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Deliberação CBRU 001, de 07de dezembro de 2018 

Aprova o relatório anual de atividades do Comitê de 
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga – 
ano 2018 

 

O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo Decreto Estadual nº 4.934, de 1º de dezembro de 2006, e: 

Considerando o disposto no Art. 11 do seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto 
Estadual nº 2.209/2009, que prevê como competência da Assembleia geral aprovar o 
Relatório Anual de Atividades do Comitê Urussanga; 

Considerando as deliberações da Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 07 de 
dezembro de 2018, em que foi apresentado, discutido e aprovado o Relatório Anual de 
Atividades do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, ano de 2018; 

 

Delibera, 

Artigo 1o - Fica aprovado o Relatório Anual de Atividades do Comitê da Bacia do Rio 
Urussanga, ano de 2018, conforme anexo I. 

 

Artigo 2o – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo Comitê da 
Bacia do Rio Urussanga. 

 
 
 

Urussanga (SC), 07 de dezembro de 2018. 
 
 
 
 

 
 

  
Carla Cristina Passamai Della Sandra Maria de Souza 

Presidente  
Comitê da Bacia do Rio Urussanga 

Secretária Executiva 
Comitê da Bacia do Rio Urussanga 
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Deliberação CBRU 001, de 07/12/2018 

Relatório Anual de Atividades do Comitê de Bacia do Rio Urussanga  

Ano/2018 
 
1. Atividade janeiro/2018 

1.1. Elaboração de proposta para participar do Mercado de Soluções no 8º Fórum 
Mundial da Água  

Em janeiro de 2018, o Comitê da Bacia do Rio Urussanga enviou proposta para participar 
do 8º Fórum Mundial da Água, em Brasília, de 18 a 23 de março, no “Mercado de 
Soluções”. Essa categoria de apresentação é um espaço dentro da Vila Cidadã que 
viabiliza experiências comunitárias e sociais que oferecem soluções capazes de enfrentar 
os desafios globais em relação à água.  

A proposta apresentada pelo Comitê refere-se às ações realizadas entre 2012 e 2016 a 
chamada "Estratégias de Articulação, Mobilização e Comunicação na Bacia do Rio 
Urussanga, Extremo Sul Catarinense, Região Hidrográfica de Atlântico Sul". Essa 
experiência foi coordenada pela consultora técnica Cenilda Maria Mazzucco e 
desenvolvidas pela jornalista Eliana Maria Maccari, na assessoria de imprensa, 
engenheira ambiental Helen Becker Feltrin, na coordenação da campanha de cadastro, 
Rose Maria Adami, na coordenação de educação ambiental, e contou com o apoio dos 
auxiliares administrativos, José Elson Bittencourt e Marlene Zannin. 

 

  

 

2. Atividades fevereiro/2018 

2.1. Participação com entrevistas em rádios  

No dia 05 de fevereiro, Cenilda Maria Mazzucco, concedeu entrevistas para as Rádios 
Marconi de Urussanga e Rádio Difusora de Içara. Tema abordado: Seleção da 
Experiência do Comitê da Bacia Urussanga para apresentação no 8º Fórum Mundial da 
Água, previsto para o período de 18 a 23 de março de 2018, em Brasília. 

 

3. Atividades março/2018 

3.1.  Participação na primeira reunião da comissão organizadora da V CNIJMA – 
GERED Criciúma 

O Comitê da Bacia do Rio Urussanga representado pela voluntária Rose Maria Adami 
integrou a Comissão Organizadora da etapa regional, em Criciúma da Conferência 
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Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), que envolveu os 12 municípios da 
AMREC. O evento em Criciúma foi supervisionado pela Gerencia Estadual de Educação e 
a Comissão Organizadora se reuniu no dia 15 de março, para planejar a etapa regional.  

A CNIJMA deste ano tem como tema “Vamos Cuidar do Brasil: Cuidando das Águas” e 
está em consonância com a realização do 8º Fórum Mundial da Água realizado em 
Brasília, em março. A Conferência tem como objetivo estimular o diálogo entre 
professores e alunos do ensino fundamental e a reflexão sobre as questões 
socioambientais nas escolas, a partir da pesquisa sobre a água, que é um dos recursos 
naturais mais utilizados nas últimas décadas. 

 

 

 

3.2. Participação do Comitê Urussanga no 8º Fórum Mundial da Água 

Nos dias 18 a 23 de março, das 9 às 21horas, em Brasília, o Comitê Urussanga 
representado pelas profissionais Cenilda Maria Mazzucco, Eliana Maria Maccari e Rose 
Maria Adami, participou do “Mercado de Soluções”, com apresentação da experiência 
"Estratégias de Articulação, Mobilização e Comunicação na Bacia do Rio Urussanga, 
Extremo Sul Catarinense, Região Hidrográfica de Atlântico Sul - 2012 a 2016". Entre 60 
contemplados em nível internacional, o trabalho desenvolvido pelo Comitê foi selecionado 
para expor na Feira Vila Cidadã, aberta gratuitamente ao público, local que recebeu mais 
de 105 mil visitantes.  

