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COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

URUSSANGA 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2014: 

 
Fevereiro 
 
- Reunião da diretoria 
 
Data: 05/02/2014 
 
Membros da Diretoria do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio 
Urussanga se reuniram na sede do órgão. O encontro marcou o início dos trabalhos 
do Comitê do Rio Urussanga em 2014. De acordo com o presidente do Comitê, José 
Carlos Virtuoso, o objetivo da reunião foi dar encaminhamentos referentes às 
atividades que constam no planejamento para este ano. 
 

 
Reunião da diretoria do CBH Urussanga – 05/02/2014 

 
- Reunião com dirigentes da Associação Empresarial de Criciúma (ACIC) 
 
Data: 24/02/2014 
 
O presidente do Comitê, José Carlos Virtuoso, e a consultora do Programa SC 
Rural, Cenilda Mazzucco, reuniram-se na sede da Associação Empresarial de 
Criciúma (ACIC) com o presidente da entidade, César Smielevski, e com o vice-
presidente Donato Zanatta. Objetivo: buscar uma aproximação com o setor 
empresarial e articular parceria no cadastro de usuários de água. 
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24/02/2014 – Reunião com dirigentes da ACIC - Criciúma 

 
- Evento na Prefeitura Municipal de Urussanga 

Data: 25/02/2014 

A Secretaria de Educação de Urussanga foi anunciada entre as cem melhores 

Secretarias de Educação na prática de gestões educacionais do país e reuniu 

diretores e gestores municipais na área educacional para repassar informações 

sobre a premiação.  
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Março 

Reunião dos Comitês de Bacias Hidrográficas do sul de Santa Catarina 

Data: 19/03/2014 

Representantes dos comitês das bacias dos rios Urussanga, Araranguá e Tubarão e 

os consultores do Programa SC Rural, que atuam junto a esses comitês, reuniram-

se na Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). O objetivo da reunião foi 

discutir estratégias comuns de mobilização para o cadastro de usuários de água em 

municípios inseridos em mais de uma bacia hidrográfica, para otimização de 

resultados.  

 

Reunião dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Sul de SC – 19/03/2014 

- Palestra para professores 

Data: 20/03/2014 

O presidente do Comitê do Rio Urussanga, José Carlos Virtuoso ministrou uma 

palestra para mais de 200 professores da rede municipal de ensino de Urussanga 

em ação alusiva ao Dia Mundial da Água. 
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Presidente do CBH do rio Urussanga palestra para professores em Urussanga – 20-03-2014 

 

- Assembleia Geral Ordinária 

Data: 21/03/2014 

A assembleia aprovou a resolução que cria a comissão de acompanhamento técnico 

do projeto de desassoreamento do Rio Urussanga, o cronograma de atividades para 

2014 e o regulamento do 2° Concurso Fotográfico, que terá como tema "De olho nos 

usos da água na Bacia do Rio Urussanga". 

 

Abril 

- Palestra na Associação Empresarial de Criciúma (ACIC) 
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Data: 07/04/2014 

O presidente do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, José Carlos Virtuoso, e a 

consultora do Programa SC Rural, Cenilda Maria Mazzucco, apresentaram uma 

palestra para os diretores da Associação Empresarial de Criciúma, sobre o papel 

dos Comitês de bacia e os instrumentos de gestão de recursos hídricos. Na 

oportunidade, os profissionais ressaltaram a necessidade do cadastro dos usuários 

de água para o planejamento e a gestão dos recursos hídricos e frisaram a 

importância da representatividade do setor industrial na composição dos Comitês de 

bacia. 

- Encontro com técnicos da EPAGRI/CIRAM 

Data: 08/04/2014 

Representantes do Comitê da Bacia do Rio Urussanga participaram de uma reunião 

em Tubarão coordenada pela EPAGRI/CIRAM. O objetivo da reunião foi discutir a 

estruturação de uma rede integrada de monitoramento hidrometeorológico e de 

qualidade de água com a realização de uma avaliação criteriosa das redes 

disponíveis operadas por diferentes instituições públicas e privadas, planejando a 

expansão dessa rede, caso necessário, por meio da aquisição e instalação de novas 

estações em áreas carentes. 

