
Relato de reunião do Fórum Oeste de Gestão da Água 
 
Data: 12 dezembro de 2013, as 8:30h. 
Local: Prefeitura Municipal de Chapecó – auditório do Mercado Público. 
A lista de participantes, com as respectivas instituições, endereço eletrônico e assinaturas, 
consta em anexo. 
 
A reunião do Fórum Oeste de Gestão da Água foi coordenada pelo pesquisador da Epagri 
Chapecó – Cepaf, Luiz Verona, que deu início as atividades dando boas vindas a todos os 
participantes, apresentou a programação proposta do evento e destacou o objetivo principal da 
atividade: apresentação do projeto TSGA II – Núcleo Oeste, Tecnologias Sociais para Gestão 
da Água etapa dois, estudo de viabilidade de ações dentro deste projeto e de criação de um 
Fórum permanente para discussão de gestão da água na região oeste catarinense. 
 
Após a breve introdução realizada pelo coordenado da reunião, a reunião teve um momento 
para os participantes realizarem sua apresentação e suas expectativas de participação na 
reunião do Fórum. 
 
Na continuidade da reunião  a palavra foi passada para o coordenador da Rede Consagro, 
professor Sergio Roberto Martins. O professor realizou uma explanação sobre o histórico da 
Rede, citando que o trabalho está diretamente ligado com a responsabilidade pelo 
desenvolvimento sustentável, destacando a importância da gestão da água, e relatou as 
atividades que está sendo realizada dentro do projeto TSGA II. O coordenador salientou o 
importante papel que a Rede Consagro vem realizando desde 2009 e a sua interação com a 
proposta do já citado projeto TSGA II. 
 
Na sequência da reunião o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador 
do TSGA II, Paulo Belle, apresentou o projeto com detalhes. Na oportunidade o professor 
descreveu a origem do projeto, os investidores, as atividades propostas e destacou algumas 
ações que já estão em execução. Foram destacadas as bases, princípios do projeto, que se 
caracteriza como uso de tecnologias sociais, proposta aberta e em constante ajuste, com 
participação ativa de seus membros e da sociedade. 
 
Em continuidade a reunião do Fórum Oeste o pesquisador da Embrapa Concórdia, Claudio 
Miranda, apresentou o Núcleo Oeste de Gestão da Água, citando sua origem, o histórico de 
atividades que deram base a esta construção em andamento, as atividades propostas dentro do 
TSGA II e a necessidades do entendimento, do “debate”, e do compromisso, se assim entender 
o grupo de trabalho, de agir em conjunto e com objetividade – de forma concreta e 
transparente. 
 
Durante esta primeira fase da reunião, diversos questionamento foram levantados e foram 
abordados, porém o grupo resolveu que a reunião deveria tomar um rumo de discussão 
participativa. Sendo assim, por decisão do plenário, a programação inicial do evento foi 
alterada, não foram apresentados os projeto que o Núcleo Oeste está propondo realizar dentro 
do TSGA II e foi passado para um amplo debate com todos os presentes. A apresentação dos 
referidos projetos irá ser realizada na próxima reunião do Fórum. 
 



Após um amplo debate, alguns pontos de destaque e tomadas de decisão do debate do Fórum 
Oeste: 

1- Incentivo, participação e envolvimento com o Fórum Oeste de Gestão da Água – como 
espaço para construção de conhecimento e que permita transparência de ações 
técnicas, administrativas e socioeconômicas. O Fórum será, também, um espaço para 
seminários, discussões de planejamento. Ficou acertado que a Rede Consagro irá 
chamar as pessoas para as futuras reuniões, sendo a Adriana Klock responsável por 
este setor na referida rede de trabalho.  

2- Apoio do Fórum para as atividades no projeto TSGA II. 
3- Ficou definido que a próxima reunião do Fórum será no final de fevereiro ou início de 

março. Para a próxima reunião deverão ser convidadas o maior número possível de 
pessoas que possuem atuação, ou interesse em atuar ativamente, na gestão da água 
em nossa reunião. As pessoas que receberem o convite poderão repassá-lo para outras 
pessoas. 

 
 
No período da tarde, o evento teve dois desdobramentos: um grupo com atividade prática, 
coordenada pelo veterinário Clair Lorezent, com visita técnica ao Cepaf/Epagri Chapecó e outro 
grupo com participação em reunião do TSGA II, com o objetivo dos representantes do Núcleo 
Oeste colaborarem diretamente na programação de ações deste projeto que está em fase de 
execução. 
As atividades realizadas no período da tarde serão repassadas na próxima reunião do Fórum. 
 
Sendo o que havia para relatar, encerramos este documento e assinamos. 
 
 
 
Chapecó, 15 janeiro de 2014. 
 
 
 
Adriana L. Klock                                         Luiz A.F.Verona 
 
 
 
 
 
 

 


