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Deliberação CBRU 005, de 07de dezembro de 2018 

Aprova o plano de capacitação permanente dos membros 
do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do 
Rio Urussanga – período 25 de setembro de 2018 a 24 de 
setembro de 2019. 

 

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 a liberação dos recursos referentes à proposta de trabalho do edital de 
chamamento público nº 0001/2017, voltado a selecionar organização da sociedade civil 
que torne mais eficaz a execução do funcionamento dos Comitês das Bacias dos Rios 
Araranguá e Urussanga, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável (SDS); 

Considerando que na proposta de trabalho ao edital de chamamento publico nº 
0001/2017 da Associação de Proteção da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá (AGUAR), 
Entidade Executiva dos Comitês das Bacias dos Rios Araranguá e Urussanga, no item 
processo de execução, solicita aprovação em Assembleia do Comitê do plano de 
capacitação permanente dos membros do Comitê da bacia hidrográfica; 

Considerando as deliberações da Assembleia Geral Ordinária, realizada dia 07 de 
dezembro de 2018, em que foi apresentada, discutida e aprovada a proposta do plano de 
capacitação permanente dos membros do Comitê da Bacia do Rio Urussanga; 

 

Delibera, 

Artigo 1o - Fica aprovado o plano de capacitação permanente dos membros do Comitê da 
Bacia do Rio Urussanga, para o período de 25 de setembro de 2018 a 24 de setembro de 
2019, 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 005, de 07/12/2018 

PLANO DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS MEMBROS DO COMITÊ DA BACIA 

DO RIO URUSSANGA 

Período: Setembro/2018 a Setembro/2019 

 

1. Introdução 

Desde 2010, o Comitê da Bacia do rio Urussanga conscientiza seus membros e os 
segmentos da sociedade organizada (população da bacia, poder público e usuários de 
água) para o entendimento da bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento de 
recursos hídricos. Esta conscientização tem como intuito capacitar os diferentes 
segmentos da sociedade organizada para participar das discussões e pactuações sobre a 
gestão de recursos hídricos da bacia hidrográfica de forma consciente e responsável. 

No período de setembro de 2018 a setembro de 2019 serão realizadas seis capacitações 
com carga horária total de 24 horas, direcionadas para os membros do Comitê de Bacia 
do Rio Urussanga, representantes do poder público, dos usuários de água e da população 
da bacia hidrográfica. As capacitações serão realizadas nos mesmos dias que ocorrerem 
as Assembleias Ordinárias e Extraordinárias, para maior participação dos membros do 
Comitê e êxito nos seus objetivos.  

As capacitações incentivarão as discussões e reflexões sobre os recursos hídricos e 
fortalecerão as organizações envolvidas nos vários âmbitos responsáveis pelas políticas 
ambientais dos dez municípios inseridos na bacia hidrográfica.   
 

2. Público Alvo 

Membros do Comitê de Bacia do Rio Urussanga, representantes do poder público, dos 
usuários de água e população da bacia. 

 

3. Objetivos 

Promover a capacitação técnica dos membros do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, a 
fim de que compreendam o papel da representatividade dos setores na gestão de 
recursos hídricos da bacia hidrográfica, percebam como os instrumentos de gestão de 
recursos hídricos podem solucionar problemas concretos e, trabalhem de forma integrada 
e coletiva para construção de soluções em diferentes dimensões e escalas dentro da 
bacia. 

 

4. Cronograma 
1ª Capacitação dos membros e entidades 
Período: 13 março/2019 
Tema: Bacia Hidrográfica: Unidade Territorial de Ocupação Humana e de Planejamento de 
Recursos Hídricos 
Carga Horária: 03 horas 
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Palestrante: a definir 
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2ª Capacitação dos membros e entidades 
Período: 08 maio/2019 
Tema: Papel dos Comitês de Bacias Hidrográficas e de Seus Membros no Processo de 
Gestão de Recursos Hídricos (representatividade) 
Carga Horária: 03 horas 
Palestrante: a definir 
 

3ª Capacitação dos membros e entidades 
Período: junho/2019 
Tema: Os Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos e Suas Inter-relações 

Carga Horária: 04 horas 
Palestrante: a definir 
 
4ª Capacitação dos membros e entidades 
Período: 10 julho/2019 
Tema: Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Urussanga 

Carga Horária: 03 horas 
Palestrante: a definir 
 

5ª Capacitação dos membros e entidades 
Período: Agosto/ 2019 - Diálogo Entre Bacias Hidrográficas do Extremo Sul Catarinense 
Tema: a definir 
Carga Horária: 08 horas 
Palestrantes: a definir 
 
6ª Capacitação dos membros e entidades 
Período: 04 setembro/2019 
Tema: Mudanças Climáticas e a Gestão de Recursos Hídricos 
Carga Horária: 03 horas 
Palestrante: Dr. Marcio Sonego (Epagri) 
 
Outros temas possíveis: 

 Saneamento básico e a qualidade das águas superficiais e subterrâneas 

 O cadastro de usuários de água e a gestão de recursos hídricos  

 A responsabilidade dos comitês de bacias hidrográficas na Agenda 2030: Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) 

 
Possíveis parcerias: 
Agência Nacional de Águas (ANA) 
Comitê do rio Paranapamena 
Diretoria de Recursos Hídricos (SDS) 
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) 
Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas (REBOB) 
Universidade de Uberlândia (UFU) 
Universidade do Minho – Portugal 
 
5. Resultados esperados  
Ao final do período das capacitações espera-se que o público alvo: 
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 Compreenda o seu papel enquanto representantes dos diferentes setores que de 
forma direta ou indireta utilizam a água nas atividades socioeconômicas, para que 
contribuam de forma efetiva na gestão de recursos hídricos da bacia do rio Urussanga; 

 Perceba como os cinco instrumentos de gestão de recursos hídricos, instituídos pela 
Política Nacional de Recursos Hídricos, podem ser implementados na bacia 
hidrográfica, a fim de solucionar problemas concretos de escassez de água, conflitos 
de uso, degradação ambiental e tantos outros; 

  Contribua de forma integrada e coletiva para construção de um plano de ações, nas 
diferentes dimensões e escalas dentro da bacia, que minimize os problemas 
ambientais, relacionados aos recursos hídricos na bacia do rio Urussanga. 

 
6. Acompanhamento  

A responsável por executar o Plano de Capacitação Permanente dos Membros do Comitê da 
Bacia do Rio Urussanga, com meta de cinco capacitações será acompanhada pela Diretoria 
do Comitê e pela Coordenação Geral da Associação de Proteção da Bacia Hidrográfica do 
Rio Araranguá (AGUAR), que é a entidade executiva do Comitê.  
 
Responsável:  
Rose Maria Adami 
Geógrafa 
062997-0 CREA/SC 
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