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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE 

GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO URUSSANGA 
  
Aos oito dias do mês de outubro de 2014, às catorze horas, na sala de 

reuniões do Centro Cultural, no Parque Municipal de Urussanga, estiveram 

reunidos representantes de vinte e oito entidades membros do Comitê de 

Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do rio Urussanga e demais convidados 

constantes na lista de presença. Verificado o quórum necessário, o presidente 

do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, José Carlos Virtuoso, abriu a 

assembleia, saudou os presentes e apresentou a ordem do dia: 1) Abertura da 

sessão; 2) leitura, discussão e votação da ata da última reunião; 3) Discussão e 

votação da proposta de exclusões e inclusões no quadro de entidades 

membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga; 4) Programação 

das capacitações de membros do Comitê; 5) Apresentação do cronograma de 

atividades do Comitê, previstas no projeto “Fortalecimento e operacionalização 

do Comitê da Bacia do rio Urussanga”; 6) Relatório de ações de gestão de 

recursos hídricos desenvolvidas pelo Comitê e pelo Programa SC Rural; 7) 

Participação de representantes do Comitê da Bacia do Rio Urussanga em 

eventos nacionais; 8) Assuntos gerais e encerramento. A seguir, o presidente 

convidou o secretário executivo, Ricardo Garcia da Silva, para efetuar a leitura 

da ata da última assembleia, a qual foi aprovada por unanimidade. Em relação 

à votação da proposta de exclusões e inclusões no quadro de entidades 

membros, a consultora do Programa Santa Catarina Rural, Cenilda Maria 

Mazzucco, informou que deverá ser incluída na pauta da próxima assembleia, 

uma vez que houve pendências na manifestação formal de algumas entidades 

sobre o interesse em continuar membros do Comitê. A seguir, a coordenadora 

de educação ambiental, Rose Maria Adami, apresentou a programação das 

capacitações de membros do Comitê previstas para o ano. Rose ressaltou a 

importância dos membros participarem das oficinas e dos cursos, para adquirir 

os conhecimentos necessários para cumprir o seu papel na representação do 

seu segmento no Comitê. A consultora Cenilda Maria Mazzucco apresentou o 

cronograma de atividades do Comitê, previstas no projeto “Fortalecimento e 

operacionalização do Comitê da Bacia do rio Urussanga”, que devem se 

estender até 31 de maio de 2015, uma vez que os recursos do referido projeto 

foram liberados somente em junho/2014, havendo necessidade de 

adequações. O cronograma foi aprovado pelos presentes. A consultora Cenilda 

apresentou um relato das ações de gestão de recursos hídricos desenvolvidas 

pelo Comitê da Bacia do rio Urussanga e pelo Programa SC Rural, até 

setembro de 2014. A seguir, o presidente José Carlos Virtuoso apresentou a 

lista de interessados em participar do XVI ENCOB – Encontro Nacional de 

Comitês de Bacias Hidrográficas, em Maceió (AL), previsto para 23 a 28 de 

novembro de 2014, conforme pesquisa efetuada com os membros e equipe 



executiva do Comitê. O presidente informou que estão previstas no projeto 

referente á operacionalização do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, verbas de 

hospedagem, alimentação e passagem para seis representantes, mas, talvez, 

não seja possível, por alteração de valores das passagens. Dos oito 

interessados, dois retiraram o seu nome da lista: Elzio Tadeu Peruchi e Vidal 

da Silva Santos. Cenilda informou que, se a verba de custeio não der para os 

seis restantes da lista participarem, então estaria retirando o seu nome. Foram 

aprovados para participar do XVI ENCOB: 1) Ricardo Garcia da Silva, 

secretário executivo, 2) Antonio Adilio da Silveira, representante da CASAN, 3) 

Helio Florentino, representante da OAB-Criciúma, 4) José Elson Bittencourt, 

assessor administrativo, 5) Rose Maria Adami, coordenadora de educação 

ambiental e, se o orçamento permitir, 6) Cenilda Maria Mazzucco, consultora. 

Em seguida, o presidente convidou a coordenadora de educação ambiental, 

Rose Maria Adami, para apresentar o novo Caderno do Educador Ambiental 

das bacias dos rios Urussanga e Araranguá. Rose relatou uma síntese do 

conteúdo do referido caderno e informou que será entregue um exemplar para 

cada entidade membro do Comitê da bacia do rio Urussanga, e, todos os que 

participarem dos cursos e oficinas de capacitação receberão também um 

caderno. O representante do Rotary Club de Urussanga, Sergio Roberto 

Maestrelli, reiterou as observações relatadas na última assembleia a respeito 

da colocação de lixeiras e lançamento de resíduos de construção e outros em 

locais em contato com rios e solicitou ao Comitê reivindicar providências junto 

aos órgãos responsáveis pela fiscalização do meio ambiente do município. A 

assembleia aprovou o envio de uma recomendação à Fundação Ambiental do 

Município de Urussanga – FAMU para que sejam definidos encaminhamentos 

e tomadas as providências cabíveis. O presidente José Carlos Virtuoso 

informou que encaminhou para a Câmara Técnica de Assessoramento – CTA-

CBH Urussanga, matéria para análise recebida da Associação de Moradores 

da localidade de Esperança - Içara, e da Indústria Carbonífera Rio Deserto 

Ltda. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de 

todos. Foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelo presidente e pelo 

secretário. 


