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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO URUSSANGA 
 
Aos sete dias do mês de abril de 2016, às 13:45 horas, em segunda chamada, na sala de 
reuniões do Paraíso da Criança, em Urussanga(SC), estiveram reunidos representantes das 
entidades componentes do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio 
Urussanga e demais interessados, conforme lista de presença. O presidente José Carlos 
Virtuoso abriu a assembléia, deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos. Em 
seguida, apresentou a ordem do dia: 1- leitura, discussão e votação  da ata da reunião 
anterior; 2- prestação de contas  do exercício anterior; 3- plano de atividades para 2016; 
4- substituição  de representante na Comissão de Acompanhamento da Ação Civil Pública 
do carvão; 5- palestra “A importância do Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos e o 
Processo de  Outorga-Renato Bez Fontana; 6- andamento da campanha de cadastro de 
usuários de recursos hídricos; 7- prorrogação do convênio SDR/FUCRI referente ao 
fortalecimento e operacionalização do Comitê ; 8- relato e encaminhamento da reunião 
do Fórum Catarinense de Comitês de Bacias Hidrográficas , em Lages; 9- assuntos gerais. 
Em seguida, solicitou à secretária Edna Zannin Lopes para que procedesse a leitura da ata 
da reunião anterior, que foi submetida à apreciação da assembeia, sendo aprovada com 
as ressalvas de substituição onde consta “projeto de desassoreamento do Rio Salto” por “ 
projeto de revitalização do Rio Salto-município de Urussanga”. Marlene Zannin 
apresentou a prestação de contas do Comitê onde, dos 208.800,00 (duzentos e oito mil e 
oitocentos reais) orçados para o exercício foram gastos 106.275,62 (cento e seis mil, 
duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), sendo que, para o restante, 
já existem projetos em andamento, que foram aprovados em assembleia. Conforme 
orientação da diretoria de recursos hídricos, está sendo elaborado projeto para 
prorrogação do convênio SDR/UNESC para 22 de janeiro de 2017, com aditivo de R$ 
50.000,00 para operacionalização do Comitê até que sejam definidos novos valores e 
formas de repasse de recursos do FEHIDRO para os comitês de bacias.  A assembleia 
aprovou a aplicação desses recursos de acordo com sugestão da diretoria. O plano de 
atividades a serem desenvolvidas em 2016 foi apresentado pela consultora Cenilda Maria 
Mazzucco e aprovado pela assembleia. Em seguida, os membros presentes na assembleia 
aprovaram o nome do engenheiro agrônomo Fernando Damian Preve Filho como novo 
representante do Comitê no Grupo Técnico de Assessoramento (GTA) da Ação Civil 
Pública do Carvão (Ministério Público Federal), em substituição a Donato Lucietti. Outros 
dois representantes do Comitê também integram a comissão: Antonio Adílio da Silveira e 
Sergio Roberto Maestrelli. A seguir, foi proferida a palestra “ A importância do cadastro de 
usuários de recursos hídricos e o processo de outorga”, pelo gerente de outorga e 
controle de recursos hídricos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
Sustentável, Renato Bez Fontana. Renato destacou que Santa Catarina possui dez regiões 
hidrográficas com 16 comitês de bacias, sendo que o objetivo é que todos os comitês 
tenham implantados os respectivos planos de bacia. Para tal, se faz de suma importância 



o cadastro de usuários de água e os processos de outorga, que nortearão os comitês na 
gestão dos recursos hídricos. Renato falou sobre a política nacional e sobre o Plano 
Estadual de Recursos Hídricos. Disse que o Estado tem como diretriz a reestruturação do 
modelo de apoio aos comitês de bacias. O senhor Donato Zanatta, convidou Renato para 
proferir palestra aos associados da ACIC com informações a respeito da importância do 
cadastro e do processo de outorga. Em relação ao uso racional da água, Fernando Damian 
Preve, representante da EPAGRI, comentou que o assunto é pertinente e que deveria ser 
incentivado o uso da água das chuvas com armazenamento em cisternas. Rose Maria 
Adami, representante da UNIBAVE, questionou o sr. Renato em que dados o Estado se 
baseia para outorga onde não existe plano de bacia. Renato respondeu que o Estado 
possui estudos que fornecem condições para a tomada de decisão. A seguir, o presidente 
do Comitê convidou a coordenadora do cadastro de usuários de água, Helen Becker 
Feltrin, para relatar o andamento do cadastro na bacia do rio Urussanga. Helen informou 
que já tem 1227 cadastros até o momento e que foram feitos dois treinamentos de 
cadastradores, um em 14/10/2015 na UNESC que capacitou 23 técnicos  e outro em 
23/02/2016 capacitando mais 14 técnicos. Foram realizadas 18 visitas técnicas para 
articular parcerias nos municípios. A campanha de cadastro de usuários de água deve 
continuar e incluir o chamamento para o cadastro por meio de rádios e jornais. No relato 
de encaminhamentos do Fórum Catarinense de Comitês de Bacias Hidrográficas, 
acontecido na cidade de  Lages, em 03/04/2016, o presidente José Carlos informou que foi 
discutido o andamento da implementação das entidades executivas dos comitês, a 
prorrogação para janeiro de 2017, dos convênios em vigor referentes à transferência de 
recursos do FEHIDRO para a operacionalização dos comitês e o lançamento dos trabalhos 
de elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, que deverá ser elaborado em 18 
meses por empresa especializada. Em seguida, Marlene Zannin informou que o Comitê da 
Bacia do Rio Urussanga está organizando, em parceria com o Comitê da Bacia do rio 
Araranguá, o ”II Diálogo entre Bacias Hidrográficas do Extremo Sul Catarinense”. O evento 
está previsto para o dia 27 de julho próximo, na Associação Empresarial de Criciúma, e 
abordará o tema “Áreas produtoras de água - Pactos de Gestão”. Marlene incentivou 
todos para a inscrição de experiências exitosas como forma de divulgação e também para 
abrilhantar o evento. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião, cuja 
ata foi lavrada por mim, Edna Zannin Lopes e pelo presidente José Carlos Virtuoso. 