 

Participação de reunião com representantes da SDS/DRHI e EPAGRI/CIRAM – Tubarão (SC 
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- Oficina de trabalho em Florianópolis 

Data: 29 e 30/04/2014 

Representantes dos 16 comitês de bacias hidrográficas catarinenses se reuniram 

em Florianópolis para participar de uma Oficina de Trabalho com representantes da 

Agência Nacional de Águas, Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável 

de Santa Catarina, Diretoria de Recursos Hídricos e do Programa SC Rural. Com o 

tema "Sustentabilidade dos Comitês de Bacias Catarinenses", a oficina apresentou a 

realidade atual dos Comitês referente a sustentabilidade financeira e operacional, 

experiências no país e identificou potenciais modelos institucionais de entidades 

capazes de fazer frente às demandas dos comitês de bacia de Santa Catarina. 

 

MAIO 

Reunião da diretoria do Comitê da Bacia do rio Urussanga 

Data: 06/09/2014 
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O geólogo e doutor em geografia, Dr. Antonio Silvio Jornada Krebs e a engenheira 

ambiental Marcia de Souza (SATC/CTCL) apresentaram à diretoria do Comitê do Rio 

Urussanga, a proposta do projeto intitulado “Caracterização e definição de medidas 

mitigadoras para as áreas de riscos relacionadas a alagamentos e movimentos 

gravitacionais na área correspondente a bacia hidrográfica do Rio Urussanga/SC”, 

que está sendo encaminhado para apoio da FAPESC. O referido projeto é de grande 

importância para o planejamento do desenvolvimento territorial, uso e ocupação do 

solo e para o gerenciamento dos recursos hídricos da Bacia do Rio Urussanga. 

 

Antonio S.J.Krebs apresenta projeto à diretoria do CBH Urusssanga 

 

- Reunião com representantes da UNESC e UNIBAVE 

Data: 09/05/2014 

A coordenadora do Laboratório de Gestão de Recursos Hídricos da Universidade do 

Extremo Sul Catarinense (UNESC), Yasmine Moura da Cunha, e a professora da 

Universidade Barriga Verde (UNIBAVE), Rose Maria Adami, apresentaram à 

diretoria do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, dois projetos aprovados que 

disponibilizam um total de três bolsistas para auxiliar na execução das atividades do 

Comitê da Bacia do Rio Urussanga. 

 

- Reunião da diretoria 
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Data: 09/05/2014 

A diretoria do Comitê da Bacia do Rio Urussanga se reuniu para discutir a 

programação com atividades inseridas na Semana do Meio Ambiente, em parceria 

com a Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). A organização do Fórum 

Catarinense de Comitês de Bacias Hidrográficas também constou na pauta de 

discussões. 

 

- Organização do Fórum Catarinense de Comitês 

Data: 15/05/2014 

Consultores e representantes dos Comitês de bacias dos rios Araranguá, Tubarão e 

Urussanga se reuniram na UNESC para definir a programação do Fórum 

Catarinense de Comitês de Bacias Hidrográficas, que acontecerá nos dias 2 de 

junho, no Centro de Treinamento da EPAGRI, em Araranguá, e 3 de junho, na 

UNESC, em Criciúma. 

O evento terá como tema principal “Operacionalização dos Comitês – Desafios 

estruturais e organizacionais”. O encontro reunirá cerca de sessenta representantes 

de dezesseis Comitês de Bacias de Santa Catarina. 

 

Reunião dos Comitês das bacias dos rios Urussanga, Araranguá e Tubarão – 15/05/2014 

 



 

Avenida Presidente Vargas n° 116, sala 2 – Centro – Urussanga/SC – CEP:88840-000 – Fone/Fax: (48)  3465 - 1709            
Caixa Postal: 55 - e-mail: comitedoriourussanga@gmail.com - site: www.aguas.sc.gov.br (selecione comitê do Rio 
Urussanga) 

 Criado por decreto 4934 - 01.12.2006  
 

Junho 

- Fórum Catarinense de Comitês de Bacias Hidrográficas – Epagri/Araranguá  

Data: 02/06/2014 

O evento foi coordenado pelo Comitê da Bacia do Rio Urussanga com o apoio dos 

Comitês Araranguá, Tubarão e Tijucas, e apresentou o seguinte tema: 

“Operacionalização dos Comitês: desafios estruturais e organizacionais” com o 

objetivo de discutir alternativas de estruturação para fortalecer os 16 Comitês de 

Bacias Hidrográficas de Santa Catarina, além da troca de experiências.  