Prestigiaram as atividades, a presidente do Comitê Urussanga e diretora do Samae de 
Cocal do Sul, Carla Possamai Della, a vice-prefeita de Cocal do Sul, Cirlene Scarpato. 
Além de Amor Bayouli, especialista em consultoria na área de água e saneamento da 
Tunísia; Beate Frank, ex-coordenadora do Projeto Piava; Bruno Beilfuss, diretor de 
Recursos Hídricos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Santa 
Catarina (SDS); César Sbeit, a equipe de fortalecimento dos Comitês e Diretoria de 
Recursos Hídricos (DRHI); Claudio Di Mauro, professor Doutor em Geografia e professor 
da Universidade Federal de Uberlândia; Lupercio Ziroldo Antonio, presidente da Rede 
Brasil de Organismos de Bacias (REBOB) e coordenador do Fórum Cidadão; Patrice 
Barzan, coordenadora adjunta do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas; 
Renato Bez Fontana, gerente de Outorga e Controle dos Recursos Hídricos do Estado; 
Suraya Modaelli, representante da Câmara Técnica de Educação Ambiental no Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos; Vinícius Tavares Constante, equipe técnica da SDS, 
dentre outros. 
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4. Atividades abril/2018 

4.1 Participação na segunda reunião comissão organizadora da V CNIJMA – GERED 
Criciúma 

No dia 05 de abril, a representante do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, Rose Maria 
Adami, participou da segunda reunião da Comissão Organizadora da Conferência 
Nacional Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA). A reunião ocorreu na GERED 
Criciúma, para planejar a programação da etapa regional em Criciúma. 

 

  

 

4.2 Elaboração de projeto  

No mês de abril, as técnicas Rose Maria Adami (voluntária do Comitê Urussanga) e 
Michele Pereira da Silva (voluntária do Comitê Araranguá) elaboraram um projeto para ser 
desenvolvido nas bacias dos rios Urussanga e Araranguá. O projeto foi submetido ao 
Edital para Seleção de Projetos do Programa de Investimento em Projetos Ambientais – 
Fundos Itaú Ecomudança.  

 

4.3 Participação na comissão organizadora da VCNIJMA – Etapa Regional 

A Etapa Regional de Criciúma da V Conferência Nacional Infanto Juvenil pelo Meio 
Ambiente foi realizada no dia 20 de abril às 13 horas, na Associação Comercial e 
Empresarial de Criciúma (ACIC). O evento em Criciúma contou com a participação dos 
delegados, suplentes, professores e diretores de 30 escolas das redes de ensino 
estadual, municipal e particular dos 12 municípios da AMREC.  



 

 
Criado por decreto 4.934 - 01.12.2006  

 
 

Avenida Presidente Vargas n° 116 – Centro – Urussanga/SC – CEP:88840-000 – Fone: (48) 3465 – 1709, Caixa Postal: 55 - E-
mail: comitedoriourussanga@gmail.com - site: www.aguas.sc.gov.br/comiteurusanga  

 

A programação do evento foi dividida em três partes: palestra de abertura, apresentação 
dos projetos de ação desenvolvidos nas escolas pelos delegados e eleição para escolha 
dos projetos que serão apresentados pelos delegados na etapa estadual.  

A palestra de abertura do evento proferida pela professora Livia da Silva Feltrin e sua ex-
aluna Natiely Matos Ferreira dos Santos apresentou parte dos resultados do Programa de 
Educação Ambiental “Aprender e Ensinar nas Águas dos Rios”, desenvolvido por 
professores da Secretaria de Educação de Criciúma e coordenado pelo Comitê da Bacia 
do Rio Urussanga, no ano de 2016. 

Três representantes do Comitê Urussanga fizeram parte da Comissão Organizadora do 
evento e da eleição para escolha dos projetos para etapa estadual, Dilcineia Nazario 
Fernandes da Gerência de Educação (GERED Criciúma) e membro do poder público, 
Regina Freitas Fernandes do Sindicato da Indústria de Extração de Carvão do Estado de 
Santa Catarina (SIECESC) e membro dos usuários de água da bacia do rio Urussanga e 
Rose Maria Adami (voluntária). 

