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Relatório de Atividades Anual do Comitê de Bacia do Rio Urussanga 2017 

 

1. Atividades realizadas no mês de janeiro 

 

1.1. Reunião extraordinária  

No dia 09 de janeiro, na sede da Fundação do Meio Ambiente de Içara (FUNDAI), 

membros da diretoria do Comitê da Bacia do Rio Urussanga se reuniram para 

analisar e discutir alterações no decreto de criação e regimento do órgão 

colegiado. A reunião extraordinária contou com a participação do representante da 

Diretoria de Recursos Hídricos do Estado, da consultora do Programa SC Rural, 

bem como da nova presidente do Comitê da Bacia do Rio Urussanga. 

 

 

 

1.2. Elaboração de projetos 

Foram elaborados dois projetos para a captação de recursos: “Programa de 

Educação Ambiental nas Escolas” e “Educar nas Águas dos Rios da Bacia do Rio 

Urussanga”. 

 

2. Atividades desenvolvidas no mês de março 

 

2.1. Participação de curso de formação de educadores ambientais 

A coordenadora de educação ambiental do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, 

participou do curso "Grupo de Educação Ambiental das Regiões Hidrográficas de 

Santa Catarina: um Compromisso com a Vida", realizado nos dias 08 e 09 de março, 

na Epagri de Araranguá. O curso buscou reativar e fortalecer os Grupos de Trabalho 

de Educação Ambiental (GTEAs) nas dez regiões hidrográficas de Santa Catarina. 
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2.2. Aprovação do novo regime interno  

No dia 15 de março, representantes de entidades membros do Comitê da Bacia do 

Rio Urussanga aprovaram em assembleia as alterações no regimento interno 

sugeridas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável (SDS) e 

Diretoria de Recursos Hídricos de Santa Catarina.  

  

 

2.3. Participação na reunião que orienta profissionais para consulta pública      

sobre Educação Ambiental de Santa Catarina 

A coordenadora de educação ambiental do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, 

participou da reunião do Conselho Interinstitucional de Educação Ambiental de 

Santa Catarina (CIEASC), realizada no dia 15 de março, em São José. A reunião 

tevê o objetivo de orientação metodológica para os Grupos de Trabalho de 

Educação Ambiental (GTEAs) das 10 regiões hidrográficas de Santa Catarina, a fim 

de participarem da Consulta Pública sobre a Política Estadual de Educação 

Ambiental de Santa Catarina (ProEEA/SC) e o Programa Nacional de Educação 

Ambiental (PRONEA). 
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2.4. Reunião da Diretoria 

A diretoria do Comitê da Bacia do Rio Urussanga se reuniu no dia 27 de março, no 

escritório sede do órgão colegiado, a fim de deliberar sobre questões relacionadas à 

situação financeira, a adequação da nova sala, bem como o andamento do processo 

de implantação da entidade executiva para os comitês do Extremo Sul catarinense 

(Urussanga e Araranguá).  

 

 

3. Atividades realizadas no mês de abril 

3.1. Participação de reunião para Semana do Meio Ambiente 

No dia 26 de abril de 2017, representantes do Comitê participaram de reunião da 

comissão organizadora da Semana do Meio Ambiente, em Urussanga, juntamente 

com outras entidades do município. 

 

4. Atividades realizadas no mês de junho 

 

4.1. Organização e exposição da “Semana Municipal do Meio Ambiente” 
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Participação no dia 9 de junho, de uma ação especial na Praça Anita Garibaldi, em 

Urussanga, para o encerramento da “Semana Municipal do Meio Ambiente”. O 

evento contou com a parceria da Prefeitura Municipal de Urussanga, Diretoria de 

Agricultura, Diretoria de Educação, SAMAE, Fundação Ambiental Municipal de 

Urussanga (FAMU), Vigilância Sanitária Municipal, Câmara de Dirigentes Lojistas 

(CDL), CIRSURES, Comitê da Bacia do Rio Urussanga, Empresas Rio Deserto, 

EPAGRI, Grupo Escoteiro Urussanga, i9 Tecnologia Sustentável.  