 

1º dia do Fórum Catarinense de Comitês de Bacias Hidrográficas – Araranguá – 02/06/2014 

- Encontro com empresários na Associação Empresarial de Criciúma (ACIC) 

Data: 02/06/2014 

O encontro, promovido pelos Comitês de Gerenciamento das Bacias dos Rios 

Urussanga, Tubarão e Araranguá em parceria com a ACIC e UNESC, buscou 

sensibilizar o setor empresarial sobre a importância da participação ativa nos 

processos de gestão pública da água. O evento contou com a participação de 

empresários, usuários de água, gestores públicos, representantes de Comitês de 

Gerenciamento de Bacias Hidrográficas e da Diretoria de Recursos Hídricos do 

Estado de Santa Catarina e profissionais interessados na área de gestão de 

recursos hídricos. 
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Encontro com empresários – ACIC – Criciúma – 02/06/2014 

 

- Fórum Catarinense de Comitês - UNESC 

Data: 03/06/2014 

O evento, coordenado pelo Comitê do Rio Urussanga com o apoio dos Comitês dos 

Rios Araranguá, Tubarão e Tijucas, contou com a participação de autoridades, 

estudantes e profissionais da área ambiental. O geógrafo e diretor do Instituto de 

Geografia da Universidade Federal de Uberlândia (MG), Dr. Claudio Antônio Di 

Mauro, explanou sobre a gestão de conflitos relacionados aos usos do solo e dos 

recursos hídricos nas bacias hidrográficas e os riscos para a segurança alimentar. 

 

Dr. Claudio Di Mauro palestra no Fórum Catarinense de CBHs – UNESC –Criciúma – 03/06/2014 
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- 2° Concurso fotográfico “De olho nos usos da água na bacia do rio 

Urussanga” 

Data: 07/06/2014 

Para encerrar as ações da Semana do Meio Ambiente, o Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Urussanga promoveu uma exposição fotográfica e divulgou na 

Praça Anita Garibaldi, os vencedores da segunda edição do concurso fotográfico 

com o tema "De olho nos usos da água na Bacia do Rio Urussanga". Neste ano, o 

concurso teve o objetivo de chamar a atenção para a necessidade de participação 

de todos na preservação da água. 

 

 

- Prêmio "Empresa Cidadã" 

Data: 07/06/2014 

A Fundação do Meio Ambiente de Urussanga (FAMU) entregou o prêmio "Empresa 

Cidadã" para entidades e empresas colaboradoras do projeto Urussanga 

Sustentável. O Comitê do Rio Urussanga recebeu este reconhecimento e o prêmio 

por meio da coordenadora de educação ambiental do Comitê, Rose Maria Adami. 
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- Reunião da Câmara Técnica 

Data: 13/06/2014 

Membros da Câmara Técnica de Assessoramento ao Comitê da Bacia do Rio 

Urussanga se reuniram no escritório sede do Comitê, em Urussanga. Na 

oportunidade, representantes da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal 

de Içara apresentaram o Projeto de Macrodrenagem do Rio Linha Três Ribeirões, 

em Içara, para uma manifestação do Comitê da Bacia do Rio Urussanga. 

 

Reunião da Câmara Técnica – CTA CBH Urussanga – 13/06/2014 
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Reunião na Secretaria de Desenvolvimento Regional de Criciúma 

- Data: 16/06/2014 

O Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional de 

Criciúma, repassou ao Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio 

Urussanga, por meio da Associação dos Municípios da Região Carbonífera 

(AMREC), o recurso no valor de R$ 150 mil para fortalecimento e operacionalização 

do Comitê.  