 

  

  

 

5. Atividades maio/2018 

5.1 Reunião da SDS/DRHI com diretoria do Comitê Urussanga 

Dia 16 de maio o diretor de Recursos Hídricos da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Sustentável de Santa Catarina, Bruno Beifuss realizou uma reunião com a 
diretoria do Comitê Urussanga para anunciar que o plano de recursos hídricos da bacia 
do rio Urussanga será elaborado pela Universidade do Sul Catarinense (Unisul). O 
objetivo da reunião foi discutir encaminhamentos iniciais para participação das entidades 
na elaboração do Plano. 
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5.2 Elaboração de projeto de pesquisa 

Nos dias 21 a 31/05, as voluntárias Rose Maria Adami (Comitê Urussanga), Michele 
Pereira da Silva (Comitê Araranguá) e Yasmine de Moura da Cunha, secretaria executiva 
do Comitê Araranguá e professora da Unesc, estiveram reunidas para elaborar um projeto 
em conjunto, a ser desenvolvido nas bacias dos rios Urussanga e Araranguá. O projeto foi 
submetido posterirmente ao Edital para Seleção de Projetos do Programa Petrobras 
Socioambiental. 

 

6. Atividades junho/2018 

6.1 Elaboração de projeto de pesquisa 

Continuação da elaboração de projeto para o Programa Petrobras Socioambiental, nos 
dias 01 a 13/06. 

 

6.2 Apresentação de Experiência do Comitê Urussanga na VII Semana de Geografia 
da Unesc 

No dia 13 de junho, a voluntária Rose Maria Adami apresentou na Roda de Conversa da 
VII Semana Acadêmica de Geografia da Unesc, em Criciúma, a experiência da 
participação do Comitê Urussanga, no Mercado de Soluções, do 8º Fórum Mundial da 
Água, realizado em Brasília, de 18 a 23 de março.  

A Semana Acadêmica realizada nos dias 11 a 13 de junho teve como tema “Refletir, 
Pensar e Dialogar sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio” é uma atividade 
desenvolvida todos os anos pelo curso de Geografia da Unesc e conta com a presença de 
professores e alunos da Instituição. 
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6.3 Participação e apoio na organização do evento de lançamento do plano de 
recursos hídricos da bacia do rio Urussanga 

No dia 14 de junho foi realizada a solenidade de lançamento do plano de recursos 
hídricos da bacia do rio Urussanga, na Sociedade Recreativa Urussanga pela Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS). O estudo é um dos 
instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos que busca mostrar os principais 
usos dos recursos hídricos e a sua disponibilidade, a fim de apontar as condições atuais e 
futuras de atendimento aos diversos usos da água na bacia hidrográfica.  

O evento foi prestigiado pelo secretário da SDS, Adenilso Biasus, representando o 
Governo de Santa Catarina, secretário da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) 
de Criciúma, João Fabris, prefeitos e vereadores dos municípios inseridos na bacia 
hidrográfica, representantes de entidades membros do Comitê Urussanga, comunidade 
da bacia e outras autoridades. 

 

  

http://comitedoriourussanga.blogspot.com/2018/06/em-ato-governo-de-sc-lanca-plano-de.html
http://comitedoriourussanga.blogspot.com/2018/06/em-ato-governo-de-sc-lanca-plano-de.html
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6.4 Assembleia geral ordinária do Comitê Urussanga  

No dia 29 de junho foi realizada a Assembleia Geral Ordinária do Comitê da Bacia do Rio 
Urussanga, na sala de reuniões da ACIC, em Criciúma, com representantes de entidades 
membros.  

Os principais pontos de pauta discutidos foram as inclusões e exclusões no quadro de 
entidades membros do Comitê, eleição dos membros para ocupar cargos vagos na 
diretoria do Comitê, atividades realizadas nas etapas iniciais do plano de recursos 
hídricos da bacia, relatos da participação Comitê Urussanga no 8º Fórum Mundial da 
Água, em Brasília, no mês de março deste ano, entre outros.  

 

  

 

7. Atividades julho/2018 

7.1. Aula inaugural do Programa Protetor Ambiental, em Braço do Norte 

Dia 04 de julho, a voluntária do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, Rose Maria Adami, 
ministrou a aula inaugural da Primeira Turma do Programa Protetor Ambiental do 
município de Braço do Norte, nas dependências da Unisul, em Braço do Norte. O objetivo 
da Aula Inaugural foi mostrar a importância de água nas atividades sociais e econômicas 
dos territórios das bacias hidrográficas e a participação do Comitê Urussanga no 8° 
Fórum Mundial da Água que ocorreu em Brasília, em março deste ano e os resultados 
pactuados no Fórum.   

No município, o Programa Protetor Ambiental é desenvolvido pela Polícia Militar 
Ambiental (PMA), em parceria com a Fundação do Meio Ambiente de Braço do Norte 

http://comitedoriourussanga.blogspot.com/2018/06/em-assembleia-comite-urussanga-aprova.html
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(Funabama) e a Prefeitura municipal. O Programa, criado em 1999 pela Polícia Militar 
Ambiental de Santa Catarina, objetiva disseminar conhecimentos sobre questões 
relacionadas ao meio ambiente aos adolescentes de 12 a 14 anos da rede pública e 
privada de ensino. 