 

 

4.2. Participação no Encontro da Rede Latino Americana de Organismos de 

Bacias Hidrográficas (RELOB) 

Participação do encontro em Florianópolis entre os dias 21 e 23 de 

junho, organizado pela Rede Latino Americana de Organismos de Bacias 

Hidrográficas (RELOB), com o tema “Gestão de bacias hidrográficas frente às 

mudanças climáticas”.  

 

 

4.3. Realização de assembleia  

No dia 30 de junho realizou-se a Assembleia Geral Ordinária, na Associação 

Empresarial de Criciúma (ACIC). Na oportunidade foi apresentada aos 
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representantes das entidades membros a prestação de contas do último exercício, a 

atual situação financeira, o plano de atividades de 2017 e o andamento do processo 

de implantação da entidade executiva dos comitês do Extremo Sul Catarinense.  

 

 

5. Atividades realizadas no mês de julho 

 

5.1. Participação no VI Workshop Internacional sobre Planejamento e 

Desenvolvimento Sustentável de Bacias Hidrográficas (PDSBH)  

A coordenadora de Educação Ambiental do Comitê Rio Urussanga, integrou a 

comissão organizadora do VI Workshop Internacional sobre Planejamento e 

Desenvolvimento Sustentável de Bacias Hidrográficas (PDSBH), realizado na 

Universidade Federal de Uberlândia, entre os dias 11 e 15 de julho. No evento 

apresentou dois trabalhos em forma de painel com os títulos “A Educação Ambiental 

como Proposta de Instrumentalização dos Atores Sociais para Gestão de Recursos 

Hídricos na Bacia do Rio Urussanga, em Santa Catarina” e “A Participação da 

População na Gestão de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Urussanga, Extremo 

Sul de Santa Catarina, Brasil”. 

  

 

https://1.bp.blogspot.com/-suxf71GvIGs/Wqfnv8Jsk2I/AAAAAAAADu8/5shvpoAzKvMIMzkgHa2_1-n8QGlMkYjdgCLcBGAs/s1600/DSC_0725.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-_LqwDmkS66U/WqfnoCnr6PI/AAAAAAAADu4/cQdQ87dFftsREB44LMKdbZH6bPySYGisQCLcBGAs/s1600/19983490_1756876470991046_1108428030408329977_o.jpg
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5.2. Reunião dos Comitês do Extremo Sul Catarinense 

No dia 20 de julho de 2017, representantes do Comitê da Bacia do Rio Urussanga 

estiveram reunido com representantes do Comitê da Bacia do Rio Araranguá e 

discutiram o processo de implantação da entidade executiva e a operacionalização 

dos comitês. 

 

5.3. Plano Estadual de Recursos Hídricos 

Representantes do Comitê da Bacia do rio Urussanga participaram, no dia 12 de 

julho de 2017, de encontro com apresentação de etapa de elaboração do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos. 

 

 

6. Atividades realizadas no mês de agosto 

 

6.1. Reunião com Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça 

No dia 18 de agosto de 2017, a convite do presidente da Câmara de Vereadores de 

Morro da Fumaça, o Comitê da Bacia do rio Urussanga, representado por sua 

presidente e assessora técnica, participaram de uma reunião com os vereadores e 

apresentaram um histórico do acompanhamento efetuado pelo Comitê no processo 

de mobilização e andamento do projeto “Melhoramento Fluvial da Calha do rio 

Urussanga”. 

 

6.2. Participação do Workshop regional “Plano de Desenvolvimento Santa    

Catarina 2030” 

No dia 17 de agosto de 2018, representantes do Comitê da Bacia do Rio Urussanga 

participaram do Workshop regional realizado na sede da Associação Empresarial de 

Criciúma e apresentaram sugestões para o “Plano de Desenvolvimento Santa 
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Catarina 2030”, com participação de professores da Universidade Federal de Santa 

Catarina, representantes da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e 

Sustentável e de outras secretarias e de lideranças regionais.  