 

Presidente da AMREC assina o convênio de repasse dos recursos do FEHIDRO 

 

- Assembleia Geral Extraordinária do Comitê da Bacia do rio Urussanga 

Data: 25/06/2014 

A assembleia aprovou a manifestação da Câmara Técnica de Assessoramento ao 

Comitê da Bacia do Rio Urussanga referente ao Projeto de Desassoreamento e 

Conformação de Margens em canais do município de Içara, inseridos na micro bacia 

Rio Três Ribeirões. 
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Assembleia Geral Extraordinária do CBH do rio Urussanga – 25/06/2014 

 

- Oficina de capacitação para professores 

Data: 25 e 26/06/2014 

O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga, parceiro do 

projeto “Urussanga vira Criança” da Prefeitura Municipal de Urussanga, realizou uma 

oficina de capacitação com o tema “Gestão ambiental mirim no alto vale da bacia do 

rio Urussanga”, direcionada para professores de diversas disciplinas do ensino 

fundamental do Centro Educacional e Profissional Lydio de Brida. 

 

Oficina “Gestão ambiental mirim no alto vale da Bacia do rio Urussanga” – 25/06/2014 

 

- Planejamento de atividades 
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Data: 16/07/2014 

Membros da secretaria executiva do Comitê da Bacia do Rio Urussanga se reuniram 

para discutir o planejamento de atividades do Comitê para o segundo semestre de 

2014. Entre as ações estão previstas capacitações de membros e de educadores, 

visitas técnicas a municípios, regularização do quadro de membros, realização de 

visitas à bacia com professores e escolares, palestras, mobilização para o cadastro 

de usuários de água, capacitação de cadastradores, entre outras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunião da equipe executiva com a consultora do Programa SC Rural – 16/07/2014 

 

- Reunião com técnicos da SDR Criciúma 

Data: 28/07/2014 

Os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Criciúma, Geisa Carla 

Pereira e Jânio Cesar Conti, participaram de uma reunião com o assessor 

administrativo financeiro do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, José Elson 

Bittencourt, e com a consultora do Programa SC Rural que apoia o Comitê, Cenilda 

Maria Mazzucco. Na oportunidade, os técnicos prestaram orientações e 

esclareceram dúvidas referentes ao processo de prestação de contas de recursos  

financeiros repassados pelo Governo do Estado por meio de convênios. 
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- Curso de Gestão Social de Bacias Hidrográficas 

Data: 30/07 a 01/08/2014 

Representantes do Comitê da Bacia do Rio Urussanga participaram do curso 

“Gestão Social de Bacias Hidrográficas”, realizado no Campus da Universidade 

Federal de Santa Catarina, em Araranguá. O objetivo do projeto é contribuir para o 

uso sustentável da água, através do apoio à capacidade de gestão local de 

comunidades de bacias hidrográficas em Santa Catarina. 
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Agosto 

 

- Reunião na Prefeitura de Içara 

Data: 01/08/2014 

A Diretoria do Comitê do Rio Urussanga participou de uma reunião com o prefeito de 

Içara, Murialdo Gastaldon, no encontro, foi discutido a possibilidade de instalação da 

empresa TransGás. Na oportunidade, o chefe do Poder Executivo apresentou 

informações da indústria que produzirá fertilizante a partir da utilização de carvão 

mineral da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prêmio internacional 

Data: 09/08/2014 

O projeto “Urussanga Vira Criança”, desenvolvido pelo Centro Educacional e 

Profissional Lydio De Brida em parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Urussanga, recebeu mais um prêmio de reconhecimento. Durante a 3ª Jornada das 

Escolas Criativas, realizada no Centro Universitário Barriga Verde (Unibave). O 

Centro Educacional e Profissional Lydio De Brida foi reconhecido pela Rede 

Internacional de Escolas Criativas (RIEC) Brasil, após uma avaliação do processo 

em Barcelona, na Espanha, e recebeu o título de “Escola Criativa” devido à 

realização do projeto “Urussanga Vira Criança” em parceria com o Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Urussanga. 
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- Reunião da Secretaria Executiva do Programa SC Rural do Litoral Sul 

Catarinense 

Data: 12/08/2014 

A Secretaria Executiva Regional do Programa SC Rural do Litoral Sul Catarinense 

se reuniu no Parque Ecológico, em Maracajá, para análise de manifestações de 

interesse. Na oportunidade, o secretário executivo regional, Alberto Luiz Ávila, 

apresentou aos membros um balanço do apoio do Programa SC Rural à 

agroindústria familiar da região desde 2011. 
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- Participação na Feira Agroponte de Criciúma 