  

 

 

 

7.2. Apoio e participação nos encontros regionais do plano de recursos hídricos da 
bacia  

A Unisul, empresa responsável pela execução do plano de recurso hídricos da bacia do 
rio Urussanga, realizou três Encontros Regionais (18, 25 e 31 de julho), com apoio do 
Comitê Urussanga, em diferentes pontos da bacia, que comtemplarão a etapa B do plano. 
Esses encontros contaram com a participação de 118 participantes entre elas 
representantes do poder público, dos usuários de água e da população dos dez 
municípios inseridos na bacia. 

Os Encontros Regionais tiveram como objetivo explanar aos participantes a base do 
projeto, as diferentes etapas da elaboração do plano e relevância deste instrumento de 
gestão de recursos hídricos. 

O Primeiro Encontro Regional ocorreu no dia 18 de julho no restaurante da Estação 
Experimental da EPAGRI, em Urussanga, com duração de 4 horas e teve a participação 
de 42 pessoas, representantes da população, poder público e usuários de águas dos 
municípios de Cocal do Sul, Pedras Grandes e Urussanga. 
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O Segundo Encontro Regional ocorreu no dia 27 de julho no auditório do Centro da 
Pastoral da Paróquia de São Roque, em Morro da Fumaça, com duração de 4 horas e 
teve a participação de 57 pessoas, representantes da população, poder público e usuários 
de águas dos municípios de Criciúma, Içara, Morro da Fumaça e Treze de Maio. 

 

 
 

 

O Terceiro Encontro Regional ocorreu no dia 31 de julho na Câmara Municipal de 
Jaguaruna, com duração de 4 horas e teve a participação de 19 pessoas, representantes 
da população, poder público e usuários de águas dos municípios de Criciúma, Içara, 
Morro da Fumaça e Treze de Maio. 

 

  

 

8. Atividades agosto/2018 

 

8.1. Apoio e participação nas oficinas temáticas do plano de recursos hídricos da 
bacia 

A Unisul, empresa responsável pela execução do plano de recurso hídricos da bacia do 
rio Urussanga, realizou três oficinas regionais (01, 09 e 30 de agosto), com apoio do 
Comitê Urussanga, em diferentes pontos da bacia, que contemplarão a etapa B do plano. 
Essas oficinas contaram com a participação de 85 participantes entre elas representantes 
do poder público, dos usuários de água e da população dos dez municípios inseridos na 
bacia. 

As oficinas tiveram como objetivos conhecer a visão dos participantes sobre as entidades 
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e os atores sociais existentes na bacia hidrográfica que possuem maior relação com os 
recursos hídricos, os principais problemas ambientais e colher propostas de ações a 
serem executadas a curto, medio e longo prazo no âmbito da bacia hidrográfica. 

A Primeira Oficina ocorreu no dia 1º de agosto, na sala de reuniões do Paraíso da 
Criança, em Urussanga, com 22 participantes representantes do poder público, usuários 
de água e população dos municípios de Pedras Grandes, Cocal do Sul e Urussanga. 

 

  

 
A Segunda Oficina foi realizada na Câmara Municipal de Jaguaruna, no dia 09 de 
agosto, com a participação de 17 participantes representantes do poder público, usuários 
de água e população dos municípios de Balneário Rincão, Sangão e Jaguaruna. 
 

  

 

A Terceira Oficina, realizada no auditório do Centro Pastoral da Paróquia São Roque, no 
dia 30 de agosto, contou com a participação de 46 participantes representantes do poder 
público, usuários de água e população dos municípios de Criciúma, Içara, Morro da 
Fumaça e Treze de Maio. 
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8.2 Orientação projeto IFSC: visita a campo – bacia do rio Linha Anta 

Desde setembro de 2016, o Comitê Urussanga tem um convênio com o Instituto Federal 
de Santa Catarina (IFSC), campus Criciúma no Projeto “Aprender e Ensinar nas Águas do 
Rio Linha Anta”, que prevê a capacitação de professores para utilizarem o tema água no 
contexto educacional.  

No dia 03 de agosto, a voluntária Rose Maria Adami, o professor do IFSC e mais dois 
alunos do Instituito realizaram uma visita na bacia do rio Linha Anta desde as nascentes 
até a sua foz no rio Urussanga. Essa visita objetivou a elaboração de um roteiro de estudo 
que servirá de base para realizar visistas orientadas na bacia hidrográfica, com as escolas 
de entorno do Instituto e a confecção de um mapa lúdico.  

