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JOÃO CLÍMACO SOARES MENDONÇA FILHO
Órgão/Unidade

Cargo/Função/Classificação

Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano/CNRH

Representante - CTGRHT

RELATÓRIO DE DESLOCAMENTO
Data de saída

Data de chegada

Trecho ida/ volta

26/2/2013

25/2/2013
Número do bilhete

Recife (PE)/Brasília (DF)/Recife (PE)

Se veículo – placa nº

Nome do motorista

Gol Ida Volta - Loc KY45YS
Justificativa de alteração da viagem

RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM
Descrição sucinta do resultado da viagem

A reunião destinou-se a participação 59ª Reunião da CTGRHT. nos termos do Ofício Circular nº
01/2013/CTGRHT/CNRH/MMA de 31 de janeiro de 2013 para participar da 59ª Reunião da CTGRHT.
e foi realizada no dia 26 de fevereiro de 2013, em Brasília/DF na Sala T-13 do Ed. Marie Prendi Cruz,
localizada na SEPN 505 (W2Norte), Lote 2. A reunião aconteceu com a seguinte pauta ; Apos a abertura foi
feito o relato dos trabalhos do GT conjunto CTAS/CTGRHT e discussão sobre eventual
Moção relacionada ao Acordo sobre o Aqüífero Guarani com a apresentação do Relato dos trabalhos do GT
Diretrizes (Adriana Lustosa/MMA) . Por recomendação de nosso segmento foi alterada a pauta para que fosse
feita a Eleição do novo Presidente da Câmara Técnica para a qual foi reconduzido o atual presidente e logo
após discutiu-se sobre o eventual Grupo de Trabalho sobre o Rio Madeira
e o Plano de Trabalho 2013 donde foi previsto a realização de um seminário em maio para tratar das
atividades e planos concernentes a CTGRHT.
Foi feita alteração da ata proposta haja vista que ela não contemplava vários itens abordados por nosso
segmento referente a missão dessa Câmara que ao nosso ver está também dentre as que estão em foco do
MMA para seu esvaziamento, Muito embora seja pela sua especificidade uma CT que poderia atender uma
possível agenda internacional da questão da água no CNRH, tão demandada pela Exa, Presidente do
Conselho mas que o próprio segmento GOVERNO não propõe a essa agenda .
Tivemos que quase que implorar para que o atual presidente aceitasse continuar o trabalho para que se
cumpra uma agenda que atenda as especificidades da gestão das águas transfronteiriças do país nessa CT.
Nosso segmento se posicionou e denunciou a forma como se esvazia temas e questões sérias junto ao
Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos e a desesperança dos demais membros do segmento governo
que nos parece vai a CT para monitorar as discussões mas não tem conduta propositiva para contribuir para a
gestão pública dós corpos dáguas transfronteiriços.
Participante

01-03-2013
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.