Data: 13 a 17/08/2014 

Os comitês das bacias hidrográficas dos rios Urussanga e Araranguá divulgaram 

suas atividades na Feira AgroPonte, realizada no Pavilhão José Ijair Conti, em 

Criciúma, entre os dias 13 e 17 de agosto. O evento contou com a participação de 

130 expositores de máquinas, tratores, equipamentos, implementos rodoviários, 

agentes financeiros, insumos e incluiu 30 cooperativas da agricultura familiar e 

associações, representando mais de duas mil propriedades rurais do sul 

catarinense. 

 

 

- I Colóquio Sul Catarinense 

Data: 15/08/2014 

Com o intuito de debater sobre as conquistas e desafios da Lei 12.608/12 referente 

à proteção e defesa civil nos municípios, agentes de segurança pública, exército 

brasileiro, agentes estaduais e municipais de proteção e defesa civil, comitês de 

bacias hidrográficas e interessados participaram do I Colóquio Sul Catarinense de 

Defesa e Proteção Civil na sexta-feira, dia 15 de agosto, em Criciúma. A consultora 

do Programa SC Rural, Cenilda Mazzuco, Antonio Adiílio da Silveira da CASAN e 

Nilton Gonçalves da FUNDAC representaram o Comitê do Rio Urussanga no 

encontro. 
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- Projeto “Urussanga Vira Criança” 

Data: 21/08/2014 

Com o tema “Refletir sobre o passado para decidir no presente o futuro que 

queremos”, a segunda etapa do projeto “Urussanga Vira Criança”, desenvolvido pela 

Secretaria de Educação de Urussanga por meio do Centro Educacional e 

Profissional Lydio De Brida em parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Urussanga, proporcionou saídas a campo para mais de 50 estudantes nesta 

semana. 
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- Saída de campo com acadêmicos da Unibave  

Data: 30/08/2014 

Com o intuito de reconhecer os principais impactos ambientais influentes na bacia 

do Rio Urussanga, acadêmicos da 10ª fase do curso de Engenharia Sanitária e 

Ambiental da Unibave, de Orleans, participaram de uma saída a campo realizada em 

parceria com o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga.  

 

 

Setembro 

 

Palestra para professores 

Data: 01/09/2014 

A gestão sustentável na bacia do Rio Urussanga foi o tema da palestra proferida por 

representantes do Comitê do Rio Urussanga. A consultora do Programa SC Rural, 

que atua junto ao Comitê, Cenilda Maria Mazzucco, e o professor e geógrafo 

Rosemar De Nez, debateram o tema com trinta professores da Escola de Educação 

Básica Antonio Guglielmi Sobrinho de Içara. 
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- Reunião na Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC) 

Data: 05/09/2014 

Representantes do Comitê da Bacia do Rio Urussanga se reuniram com o 

presidente da Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC), o 

prefeito Fabricio Kusmin Alves, o diretor executivo José Roberto Madeira, o contador 

Jacimar Torres e o assessor jurídico Giovani Dagostim.  

Na oportunidade foram definidos encaminhamentos técnicos referentes à execução 

do projeto "Operacionalização e Fortalecimento do Comitê da Bacia do Rio 

Urussanga".  
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- Reunião dos Comitês de Bacias Hidrográficas do sul catarinense 

Data: 08/09/2014 

Representantes dos Comitês de Bacias Hidrográficas dos rios Urussanga, 

Araranguá e Tubarão participaram de uma reunião em Criciúma com o intuito de 

discutir as demandas de atividades relacionadas à secretaria executiva dos comitês 

e um modelo necessário e adequado de entidade para atender essa necessidade. 

