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RELATÓRIO TÉCNICO DE VIAGEM
Descrição sucinta do resultado da viagem

Esta reunião destinou-se a participação em Brasília da 81ª Reunião da CTAS. nos termos do Ofício Circular nº
01/2013/CTAS/CNRH/MMA e foi realizada nos dias 21 e 22 de fevereiro, começando às 9h do dia 21,no endereço do MMA - Ed. Marie
Prendi Cruz, localizado na SEPN 505 - Auditório - Na ocasião também foi realizada a reunião do Grupo de Trabalho “Recarga Artificial
de Aquíferos” no qual também DE 09 às 12horas DO DIA 21 . Na REUNIÃO CTAS foram tratados os seguintes temas Abertura /
Informes , Recomposição da CTAS – Apresentação dos novos representantes e ELEIÇÃO Eleição de Presidente a qual participamos e
apoiamos a indicação da rep do CERH MG e posteriormente fizemos as observações pertinentes e aprovamos a minuta de ata da 80ª
reunião da CTAS -Neste item nosso semente expressou nossas preocupações quanto a atual conjuntura da POLITICA NACIONAL DE
RECURSOS HIDRICOS EM ESPECIAL quanto ao esvaziamento dos princípios de gestão colegiada dessa política perpetrada pelos
atuais mandatários do MMA. Foi feita discussão sobre o cronograma para as reuniões de 2013 e nesse aspectos nosso segmento
cobrou a flexibilidade para que temas recorrentes sejam incorporados dada sua importância e urgência e citamos como exemplo a
discussão emergente das tecnologias de FRAKING que consiste em explosão de grande impacto nas regiões subterrâneas com grande
impacto ambiental e que tem sido objeto de grandes mobilizações sociais nos países que compõe o aquífero guarani e no mundo. O
FONASC vai encaminhar material informativo e missiva ao CNRH formalizando o agendamento desse tema nesse colegiado. No Item
06 da pauta foi feita a discussão sobe os encaminhamentos referentes a Portaria do Ministério da Saúde 2.914/2011, no que a CTAS
pela maioria dos seus membros apoiaram encaminhamento de correspondência ao MS para atenção as demandas levantadas pelo
segmento das empresas perfuradora de poços e sua impraticabilidade diante das diversas situações do país. Posteriormente foi feito o
Informe sobre o GT Aquífero Guarani que ao nosso ver, não conseguimos ainda contribuir enquanto CNRH frente ao processo de
descontinuidade mais acentuada a partir da atuação da ANA - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS que sucedeu o projeto que funcionava
mais autônomo e que agora está pendente para edição de novos normativos legais para permitir nova atuação integrada de unidade
gestora, envolvendo os países límítrofes que constituem a região do Aqúifero Guarani.íNo item 08 discutiu-se a proposta de Resolução
sobre recarga Artificial de Aquíferos com a apresentação do Grupo de Trabalho no dia Data 22/02/2013 - Sala T-13 – Edifício Marie
Prendi Cruz tema importante haja vista que se constitui como mais um fator de marcantilização do bem água na medida que possibilita
muitas variáveis sobre a comercialização de bens e serviços relacionados aos usos das águas subterrâneas. O FONASC esta
disponibilizando a minuta de proposta de resolução sobre esse tema no site www.fonasc-cbh.org.br no item consulta pública e aguarda
sugestões das entidades ambientalistas e movimentos sociais. Foram feitas as apresentações – Palestra da Agencia Nacional de Águas
– Ações em andamento no Programa Nacional de Águas Subterrâneas e na Agenda de Águas Subterrâneas que será também
disponibilizado na página do FONASC. No dia 22 foi encerrada a reunião com Assuntos Gerais .
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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.