 

  

 

8.3 Participação na reunião do CIEA/SC 

A voluntária do Comitê Urussanga, Rose Maria Adami, participou no dia 10 de agosto da 
reunião ordinária da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de Santa 
Catarina (CIEA/SC), representando o Fórum Catarinense de Comitês de Bacias 
Hidrográficas, do qual o Comitê Urussanga faz parte. Na oportunidade foram discutidos a 
composição do regimento interno da CIEA/SC, as alimentações das postagens do portal 
de Educação Ambiental do CIEA/SC, a devolutiva sobre a sistematização da consulta 
pública do ProEEA/SC, a participação da CIEA/SC no XX ENCOB, ente outros assuntos. 
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8.4 Participação em evento nacional:  XX ENCOB - Florianópolis 

Nos dias 20 a 24 de agosto, representantes do Comitê Urussanga e voluntários 
participaram do XX Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (XX Encob), em 
Florianópolis, com o tema “O Futuro da Água - Desafios dos Comitês na Terceira Década 
da Política Nacional de Recursos Hídricos”.  

No evento, o Comitê Urussanga foi destaque em duas oportunidades, na Mesa de 
Diálogo1: Inovação para a Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos, o ex-presidente do 
Comitê, José Carlos Virtuoso, apresentou o Case 4: “Comitês e os Mecanismos de 
Comunicação e Inovação na Gestão da Água” e paralelo a essa atividade, as voluntárias 
Cenilda Maria Mazzucco e Rose Maria Adami apresentaram, na Sessão de Apresentação 
de Trabalhos Aprovados pela Comissão Científica do XX Encob, em forma de banner, a 
"Estratégias de Articulação, Mobilização e Comunicação na Bacia do rio Urussanga", que 
foi destaque no 8º Fórum Mundial da Água no mês de março, em Brasília. 

O evento foi prestigiado pela presidente do Comitê Urussanga, Carla Posamai Della, o 
representante do setor dos usuários, Antônio Adílio da Silveira, as voluntárias Cenilda 
Maria Mazzucco e Rose Maria Adami e o ex-presidente do Comitê José Carlos Virtuoso.   

 

 

 

http://comitedoriourussanga.blogspot.com/2018/08/evento-nacional-case-do-comite-rio.html
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9. Atividades setembro/2018 

9.1 Apresentação do plano de educação ambiental do Comitê Urussanga em 
Portugal  

Nos dias 05 a 08 de setembro, as voluntárias Graziela Elias e Rose Maria Adami foram 
apresentar o programa de educação ambiental “Aprender e Ensinar nas Águas dos Rios”, 
desenvolvido pelo Comitê da Bacia do Rio Urussanga nas escolas dos municípios de 
Cocal do Sul e Criciúma, no X Congresso Ibérico de Gestão e Planejamento de Água, na 
Universidade de Coimbra, em Portugal. 

O Programa coordenado por Rose Maria Adami e auxiliado por Livia da Silva Feltrin, 
Graziela Elias e Rosemar De Nez foi desenvolvido entre os anos de 2015 e 2016 em 
parceria com as secretarias de educação de Criciúma e Cocal do Sul e aplicado em 
quatro escolas municipais por meio de dois projetos. 

 

http://comitedoriourussanga.blogspot.com/2018/09/educacao-ambiental-programa-aplicado-no.html
http://comitedoriourussanga.blogspot.com/2018/09/educacao-ambiental-programa-aplicado-no.html
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9.2 Apoio na organização e mobilização das oficinas de capacitação para o cadastro 
de usuários de recursos hídricos 

Nos dias 19 e 20 de setembro a Unisul, empresa responsável pela elaboração do Plano 
de Recursos Hídricos da Bacia do rio Urussanga, com o apoio da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico e Sustentável (SDS), por meio da Diretoria de Recursos 
Hídricos e do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, promoveu três oficinas de capacitação 
voltadas ao Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos.  

As oficinas, realizadas na sala do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e 
Desastres (CIGERD), sede da Defesa Civil, em Criciúma e na Câmara de Vereadores de 
Jaguaruna, capacitaram 32 cadastradores e tiveram como objetivo orientar os 
cadastradores com atuação em pontos de apoio nos municípios e habilitar usuários para o 
autocadastro.  

 

  

http://comitedoriourussanga.blogspot.com/2018/09/oficinas-capacitam-para-o-cadastro-de.html
http://comitedoriourussanga.blogspot.com/2018/09/oficinas-capacitam-para-o-cadastro-de.html
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10. Atividades outubro/2018 

10.1 Participação na reunião da comissão organizadora da Pós Conferência 
Nacional Infanto Juvenil de Meio Ambiente em Santa Catarina  

No dia 04 de outubro, na Secretaria Estadual de Educação em Florianópolis, a técnica de 
recursos hídricos da Associação de Proteção da Bacia Hidrográfica do Rio Ararangua 
(AGUAR) e Conselheira da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de Santa 
Catarina (CIEA/SC), Rose Maria Adami, participou da reunião da Comissão Organizadora 
da Pós Conferência Nacional Infanto Juvenil de Meio Ambiente em Santa Catarina. O 
objetivo da reunião foi organizar a programação da pós-conferência prevista para ser 
realizada nos dias 16 e 17 de outubro no Hotel Morro das Pedras, em Florianópolis.  