 

 

7. Atividades desenvolvidas no mês de setembro 

 

7.1. Participação do Fórum Brasileiro e Encontro Catarinense de Educação 

Ambiental 

A coordenação de Educação Ambiental do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, 

participou do IX Fórum Brasileiro de Educação Ambiental e do IV Encontro 

Catarinense de Educação Ambiental, realizado entre os dias 17 e 20 setembro, em 

Balneário Camboriú.  A coordenadora expôs o trabalho “Ações Educativas no Ensino 

de Geografia Voltadas à Educação Ambiental”, fruto do trabalho desenvolvido em 

2016 no projeto “Aprender e Ensinar nas Águas dos Rios do Município de Criciúma”; 

também participou de uma mesa de discussão chamada “Política de Educação 

Ambiental e as Águas: Redes de Educação Ambiental e Fortalecimento de Comitês 

de Bacias” e integrou a comissão científica do evento. 
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7.2. Participação no Encontro Regional Sul 

O Comitê de Bacia do Rio Urussanga representou Santa Catarina no Encontro 

Regional Sul, nos dias 27 e 28 de setembro, em Foz do Iguaçu (PR), organizado 

pela Itaipu Binacional e pela Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas 

(REBOB) com o apoio da Agência Nacional de Águas (ANA). A coordenadora de 

educação ambiental apresentou o projeto “Estratégias de Articulação, Mobilização e 

Comunicação na Bacia do Rio Urussanga, Extremo Sul Catarinense, Região 

Hidrográfica de Atlântico Sul - 2012 a 2016”.  

  

7.3. Visita à entidade colaboradora do Comitê 

Presidente e representantes do Comitê da Bacia do rio Urussanga realizaram, no dia 

04 de setembro de 2017, visita à entidade Cooperativa Pioneira de Eletrificação – 

COOPERA para articular apoio na operacionalização do Comitê. 

 

8. Atividades desenvolvidas no mês de outubro 

 

8.1. Realização de assembleia 

No dia 27 de outubro, realizou-se uma Assembleia Geral Extraordinária, na 

Associação Empresarial de Criciúma (ACIC) para aprovar a formação de um grupo 

de trabalho, a fim de revisar o regimento interno do Comitê devido a nova resolução 

do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que substituiu a Resolução CERH nº 

16/2016. 
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8.2. Participação de reunião com Fundação Ambiental de Criciúma – FATMA 

No dia 10 de outubro de 2017, na sede da Fundação Ambiental de Criciúma - 

FATMA foi realizada uma reunião de representantes do Comitê da Bacia do rio 

Urussanga com representantes da FATMA, da Câmara de Vereadores de Morro da 

Fumaça, do IPAT/UNESC e da SDR Criciúma. Pauta: andamento do processo de 

licenciamento ambiental do projeto “Melhoramento Fluvial da Calha do rio 

Urussanga”. 

8.3. Reunião da diretoria 

No dia 10 de outubro de 2017, foi realizada uma reunião de membros da diretoria. 

Pauta: funcionamento do Comitê da Bacia do Rio Urussanga. 

 

 

8.4. Reunião dos Comitês das bacias dos rios Urussanga e Araranguá 

No dia 24 de outubro de 2017, foi realizada uma reunião dos dois comitês do 

Extremo Sul Catarinense. Pauta: projeto técnico para operacionalização dos dois 

comitês. 

 

8.5. Visita a colaboradores do Comitê da Bacia do Rio Urussanga 
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No dia 05 de outubro de 2017, a presidente do Comitê da Bacia do rio Urussanga 

realizou visita ao diretor executivo do Sindicato da Indústria e Extração de Carvão do 

Estado de Santa Catarina – SIECESC, entidade membro apoiadora na 

operacionalização do Comitê. 

 

9. Atividades desenvolvidas no  mês de novembro 

 

9.1. Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas 

Representantes do Comitê da Bacia do Rio Urussanga participaram do Encontro 

Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, em Aracaju (SE), no período de 07 a 

11 de novembro de 2017. 

 

10. Atividades desenvolvidas no mês de dezembro 

 

10.1. Realização de assembleia 

No dia 15 de dezembro de 2017, foi realizada a assembleia geral ordinária de 

membros do Comitê da Bacia do rio Urussanga, na Associação Empresarial de 

Criciúma. A pauta principal foi a apresentação da entidade executiva selecionada no 

Chamamento Público para atuar como secretaria executiva em apoio aos Comitês 

de Gerenciamento das bacias hidrográficas dos rios Urussanga e Araranguá.   

 


