
REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO TSGA - REGIÃO DE CHAPECÓ 
 

No dia 23 de outubro de 2013, as 8:30h, no Centro de Pesquisa para Agricultura 
Familiar – EPAGRI - Chapecó – SC, reuniram-se os seguintes membros da Rede 
Consagro: Luiz Augusto Verona, Eduardo Brugnara, Adriana Lídia Santana Klock e 
Juliana Saleta Guarda. O objetivo principal reunião foi de apresentar o Núcleo Oeste e 
suas atividades no projeto Tecnologias Sociais para a Gestão das Águas (TSGA II), na 
região de Chapecó.  

O coordenador Luiz Augusto Verona deu as boas vindas aos participantes e iniciou a 
reunião fazendo um breve resgate sobre o projeto TSGA, a criação do Núcleo Oeste de Gestão 
da Água e relatou a oficina de planejamento que aconteceu nos dias 14 e 15 de outubro de 
2013, na EMBRAPA – Concórdia.   

Na sequência da reunião foram abordadas as futuras atividades do Núcleo que 
deverão ser discutidas detalhadamente no próximo encontro do Fórum da água, o qual está 
previsto para o dia 12 de dezembro de 2013, 9 – 16h, no auditório do Mercado Público de 
Chapecó. Nesta reunião do Fórum está confirmada a presença do coordenador do Núcleo 
Oeste - Claudio Miranda, do coordenador do TSGA - Paulo Belli e do coordenador da Rede 
Consagro - Sergio Martins.  
 

Como encaminhamentos o grupo definiu: 
1) Reunião do Fórum da água:  
- Juliana ficou responsável de reservar o auditório do mercado público e verificar a 
questão da cobertura da imprensa; 
- Verona vai elaborar o convite e reservar o datashow; 
- Adriana se propôs a encaminhar os convites e convidar outras entidades para 
participar do fórum. 
 
2)Semana da água: 
- Verificar se a AMOSC pretende realizar o seminário do dia da água (Juliana); 
- Levar para reunião do Fórum da água para construir a semana da água juntamente 
com as demais entidades; 
- Verificar possibilidade de ser realizado no Centro de Eventos (Verona irá fazer 
contato com Samuel); 
   
3) Propostas do projeto TSGA: 
- Ajustar propostas ao orçamento e encaminhamento para coordenação do Núcleo 
Oeste. 
- Apresentação das propostas na reunião do Fórum da água. 
 
Sendo o que havia para o momento, eu Adriana L. Klcok, encerro e assino este relato. 
 
 
Chapecó, 24 de outubro de 2013. 
 
 
Adriana Klcok 
Responsável pelo Laboratório de análise de água 
Epagri - Chapecó 