 

 

 

10.2 Participação de representantes dos comitês Araranguá e Urussanga e da  
AGUAR na capacitação para operacionalização da entidade executiva 

No dia 10 de outubro, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Sustentável (SDS) de Santa Catarina, em Florianópolis foi realizada uma capacitação 

http://comitedoriourussanga.blogspot.com/2018/10/aguar-passa-ser-entidade-executiva-dos.html
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sobre os métodos de trabalho e funcionamento da entidade executiva. A equipe de 
fortalecimento dos Comitês e outros integrantes da Diretoria de Recursos Hídricos (DRHI/ 
SDS) ministraram o treinamento para os técnicos que irão atuar na Associação de 
Proteção da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá (AGUAR), entidade executiva 
selecionada para exercer apoio técnico e administrativo aos Comitês de Bacias dos Rios 
Araranguá e Urussanga.  

Participaram do treinamento a equipe responsável por prestar apoio a AGUAR, o 
presidente da AGUAR, Antônio Porto, a coordenadora da entidade executiva, Cenilda 
Mazzucco, a secretária executiva do Comitê Araranguá, Yasmine de Moura da Cunha, a 
técnica de recursos hídricos e engenheira ambiental Michele Pereira da Silva, as técnicas 
administrativas Sandra Cristian (Comitê Araranguá) e Graziela Elias (Comitê Urussanga) 
e o contador Sérgio Wenceslau Mondardo.  
 

 

 

10.3 Participação da técnica do Comitê Urussanga na Pós V Conferência Nacional 
Infanto Juvenil sobre Meio Ambiente - na etapa de Santa Catarina 

Nos dias 16 e 17 de outubro, mais de 150 jovens de 11 a 14 anos de todo o Estado de 
Santa Catarina, participaram da elaboração de um Plano de Ações Ambientais na Pós V 
Conferência Nacional Infanto Juvenil sobre Meio Ambiente (CNIJMA), Etapa de Santa 
Catarina, realizada em Florianópolis, iniciativas dos ministérios da Educação (MEC) e do 
Meio Ambiente (MMA), sob a supervisão da Secretaria de Estado de Educação (SED/SC).  

Uma das orientadoras desse Plano de Ações Ambientais foi Rose Maria Adami, técnica 
em recursos hídricos da entidade executiva AGUAR, que apoia o Comitê da Bacia do Rio 
Urussanga e que representa o Fórum Catarinense de Comitês de Bacias Hidrográficas na 
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de Santa Catarina (CIEA/SC).  
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10.4 Reunião do grupo de acompanhamento do plano de recursos hídricos - GAP 

No dia 22 de outubro, o Grupo de Acompanhamento do Plano de Recursos Hídricos da 
Bacia do Rio Urussanga (GAP) se reuniu, na sede do Comitê, em Urussanga, com a 
equipe técnica da Unisul, empresa responjsável pela elaboração do plano, para discutirem 
os trabalhos desenvolvidos nos últimos meses e o cronograma das próximas ações. 

  

  

 

10.5 Reunião de dirigentes dos comitês e da equipe técnica da AGUAR 

No dia 23 de outubro, na sede da Aguar, em Araranguá foi realizada a primeira reunião 
entre coordenação, técnicos e dirigentes da Aguar com as secretarias executivas dos 
Comitês das Bacias dos Rios Araranguá e Urussanga.  

A reunião teve como objetivo discutir com os profissionais que darão apoio técnico e 
administrativo aos Comitês o funcionamento da entidade e os encaminhamentos iniciais 
para a operacionalização da entidade executiva. 

 

http://comitedoriourussanga.blogspot.com/2018/10/encontro-da-inicio-gestao-de-comites.html
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10.6 Reuniões de técnicos da DRHI/SDS com as diretorias dos comites de bacias, a 
coordenação e os técnicos da Aguar  

No dia 29 de outubro, na Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina (UNESC) a 
Diretoria de Recursos Hidricos da SDS realizou duas reuniões, em períodos diferentes, 
com as Diretorias dos Comites de Bacias e a coordenação, no período da manhã, e com 
a coordenação e os técnicos da Aguar, no período da tarde.  

As reuniões tiveram objetivos distintos. No período matutino, o objetivo foi repassar 
informações sobre a estrutura e funcionamento da entidade executiva, para os dirigentes 
dos comitês das bacias dos rios Araranguá e Urussanga, bem como para o presidente da 
AGUAR. No período vespertino, o objetivo foi capacitar a equipe técnica da AGUAR sobre 
as atribuições da entidade executiva e seu funcionamento, relacionamento com os 
Comitês, atribuições dos técnicos e coordenação, legislações, entre outros.  

