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Reunião da Comissão Consultiva do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do 
Rio Jacutinga e Sub Bacias Contíguas. 

Data: 08/11/2019 Horário: 8h30 às 12h00 

Local: UnC Concórdia – Sala 04, Bloco D, 3º Andar 

Participantes: Alexandre Matthiensen (Embrapa), Celi T. Araldi Favassa (UnC Concórdia), 
Allessandra Sghedoni (Bela Vista Produtos Enzimáticos), Cristian Marquezi (Casan), Janiel Giron 
(Prefeitura Municipal de Ipumirim) Pabolo Frigo (Prefeitura Municipal de Presidente Castello 
Branco), Rafael Presotto (Epagri) Isaura Bressan (Cidasc) Rafael Leão (Ecopef), Rosane Balsan 
(Ecopef). 

 

Pauta:  

 
1. Plano de Trabalho do Comitê Jacutinga 2019/2020; 
2. Preparação da AGO – 19/11/2019; 
3. Informativo participações no ENCOB, Dia de Campo (Embrapa), 

Organização da IX Semana da Água; 
4. Assuntos Gerais 

Memória da Reunião: 

O presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Jacutinga e 
Suas Sub Bacias Contíguas, Sr Alexandre Matthiensen deu boas vindas a todos os 
presentes e de imediato iniciou o item 1 de pauta, Plano de Trabalho do Comitê 
Jacutinga 2019/2020 e passou a condução deste ao Sr. Rafael Leão que fez a 
observação e correção de que o item 1 de pauta refere-se a elaboração do 
planejamento estratégico do Comitê Jacutinga. Sr Rafael explicou a metodologia a ser 
utilizada para a atividade, a qual faz alusão a metaplan, com uso de perguntas 
estratégicas as quais são respondidas em tarjetas individualmente pelos participantes e 
após determinado tempo as mesmas são recolhidas e coladas debaixo das perguntas, 
posteriormente permitindo a análise crítica sobre diferentes aspectos. Foram utilizadas 
quatro perguntas norteadoras: “1 – Quais foram nossa principais conquistas em 2019?” 
“2 – Quais foram nossas maiores fragilidades em 2019?” “3 – Desafios do Comitê 
Jacutinga para 2019/2020?” e “4 – O que queremos observar e produzir ao final de 
2020?”. Após respondida cada pergunta, Sr Rafael juntamente com o grupo presente 
fez a interpretação dos resultados, agrupando as respostas em áreas. Desta forma 
seguiu até a pergunta de número quatro. Como resultado prático será elaborado o 
plano de trabalho do Comitê Jacutinga para o ano 2019/2020 com base nas respostas 
dos participantes. O documento deverá ser apresentado e aprovado na próxima 
assembleia geral ordinária, com data marcada para 19 de novembro de 2019. Item 2 de 
pauta – Preparação da AGO, Sr Alexandre reforça aos presentes a necessidade de 
participação e mobilização para a assembleia, a qual será realizada no auditório da 



 

Ata de Reunião 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

2 

 

UnC no dia 19 de novembro do corrente ano, tendo como pauta a leitura da ata 
anterior, prestação de contas financeira 2019, relatório de atividade 2019, planejamento 
2020, informações sobre alteração do regimento interno, aprovação das assembleias 
2020 e assuntos gerais. Sra Rosane informa que edital foi publicado em jornal de 
circulação regional no dia 01 de novembro e posteriormente enviado a todas as 
entidades e representantes membros do Comitê Jacutinga e que nos próximos dias 
fará contato telefônico com todos, reforçando o convite para participar da AGO. Item 3 
de pauta, Sr Alexandre relata ao grupo a avaliação da participação no ENCOB 2019, 
evento o qual houve a sua participação, acompanhada do Sr Rafael, Sr Ademilson e Sr 
Janiel. Avaliou positivamente o evento, oportunidade na qual teve grande troca de 
experiências e conhecimento sobre o andamento dos trabalhos em várias bacias 
brasileiras. Sr Janiel e Sr Rafael destacam a importância da participação para adquirir 
experiência sobre as dinâmicas de trabalhos operacionais já estabelecidas em outras 
regiões. Sr Ademilson informa que já participou de outras edições do ENCOB e que é 
de suma importância que os membros do Comitê Jacutinga continuem a participar, 
justamente para adquirir conhecimento e constante aprimoramento para atuação local. 
Os quatro participantes do ENCOB 2019 relatam e avaliam positivamente a 
oportunidade vivenciada no evento e reforçam a importância da continuidade da 
participação nas próximas edições. Sr Alexandre convida a Sra Celi para o relato sobre 
o evento realizado de 22 a 24 de novembro na Embrapa Suínos e Aves, Dia de Campo 
da Ciência. Sra Celi explana a satisfação em participar da atividade e que durante o 
evento passaram cerca de 1000 (mil) pessoas, entre alunos e professores de diferentes 
escolas da região do Alto Uruguai Catarinense. A estação utilizada foi viabilizada 
através da parceria Comitê Jacutinga, UnC Concórdia e Ecopef, sendo que houveram a 
participação e condução de professores da UnC, com o apoio da Sra Celi e da Sra 
Rosane. A participação neste evento foi avaliada positivamente e renovada a 
importância da participação na próxima edição, a qual será realizada em novembro de 
2020. Sobre a organização da IX Semana da Água 2020, Sr Alexandre informa que o 
Comitê pretende organizar o evento com maior antecedência que no ano corrente e 
espera realizar após a AGO, no período da tarde do dia 19 de novembro nova reunião 
de planejamento, aproveitando a vindo dos membros na própria AGO. Item 5 de pauta, 
assuntos gerais Sr Alexandre relata sobre a reunião que acontecerá na tarde deste 
mesmo dia 08 de novembro na prefeitura de Concórdia, para discussão do sistema de 
abastecimento de água e esgoto do município. Manifesta o descontentamento junto ao 
governo municipal pela ausência do convite ao Comitê Jacutinga em participar desta 
importante discussão e sugere que seja elaborado oficio endereçado ao prefeito 
solicitando a inclusão do Comitê nestas discussões. Sr Alexandre informa ao grupo que 
participará neste mês de novembro, dos dias 24 a 28 do XXIII Simpósio Brasileiro de 
Recursos Hídricos, a ser realizado na cidade de Foz do Iguaçú. A sua participação se 
dará em razão da apresentação de trabalhos técnicos realizados pela atuação junto a 
Embrapa. Sendo o que tinha para ser tratado, o Presidente Alexandre Matthiensen 
agradeceu a presença de todos e deu a reunião por encerrada. Eu Rafael Leão, 
representante da Ecopef, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada segue 
assinada pelo presidente, secretário executivo e por mim, acompanhada pela lista de 
presentes devidamente assinada. 
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Próxima Reunião: Assembleia geral ordinária do Comitê de Gerenciamento da Bacia 
Hidrográfica do Rio Jacutinga e suas Sub Bacias Hidrográficas Contíguas  

Data: 19/11/2019 Local: Auditório da UnC Concórdia Horário: 08h30 

 


