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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 
GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO URUSSANGA  

 
Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e catorze, às catorze horas, 
na sala de reuniões do Paraíso das Crianças de Urussanga, estiveram 
reunidos representantes de entidades membros do Comitê da Bacia do Rio 
Urussanga e demais convidados, constantes na lista de presença. O presidente 
do Comitê, José Carlos Virtuoso, abriu a assembleia, desejou as boas vindas e 
agradeceu a presença de todos. Dando prosseguimento, José Carlos Virtuoso 
apresentou a ordem do dia: abertura da sessão, leitura, discussão e votação da 
ata da reunião anterior; aprovação da manifestação da Câmara Técnica de 
Assessoramento ao Comitê da Bacia do Rio Urussanga, referente ao Projeto 
de Macrodrenagem do Rio Três Ribeirões, no município de Içara (SC); 
posicionamento do Comitê da Bacia do Rio Urussanga em relação à parceria 
para exercer a respectiva secretaria executiva; relatório de atividades do 
Comitê da Bacia do Rio Urussanga, na Semana do Meio Ambiente; andamento 
do projeto Operacionalização e Fortalecimento do Comitê da Bacia do Rio 
Urussanga, ano 2014 e assuntos gerais. Em seguida, o secretário Ricardo 
Garcia da Silva fez a leitura da ata da última assembleia e a mesma foi 
aprovada por unanimidade pelos membros do Comitê presentes. A seguir, o 
presidente solicitou ao secretário da Câmara Técnica de assessoramento ao 
Comitê da Bacia do Rio Urussanga- CTA-CBH Urussanga, Ricardo Garcia da 
Silva, para apresentar o parecer referente à análise do Projeto de 
Macrodrenagem do Rio Três Ribeirões, no município de Içara (SC). Após 
esclarecimentos de alguns questionamentos, o presidente submeteu à 
aprovação da assembléia e o mesmo foi aprovado por unanimidade. Em 
seguida, o presidente do Comitê apresentou o próximo assunto em discussão: 
posicionamento do Comitê da Bacia do Rio Urussanga em relação à parceria 
para exercer a respectiva secretaria executiva. Após relatar as discussões 
efetuadas nos dias 29 e 30 de junho, em oficina de trabalho, coordenada pela 
Secretária Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável em 
Florianópolis (SC) e no Fórum Catarinense de Comitês realizado no dia 2 de 
junho de 2014, em Araranguá e 3 de junho de 2014, em Criciúma, o presidente 
convidou a consultora Cenilda Maria Mazzucco para explanar o assunto. A 
mesma apresentou a estrutura organizacional de um Comitê de Bacia e a 
importância da secretaria executiva nessa estrutura para o bom funcionamento 
do Comitê. Relatou as principais atividades desenvolvidas pela secretaria 
executiva e como vem sendo executadas essas atividades no Comitê da Bacia 
do Rio Urussanga. A estruturação da secretaria executiva depende da 
contratação de serviços técnicos terceirizados. No momento o comitê depende 
da liberação dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO 
para a sua operacionalização, o que vem ocorrendo com atrasos devido aos 
tramites burocráticos, bem como depende de uma entidade parceira para 
repasse dos recursos do governo do Estado, via convênio.  Ha necessidade de 
definir um modelo de entidade para exercer a secretaria executiva do Comitê, 
bem como, definir uma forma do Estado desburocratizar a liberação de 
recursos para apoiar o funcionamento dos comitês. Nas últimas discussões do 
Fórum Catarinense de Comitês, no dia 2 de junho de 2014, foi definido o 



seguinte encaminhamento: os comitês deverão identificar as principais 
demandas relacionadas à entidade executiva; avaliar as atuais entidades 
parceiras no cumprimento do proposto para ser entidade executiva; (atendem 
as demandas do comitê?); definir as atividades que deverão ser realizadas pela 
entidade executiva (técnicas e administrativas); analisar a estrutura necessária, 
da entidade executiva, para atender as atividades (recursos humanos e 
infraestrutura); definir os critérios de seleção e o perfil da entidade executiva; 
analisar as entidades, possíveis candidatas; efetuar a seleção. Com base 
nestas definições os comitês devem se reunir em fóruns regionais (grupos de 
comitês) onde deverá ser sistematizado o que foi produzido nos comitês. Os 
fóruns regionais devem se reunir no prazo de 30 dias. A diretoria do Comitê da 
Bacia do rio Urussanga não tem uma posição para apresentar a esta 
assembleia e também não existe um modelo de entidade para exercer a 
secretaria executiva dos comitês estaduais. Existem alguns modelos sendo 
utilizados no Brasil e os comitês de Santa Catarina precisam definir um modelo 
próprio de entidade para exercer a secretaria executiva de um comitê ou por 
grupos de comitês. O representante da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina, Vinícius Tavares 
Constante colaborou no esclarecimento aos presentes. Esta discussão deverá 
prosseguir em novos encontros inclusive com representantes dos Comitês das 
Bacias dos Rios Araranguá e Tubarão. O presidente informou que na próxima 
assembléia será discutido novamente este assunto. Em seguida, foi 
apresentado o relatório de atividades do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, na 
Semana do Meio Ambiente. Nos dias 2 e 3 de junho, o comitê Urussanga 
coordenou e participou do Fórum Catarinense de Comitês de Bacias 
Hidrográficas; no dia 2 de junho à noite, participou da organização de evento 
na Associação Empresarial de Criciúma, juntamente com os Comitês das 
Bacias dos Rios Araranguá e Tubarão; no dia 6 de junho, o presidente do 
Comitê palestrou no cinema de Urussanga para agricultores da microbacia do 
Rio Molha, com o apoio da Epagri e trabalhadores da limpeza da Prefeitura de 
Urussanga; no dia 7 de junho o Comitê participou do evento organizado pela 
Fundação do Meio Ambiente de Urussanga, na Praça Anita Garibaldi, com 
exposição fotográfica e entrega da premiação do segundo concurso fotográfico 
“De olho no uso da água na Bacia do Rio Urussanga”. Em relação ao Projeto 
Operacionalização e Fortalecimento do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, 
ano 2014, o assessor administrativo José Elson Bittencourt informou que estará 
sendo liberado até o dia 30 de junho de 2014. Na oportunidade enfatizou a 
necessidade de agradecer a cada um dos presentes, que têm atendido às 
convocações para as assembléias, garantindo o quorum para as deliberações. 
O presidente da Colônia de Pescadores Z-33, João Piccolo informou que esta 
acompanhando o Projeto Orla, em desenvolvimento no Balneário Rincão e 
sugeriu a participação do Comitê Urussanga nas reuniões previstas para 15 a 
17 de julho em local a ser confirmado para o Comitê. O representante da 
CASAN, Antonio Adilio da Silveira, transmitiu o alerta da Defesa Civil referente 
à previsão de grande precipitação pluviométrica na região sul, de 26 a 29 de 
junho. O presidente do Comitê José Carlos Virtuoso agradeceu o empenho e 
dedicação da equipe que vem conduzindo os trabalhos do Comitê, José Elson 
Bittencourt, assessor administrativo, Rosemar De Nez, auxiliar de secretaria e 
a consultora do programa Santa Catarina Rural Cenilda Maria Mazzucco. Ao 



encerrar, agradeceu a presença de todos. Foi lavrada a presente ata, que 
segue assinada pelo presidente e secretário.  