 

  

 

11. Atividades novembro/2018 

11.1 Reunião da diretoria do comitê 

No dia 8 de novembro foi realizada a reunião da diretoria do Comitê da Bacia do Rio 
Urussanga, no escritório sede do Comitê, em Urussanga. 

Na oportunidade foram discutidos dez assuntos, entre eles o retorno dos trabalhos em 
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parceria com a Associação de Proteção da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá 
(AGUAR), acompanhamento do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Urussanga, 
apresentação do plano de trabalho do projeto de operacionalização a ser executado até 
setembro de 2019, bem como do plano de comunicação e mobilização e também de 
capacitação, o calendário de reuniões ordinárias de 2019, a prestação de contas das 
contribuições financeiras entre os anos de 2017 e 2018, a eleição da próxima diretoria, 
gestão dez/2018 a dez/2020 e a definição da pauta da próxima assembleia geral 
ordinária, a ser realizada dia 7 de dezembro. 

 

  

 

11.2 Reunião com reitoria da Universidade do Extremo Sul Catarinense - Unesc 

No dia 08 de novembro foi realizada uma reunião entre representantes dos Comitês das 
bacias do Urussanga e Araranguá e da entidade executiva AGUAR, com a Pró-reitoria de 
Graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), com objetivo de 
solicitar apoio e firmar parceria com a UNESC na palestra do professor PhD e geógrafo 
da Universidade do Minho (Portugal), Francisco da Silva Costa.  

O professor é Expert da União Europeia no quadro do Programa Horizonte 2020 e da 
ERANETMED EU FP7 e perito do Conselho da Europa. Atua na área de Geografia física 
e ambiente, coordena e participa em vários projetos dos quais se destaca o ARCHIV-AVE 
- Memória digital “Patrimônio documental da bacia do rio Ave”, com o apoio da Agência 
Portuguesa do Ambiente e da Fundação Calouste Gulbenkian.  

Estavam presentes na reunião representantes da Unesc, dos comitês Araranguá, 
Yasmine de Moura da Cunha, Urussanga, Fernando D. Preve Filho, a técnica em 
recursos hídricos da Aguar, Rose Matria Adami e a coordenadora de Geografia, Andreia 
Rabelo Marcelino. 

 

11.3. Orientação IFSC 

No dia 09 de novembro, a técnica em recursos hídricos da Aguar, Rose Matria Adami e o 
professor do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Cricúma, se reuniram nas 
dependências da Instituição com objetivo de planejar as ações de finalização do projeto 
“Aprender e Ensinar nas Águas do Rio Linha Anta”. 

 

11.4 Organização e apoio palestra (ação programada) do professor da Universidade 
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do Minho (Portugal) 

No dia 14 de novembro, os comitês Araranguá e Urussanga, juntamente com a 
Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), promoveram uma palestra chamada 
“Política(s) da Água em Portugal no Quadro Europeu: Paradoxos, Incertezas e Desafios”, 
ministrada pelo professor PhD e geógrafo da Universidade do Minho (Portugal), Francisco 
da Silva Costa. 

O objetivo da palestra foi mostrar a relação que as sociedades têm com os rios das bacias 
hidrográficas e para evidenciar essa realidade, o professor trouxe o exemplo do rio Ave, 
em Portugal. Na palestra, o professor discorreu sobre como a sociedade se apropriou das 
águas e do espaço do rio Ave ao longo dos anos e o modo como foi feita a gestão do 
poder público neste rio e no entorno. Também abordou as "Diretivas da Água", instituídas 
pela União Europeia e o papel dos Conselhos de Bacias, na gestão de recursos hídricos 
em Portugal. O estudioso também mostrou o cenário da preservação das águas na 
Europa e fez um comparativo com a gestão realizada atualmente no Brasil. 

 

  

 

11.5. Possível acordo internacional entre Aguar, Unesc e Universidade do Minho 

No dia 14 de novembro, logo após a palestra, foi realizada uma reunião na Unesc, em 
Criciúma entre representantes dos comitês das bacias dos rios Araranguá e Urussanga, 
da Aguar, da Universidade, com o professor Francisco da Silva Costa (Universidade do 
Minho), com objetivo de propor parcerias para um acordo de cooperação internacional 
entre as entidades. 
 

  

 

https://3.bp.blogspot.com/-O10bbFx09uE/W-8rGFCrvfI/AAAAAAAAEJI/D0MbcmiUy-wN_8MsLKHZf-iyITWHDUttgCLcBGAs/s1600/14-11+-+Palestra+professor+de+Portugal+(6).jpg
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11.6. Reunião do grupo de acompanhamento do plano de recursos hídricos - GAP 
GAP 

No dia 26 de novembro, o Grupo de Acompanhamento do Plano de Recursos Hídricos da 
Bacia do Rio Urussanga (GAP) se reuniu na sala de reuniões da Epagri em Criciúma, com 
a equipe da Unisul para discutirem o relatório da etapa B do plano, as principais ações já 
desenvolvidas na etapa C e a apresentação do cronograma das próximas ações. 