 

 

- Reunião no Instituto Federal de Santa Catarina 

Data: 10/09/2014 

Representantes do Comitê do Rio Urussanga participaram de uma reunião com 

profissionais do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). O objetivo da reunião foi 

estabelecer a aproximação entre as duas entidades na realização de ações voltadas 

a educação ambiental no contexto da bacia do rio Urussanga. 
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- Reunião com a ONG “Movimento Içarense pela Vida” 

Data: 12/09/2014 

Representantes do Movimento Içarense pela Vida (MIV) visitaram a sede do Comitê 

do rio Urussanga. Em reunião com o presidente do Comitê, José Carlos Virtuoso, 

diretores, secretário, consultora e coordenadora ambiental do órgão colegiado, o 

grupo do MIV, formado por Renato Brígido, Gilmar Bonifácio e Geraldo Baldissera, 

solicitou um posicionamento do Comitê em relação à implantação da empresa 

Transgás, em Içara, e mostrou preocupação devido aos possíveis impactos 

ambientais. 

 

 

- Palestra na Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) 

Data: 15/09/2014 

Com o tema "Política Nacional de Recursos Hídricos e o papel dos Comitês de 

Bacias Hidrográficas", a consultora do Programa SC Rural que atua no Comitê do 

Rio Urussanga, Cenilda Maria Mazzucco, ministrou uma palestra para mais de 20 

acadêmicos da oitava fase do curso de Engenharia Ambiental da Universidade do 

Extremo Sul Catarinense (Unesc). 
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- Educação Ambiental “Projeto Minha escola, Meu rio” 

Data: 22/09/2014 

Saída de campo com estudantes do município de Pedras Grandes. 

Objetivo: Despertar a sensibilização e conscientização sobre as questões que 

envolvem os recursos hídricos, destacando os principais aspectos físicos, 

econômicos e sociais da bacia do rio Urussanga. 
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- Dia Mundial de limpeza de Rios e Praias 

Data: 27/09/2014 

O voluntariado em prol do meio ambiente uniu um grupo de 40 pessoas na manhã 

de sábado na praia do Torneiro. Durante o período, uma ação, organizada pelo 

Instituto Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (IFSC), Campus 

Criciúma, em parceria com o Comitê da Bacia do Rio Urussanga, as prefeituras de 

Criciúma e do Balneário Rincão, a Colônia de Pescadores Z-33 e a Fundação 

Municipal do Meio Ambiente de Içara (Fundai), resultou na retirada de quase meia 

tonelada de resíduos sólidos em um trajeto de, aproximadamente, um quilômetro na 

orla. 

 

 

Outubro 

 

- Assembleia Geral Extraordinária do Comitê da Bacia do rio Urussanga 

Data: 08/10/2014  

A assembleia abordou a seguinte pauta: discussão e votação da ata da última 

reunião; apresentação de novos representantes no quadro de membros do Comitê; 

aprovação da programação das capacitações de membros, apresentação do 

cronograma de atividades previstas no projeto “Fortalecimento e operacionalização 

do Comitê da Bacia do rio Urussanga , apresentação pela consultora do relatório de 

ações de gestão de recursos hídricos desenvolvidas pelo Comitê e pelo Programa 

SC Rural e definição dos representantes do Comitê da Bacia do rio Urussanga que 

participarão no Encontro Nacional de Comitês, em Maceió (AL). 
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. 

 

 

- Fórum Catarinense de Comitês de Bacias Hidrográficas 

Data: 13 a 15/10/2014 

Representantes de 15 dos 16 Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas 

de Santa Catarina se reuniram em Itajaí entre os dias 13 e 15 de outubro para 

participar do Fórum Catarinense de Comitês. O evento buscou discutir e definir a 

divulgação de programas, planos e ações em andamento e o fomento do debate 

sobre temas de importância estadual e nacional para a gestão compartilhada, 

integrada e participativa das águas. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Avenida Presidente Vargas n° 116, sala 2 – Centro – Urussanga/SC – CEP:88840-000 – Fone/Fax: (48)  3465 - 1709            
Caixa Postal: 55 - e-mail: comitedoriourussanga@gmail.com - site: www.aguas.sc.gov.br (selecione comitê do Rio 
Urussanga) 

 Criado por decreto 4934 - 01.12.2006  
 

 

 

- Educação Ambiental “Projeto Minha escola, Meu rio” 

Data: 13/10/2014 

Saída de campo com estudantes dos municípios de Balneário Rincão e Içara. 

Objetivo: Despertar a sensibilização e conscientização sobre as questões que 

envolvem os recursos hídricos, destacando os principais aspectos físicos, 

econômicos e sociais da bacia do rio Urussanga. 

