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Ofício Circular

1.037/10

GAB/SRHU/MMA
Brasília, 20 de setembro de 2010.

Assunto: Oficina de priorização e harmonização regional de ações no âmbito do Plano Nacional de
Recursos Hídricos (PNRH) para o horizonte 2011-2014.

Prezado(a) Senhor(a),
Em janeiro de 2006, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) aprovou o Plano Nacional
de Recursos Hídricos (PNRH) e, desde então, o Brasil conta com um instrumento de planejamento para
orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, em um horizonte temporal de 20
anos. Dadas as características de planejamento continuado conferidas ao PNRH, foram previstas
atualizações periódicas em seu processo de implementação, visando sua adequação às mudanças na
realidade nacional e a realização de eventuais correções de rumos no planejamento de suas ações.
Em 2010, o PNRH passa pela primeira revisão, quando será possível a visualização dos avanços
alcançados nessa primeira etapa de sua implementação (2006-2010) e a adequação de sua estrutura
programática, com a priorização e harmonização de ações no âmbito do PNRH nas 12 regiões hidrográficas
brasileiras.
A vertente regional da Revisão do PNRH, prevê consultas prévias aos Sistemas Estaduais de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRHs), com o apoio dos órgãos gestores e Conselhos Estaduais
de Recursos Hídricos, a fim de priorizar, em nível estadual, as ações do PNRH. Em seguida, esse debate
será aprofundado durante as Oficinas Regionais, que visam à harmonização das ações propostas pelos
Estados em cada Região Hidrográfica, vislumbrando o horizonte de implementação 2011 a 2014.
Convidamos esse Comitê de Bacia a integrar-se nesse processo de Revisão do PNRH, informando
que a Oficina da Região Hidrográfica do São Francisco acontecerá em Belo Horizonte – MG, nos dias 29,
30 de setembro e 1º de outubro de 2010, conforme programação preliminar anexa. Oportunamente,
informaremos o local do evento, com a indicação de hotéis próximos.
Certos de contarmos com a colaboração desse Comitê de Bacia na construção da gestão integrada
de recursos hídricos no Brasil, encaminhamos os documentos orientadores da Revisão do PNRH e
colocamo-nos à disposição para esclarecimentos por meio do (a) técnico (a) Maurício Pompeu, telefone
(61) 2028-2048, e-mail: maurico.pompeu@mma.gov.br e Adriana Lustosa telefone (61) 2028-2052, e-mail:
adriana.lustosa@mma.gov.br.
Atenciosamente,