  

  

 

12. Atividades dezembro/2018 

12.1. Participação na audiência pública 

No dia 03 de dezembro, representantes do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, Edna 
Zannin Lopes (população da bacia), Fernando D. Preve Filho (poder público) e Rose 
Maria Adami (técnica de recursos hídricos da Aguar), participaram da Audiência Pública 
para apresentação e discussão do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) da Mina Rio 
América, de responsabilidade da empresa Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda.  

A empresa pretende minerar uma jazida de carvão mineral de 1.825 ha, na porção 
noroeste da bacia do rio Urussanga, por meio de mina subterrânea.  O empreendimento, 
composto por mina subterrânea, usina de beneficiamento e depósito de rejeitos, foi 
planejado para retirada do carvão do subsolo por câmaras, sem desmonte dos pilares.  

A audiência foi presidida pelo gerente Regional do Instituto de Meio Ambiente (IMA) e 
contou com a participação da população do municipio de Urussanga e várias autoridades 
regionais.  

 

  

 

12.2 Reunião diretoria do Comitê Urussanga 
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No dia 07 de dezembro de 2018, às 13 horas, foi realizada a reunião da diretoria do 
Comitê da Bacia do rio Urussanga, na sala de reuniões da Epagri, em Criciúma, com 
objetivo de discussão e aprovação da proposta de alterações no plano de aplicação 
gravado no SIGEF, referente Transferência 2018TR1114. 

 

12.3 Realização de assembleia geral ordinária 

No dia 07 de dezembro de 2018, às 13h30mim, foi realizada a assembleia geral ordinária 
de membros do Comitê da Bacia do rio Urussanga, na sala de reuniões da Epagri, em 
Criciúma.  

Os principais pontos de pauta discutidos foram a aprovações do relatório de atividades 
desenvolvidas no ano de 2018, as resoluções CBHRU 06/2017 e CBHRU 01/2018, a 
indicação de representantes do Comitê para compor o Grupo Técnico de assessoramento 
do GTA do Carvão, os informes sobre o processo de elaboração do plano de recursos 
hídricos da bacia do rio Urussanga, a aprovação do plano de trabalho do projeto de 
operacionalização do Comitê, os planos de comunicação e mobilização e de capacitação 
do comitê, a aprovação do calendário de reuniões ordinárias para 2019, a eleição e posse 
da Diretoria do Comitê Urussanga – Gestão 07/12/2018 – 07/12/2020. 

 

 
 

 

12.4 Participação de reunião do Conselho do Município de Urussanga – COMUR 

No dia 12 de dezembro de 2018, o representante do Comitê da Bacia do rio Urussanga, 
no Conselho do Município de Urussanga (COMUR), senhor Sergio Roberto Maestrelli, 
participou de reunião que discutiu assuntos relacionados ao início dos trabalhos de 
revisão do Plano Diretor do município de Urussanga. 

 

12.5 Participação de atividade em Orleans  

No dia 19 de dezembro, o Comitê da Bacia do Rio Urussanga foi convidado a participar 
de uma reunião com autoridades de diferentes setores da sociedade, a fim de discutir 
sobre a possibilidade de exploração de carvão mineral em Orleans, bem como as 
consequências caso iniciem essas atividades. O evento foi organizado pelo Consórcio 
Intermunicipal de Saneamento Ambiental (CISAM-SUL), pelo Serviço Municipal de Água e 
Esgoto (SAMAE) de Orleans e pela Fundação Ambiental Municipal (FAMOR).  

Participaram do evento os membros do Comitê Urussanga, Fernando D. Preve Filho e 
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Guilherme da Silva Ricardo, que compoem o Grupo Técnico de Assessoramento (GTA) 
do Carvão. Na oportunidade, foram abordados por especialistas temas como impactos 
ambientais, mananciais de abastecimento, recursos naturais, preservação ambiental e 
conflito socioambiental. A auxiliar administrativa da Aguar no Comitê Urussanga, Graziela 
Elias, proferiu a palestra “Mananciais de Abastecimento de Orleans – Em Risco?”.  

 

 

 

  

 

12.6 Participação de reunião do Conselho do Município de Urussanga – COMUR 

No dia 12 de dezembro de 2018, o representante do Comitê da Bacia do rio Urussanga, 
no Conselho do Município de Urussanga – COMUR, senhor Sergio Roberto Maestrelli, 
participou de reunião que discutiu assuntos relacionados ao início dos trabalhos de 
revisão do Plano Diretor do município de Urussanga. 

 

Urussanga (SC), 31 de dezembro de 2018. 

 

 

 
 

Carla Cristian Passamai Della Rose Maria Adami 
Presidente  

Comitê da Bacia do Rio Urussanga 
Técnica de Recursos Hídricos - Aguar 

Relatora 
 