 

 

- Curso de capacitação 

Data: 16 a 18/10/2014 

O curso “Educação Ambiental e a Cidadania das Águas na Bacia do Rio 

Urussanga”, promovido pelo Comitê Rio Urussanga entre os dias 16 e 18 de 

outubro, formou 17 novos educadores ambientais. A capacitação buscou instruir 

profissionais de diversas áreas para atuarem como multiplicadores na gestão de 

recursos hídricos.  
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- Oficina de capacitação para representantes de entidades membros 

Data: 23/10/2014 

Representantes de entidades membros do Comitê da Bacia do Rio Urussanga 

participaram da segunda edição da Oficina de Fortalecimento dos Membros do 

Comitê realizada no dia 23 de outubro, na sala de reuniões no Parque Municipal. 

Com o tema “Competências do Comitê de Bacia e o Papel dos Membros”, a 

consultora do Programa SC Rural, Cenilda Mazzucco, e a coordenadora de 

educação ambiental, Rose Maria Adami, apresentaram o regimento interno do 

Comitê e seu gerenciamento, além de destacarem a importância da água, sua 

qualidade e preservação. 

 

 

- Educação Ambiental “Projeto Minha escola, Meu rio” 

Data: 27/10/2014 

Saída de campo com estudantes do município de Treze de Maio. 
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Objetivo: Despertar a sensibilização e conscientização sobre as questões que 

envolvem os recursos hídricos, destacando os principais aspectos físicos, 

econômicos e sociais da bacia do rio Urussanga. 

 

 

- Curso da Agência Nacional de Águas (ANA) em Florianópolis 

Data: 28/10/2014 

Os representantes do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, José Carlos Virtuoso, 

presidente do Comitê, Cenilda Mazzucco, consultora do Programa SC Rural, e Rose 

Maria Adami, coordenadora de educação ambiental, participaram da capacitação. O 

curso conta com o apoio técnico da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Econômico Sustentável, por meio da Diretoria de Recursos Hídricos, e se estende 

até quinta-feira, dia 30. Com a carga horária de 40 horas, o principal objetivo da 

capacitação é promover a mobilização a partir da participação social na gestão de 

recursos hídricos. 
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- Projeto de melhoramento da calha do rio Urussanga 

Data: 10/10/2014 

O Instituto de Pesquisas Ambientais Tecnológicas (Ipat) da Unesc apresentou o 

projeto de melhoramento da calha do Rio Urussanga à Câmara Técnica do Comitê 

de Gerenciamento da Bacia. A iniciativa teve como objetivo subsidiar os seus 

membros para que o órgão possa se posicionar em relação a proposta, 

anteriormente chamada de Projeto de Desassoreamento e alterada por sugestão da 

Defesa Civil Estadual. 

 

 

Novembro 
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- Educação Ambiental “Projeto Minha escola, Meu rio” 

Data: 03/11/2014 

Saída de campo com estudantes do Instituto Federal de Santa Catarina/Criciúma. 

Objetivo: Despertar a sensibilização e conscientização sobre as questões que 

envolvem os recursos hídricos, destacando os principais aspectos físicos, 

econômicos e sociais da bacia do rio Urussanga. 

 

 

 

- Câmara Municipal de Vereadores de Criciúma 

Data: 10/11/2014 

O presidente do Comitê da bacia hidrográfica do rio Urussanga, José Carlos 

Virtuoso, usou o espaço na câmara municipal de vereadores a convite da vereadora 

Camila Nascimento. Na oportunidade foi abordado o tema segurança hídrica e a 

necessidade do planejamento participativo nas questões relacionadas à gestão dos 

recursos hídricos nas bacias hidrográficas. 
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- Educação Ambiental “Projeto Minha escola, Meu rio” 

Data: 17/11/2014 

Saída de campo com estudantes do Instituto Federal de Santa Catarina/Criciúma e 

da rede municipal de Cocal do Sul. 

Objetivo: Despertar a sensibilização e conscientização sobre as questões que 

envolvem os recursos hídricos, destacando os principais aspectos físicos, 

econômicos e sociais da bacia do rio Urussanga. 

