
 

Ata de Reunião 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1 

 

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

Data: 17/10/2019 Horário: 10h00 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), Marilu Matiello (Aecom), Cristian 
Marquezi (Casan), Janiel Giron (Prefeitura Municipal de Ipumirim) Pabolo Frigo (Prefeitura 
Municipal de Presidente Castello Branco) Priscila de Almeida (Prefeitura de Presidente Castello 
Branco), Luiz Carlos Bergamo (Epagri) Ademilson Barreiros da Silva (Cidasc) Rafael Leão 
(Ecopef), Rosane Balsan (Ecopef). 

 

Pauta:  

 
1. Participação no XXI ENCOB 21-24/10; 
2. Participação do Comitê no Dia de Campo da Ciência (Embrapa) 22-24/10; 
3. Relato Reunião GT Água MPSC – 20/09 (Alexandre); 
4. Preparação Assembleia Geral Ordinária Comitê 19/11 
5. Agenda do Comitê / próximos eventos e divulgação do concurso de 
fotografias; 
6. Semana da Água – reunião 17/10 tarde; 
7. 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 passou ao item 1 de pauta, Participação no XXI ENCOB – 
Encontro de Comitês de Bacia, o qual será realizado na cidade de Foz do Iguaçú, entre 
os dias 21 a 24 de outubro de 2019. Participarão do evento Sr. Ademilson Barreiros da 
Silva, Sr. Janiel Giron, Sr. Alexandre Matthiensen e Sr Rafael Leão. Sr Rafael informa 
aos presentes que a Ecopef já reservou o hotel, o qual será Ibis Budget, na cidade de 
Foz do Iguaçú. A data de saída será dia 20 de outubro, as 13h00 e o retorno no dia 24 
de outubro, com o deslocamento com o veículo de uso do Comitê Jacutinga e as 
despesas com hospedagem e alimentação serão custeadas com recursos do projeto, 
sendo que as mesmas devem preceder de nota fiscal nominal a Ecopef. Sr Rafael 
informa ainda a necessidade prévia da inscrição no evento aos que participarão, 
incluindo as atividades que pretendem realizar ofertadas no encontro, disponível no site 
oficial do evento. Ato contínuo Sr. Alexandre solicita a Sra Celi para que apresente as 
informações acerca do item 2 de pauta – Participação do Comitê Jacutinga no evento 
do Dia de Campo da Ciência. Sra informa que o evento está na 5ª edição e tem como 
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temática Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável. 
Será realizado de 22 a 24 de outubro de 2019 na sede da Embrapa Suínos e Aves, e 
terá como parceiros o CDA, Consórcio Lambari, Amauc, Ecopef e Comitê Jacutinga e 
UnC Concórdia a realização é da Embrapa Suínos e Aves. Serão 5 estações de 
interpretação ambiental e o Comitê Jacutinga estará no mesmo espaço da Ecopef e 
UnC. Na ocasião a Sra Celi participará representando o Comitê e a Sra Rosane 
representando a Ecopef. Item 3 de pauta, Sr. Alexandre apresenta informações 
técnicas apresentadas no grupo de trabalho criado pelo ministério público de Santa 
Catarina GT Água – MPSC o qual ocorreu no dia 20 de setembro na cidade de 
Florianópolis. Relata aos presentes a preocupação do MPSC e das entidades 
presentes quanta a qualidade de água dos mananciais do nosso estado, debate 
motivado em parte pelos resultados e divulgação de uma pesquisa cientifica realizada 
pela UFSC. Sr Alexandre informa ainda que no decorrer dos próximos meses haverão 
encontros presenciais para continuar a discutir o assunto e buscar alternativas para 
resolução dos problemas. Na sequência Sr. Alexandre passa ao item 4 de pauta, o qual 
se refere a preparação para a assembleia geral ordinária a ser realizada no dia 19 de 
novembro de 2019, tendo como local o auditório da UnC Concórdia. Sugere-se como 
item de pauta para a AGO a aprovação do planejamento estratégico a ser elaborado, 
apresentação do relatório de atividades 2019 e revisão do regimento interno entre 
outros assuntos. Ato contínuo Sr Alexandre passa para o item 5 de pauta agenda do 
Comitê para os próximos eventos e divulgação do concurso de fotografias. Como 
destaque do calendário de eventos será realizado no dia 21 a 24 de outubro o Encob, 
22 a 24 o dia de Campo da Ciência, em novembro, dia 07 a reunião da comissão 
consultiva e dia 19 a assembleia geral ordinária, em dezembro dia 12 a visita técnica no 
município de Seara ao Rio Caçador. Em relação a divulgação do concurso de 
fotografias, Sr Ademilson destaca que foram visitadas mais de 30 entidades para 
divulgação, entre escolas, rádios, e empresas públicas e privadas. O troféu já foi 
escolhido e será entregue aos vencedores, de primeiro a terceiro lugar, além de um 
exemplar permanecer no acervo do comitê e o outros dois entregues aos 
patrocinadores. Item 6 de pauta, Sr Alexandre informa que no período da tarde 
acontecerá a reunião de planejamento para a semana da água do Alto Uruguai 
Catarinense, edição de nº 9, ano 2020. 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: Reunião da Comissão Consultiva do Comitê de Gerenciamento da Bacia 
Hidrográfica do Rio Jacutinga e suas Sub Bacias Hidrográficas Contíguas  

Data: 08/11/2019 Local: Sala da UnC Concórdia Horário: 10h00 

 


