas ao CBH Parnaiba em Theresina - PI No dia 13 participei de reunião do CBH Paranaiba com translado de ida e de volta a Imtubiara Goiaz pagas pela ABHA - Agencia delegatária do o CBH Paranaiba e somente em
Janeiro por força de nossa agenda voltaremos a Recife com despesas pagas por nossa entidade. Assim sendo peço providenciar o retorno dos valores relacionados a viagem BSB São Luiz gol loc tdv8t ,para o erário publico se foram pagos ao fornecedor
dos serviços.haja vista que, dentro de nossa missão institucional e função publica como conselheiro desse colegiado , ter tido que mudar minha agenda para atender demandas imnprevistas decorrentes dessa função Toda essa programação que participei
e participo está disponível para todos os públicos no site : www.http://fonasc-cbh.org.br/?cat=8 e ficará anexa também a esse documento.Pedimos reconsidwerar por que não foi paga a passagem BSB SL formalmente.

RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM
Descrição sucinta do resultado da viagem

A viagem se deu para participação na - 92ª REUNIÃO DA CTPOAR CAMARA TECNICA DE PRO
CEDIMENTOS DE OUTORGAS nos dias 26 e 27 de novembro de 2012 e teve início as 14 horas co primeiro
dia na Sala CONAMA, 1º andar do Ministério do Meio Ambiente, SEPN 505 – lote 2, BrasíliaDF, sendo que no dia 26 de novembro, das 14 às 18h00 foram tratados os seguintes temas Item 1 – Abertura;
Item 2 – Informes;Item 3 – Aprovação da Ata da 91ª Reunião da CTPOAR;onde nosso segmento propos
alteração de forma ,Item 4 – Discussão da minuta de Resolução CNRH sobre usos que independem de
outorga;onde foi apresentada uma primeira minuta para discussão e aprovação nos trabalhos que serão
desenvolvidos pela CTPOaR doravante,no dia 27 de novembro, das 09 em diante foram apresentados os
seguintes temas – Apresentações sobre efluentes e qualidade da água:
- Estado de São Paulo;- Distrito Federal;Discutiu-se ainda sobre as propostas sobre os temas sobre os Temas
Prioritários 2013/2014:onde nosso segmento fez comentários.- Houve - Apresentação sobre a Resolução
CONAMA 248/2001, que dispõe sobre Dispõe sobre o licenciamento de empreendimentos de irrigação, para
discussão de diretrizes e critérios sobre Outorga de Uso da Água para irrigação, pela Sra. Leila Gomes,
representante do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – SP;- Apresentação sobre diretrizes e
procedimentos para Outorga de uso da água e outras autorizações em Bacias Criticas, por representante da
Agência Nacional de Águas –ANA;Item 7 – Programação das atividades da CTPOAR em 2013;-Item 8 –
Assuntos Gerais e Encerramento.Os itens foram discutidos na premissa de voltarem a ser pautados em outras
reuniões futuras da ctpoar pois não foi possível esgotar o assunto. A reunião terminou as 14,00
hs .COMENTÁRIO - Infelizmente tivemos que reafirmar aos membros dessa Câmara nossso desapontamento
quanto a insensibilidade a questões tão preementes a gestão das águas no que diz respeito a outorga citando
como exemplo o gritante problema das PChs que não é ainda "maduro" para entrar em discussão nessa CT
indiferentemente ao clamor da sociedade brasileira que pranteia junto ao CNRH adoção de medidas para
atender e regulamentar as outorgas pare esse tipo de empreendimento que tantos prejuízos estão trazendo
ao povo brasileiro.
Participante

03.12.2012
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.