 

 

Estudantes do 

IFSC 
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Estudantes de Cocal do Sul 

 

- Encontro Nacional Comitês de Bacias Hidrográficas 

Data: 23 a 28/11/2014 

O Encontro Nacional de Comitês Bacias Hidrográficas (ENCOB) 2014 ocorreu em 

Maceió, Alagoas. Neste ano, com o tema “O Comitê de Bacia Hidrográfica como 

articulador político das águas”, participam do evento, representando o Comitê da 

Bacia do Rio Urussanga, a consultora do Programa SC Rural Cenilda Mazzucco, o 

secretário executivo Ricardo Garcia, a coordenadora de educação ambiental Rose 

Maria Adami, o assessor administrativo José Elson Bittencourt, o representante da 

CASAN Antônio Adílio da Silveira e o representante da OAB de Criciúma Hélio 

Florentino. 

 

 

- Educação Ambiental “Projeto Minha escola, Meu rio” 
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Data: 28/11/2014 

Saída de campo com estudantes do município de Urussanga. 

Objetivo: Despertar a sensibilização e conscientização sobre as questões que 

envolvem os recursos hídricos, destacando os principais aspectos físicos, 

econômicos e sociais da bacia do rio Urussanga. 

 

 

 

- Educação Ambiental “Projeto Minha escola, Meu rio” 

Data: 01/12/2014 

Saída de campo com estudantes dos municípios de Criciúma e Morro da Fumaça. 

Objetivo: Despertar a sensibilização e conscientização sobre as questões que 

envolvem os recursos hídricos, destacando os principais aspectos físicos, 

econômicos e sociais da bacia do rio Urussanga. 
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- Reunião com secretários da Casa Civil e Fazenda de SC 

Data: 01/12/2014 

O Fórum Catarinense de Comitês de Bacias Hidrográficas irá apresentar proposta 

para a estruturação da gestão dos recursos hídricos na nova administração do 

governador Raimundo Colombo. A solicitação para este fim foi feita pelos secretários 

da Casa Civil, Nelson Serpa, e da Fazenda, Antônio Gavazzoni, durante reunião 

com o coordenador geral do fórum e presidente do Comitê da Bacia do Rio 

Urussanga, José Carlos Virtuoso. Participaram também do encontro o presidente do 

Comitê Tijucas, Adalto Gomes, membro da coordenação do Fórum, e José Leal, 

membro do Comitê Tijucas. 

 

 

- Reunião da Diretoria 

Data: 09/12/2014 

Membros da Diretoria do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio 

Urussanga se reuniram na sede do órgão. O encontro teve como pauta os seguintes 

itens: definição da comissão eleitoral para eleição da nova diretoria do CBH 

Urussanga; planejamento de atividades - ano 2015; definição de encaminhamentos 

para a assembleia prevista para 12/12/2014; sugestão do calendário de assembleias 

para o ano de 2015; acompanhamento do projeto "Fortalecimento e 

Operacionalização do Comitê da Bacia do Rio Urussanga"; encaminhamentos para o 

evento de educação ambiental previsto para março/2015; assuntos gerais. 
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- Assembleia Geral Ordinária do Comitê da Bacia do Rio Urussanga 

Data: 12/12/2014 

Foi discutida a seguinte pauta: leitura, discussão e votação da ata da reunião 

anterior;  discussão e votação da proposta de exclusões e inclusões no quadro de 

entidades membros do Comitê da Bacia do Rio Urussanga; aprovação do relatório 

de atividades desenvolvidas pelo Comitê da Bacia do rio Urussanga, no período de 

01/01/2014 a 12/12/2014, com o apoio do Programa SC Rural e do Fundo Estadual 

de Recursos Hídricos – FEHIDRO; prestação de contas do projeto “Fortalecimento e 

Operacionalização do Comitê da Bacia do rio Urussanga”; aprovação do calendário 

de assembleias ordinárias previstas para 2015; aprovação do plano de trabalho para 

2015; eleição e posse da diretoria do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, para a 

gestão 07/12/2014 a 08/12/2016 e apresentação de um relato da participação de 

representantes do Comitê Urussanga no Encontro Nacional de Comitês de Bacias 

Hidrográficas, em Maceió (AL). 
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Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga 

 

 
José Carlos Virtuoso 

Presidente 


