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Deliberação CBRU 005, de 15 de outubro de 2021 

Aprova ad referendum o Plano de Capacitação 

Permanente do Comitê da Bacia do Rio Urussanga para o 
período de 29 de setembro de 2021 a 29 de março de 
2022. 

 

O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga, integrante do 
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos e vinculado ao Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos (CERH) de Santa Catarina, no uso de suas competências 
conferidas pela Resolução CERH nº 19/2017, 

Considerando a aprovação do Termo de Fomento 001/2021, nº de transferência 
2021TR001106, entre o Estado de Santa Catarina e a Entidade Executiva, chamada 
Associação de Proteção da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá (AGUAR), com objetivo 
de prestar apoio técnico e logístico as reuniões e outros eventos dos Comitês das Bacias 
dos Rios Urussanga, Araranguá e Afluentes Catarinense do rio Mampituba, bem como a 
execução das atividades de capacitação dos atores estratégicos das bacias hidrográficas; 

Considerando a liberação dos recursos públicos do Termo de Fomento 001/2021, nº de 
transferência 2021TR001106, para o período de 29 de setembro de 2021 a 29 de março 
de 2022; 

 

Delibera, 

Artigo 1o - a aprovação ad referendum do Plano de Capacitação do Comitê da Bacia do 
Rio Urussanga, para o período de 29 de setembro de 2021 a 29 de março de 2022, 
conforme anexo I. 

 

Artigo 2o – Esta Deliberação entra em vigor de sua publicação no Sistema de 
Informações de Recursos Hídricos do Estado de Santa Catarina (SIRHESC). 

 
 

Urussanga (SC), 15 de outubro de 2021. 
 
 

 
 

  
Fernando Damian Preve Filho Lara Possamai Wessler 

Presidente  
Comitê da Bacia do Rio Urussanga 

Secretária Executiva 
Comitê da Bacia do Rio Urussanga 
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Deliberação CBRU 005, de 15 de outubro de 2021 

Plano de Capacitação do Comitê da Bacia do Rio Urussanga 

1. Introdução 

O Comitê da Bacia do rio Urussanga realiza capacitações desde 2010, com seus 
representantes das organizações membros (Usuários de Água, População da Bacia e Órgãos da 

Administração Federal e Estadual), com intuito de refletir sobre o entendimento da bacia 
hidrográfica como uma unidade de planejamento de recursos hídricos e os múltiplos 
interesses relacionados a esse recurso, nas decisões do órgão colegiado.  

Para o período de 29 de setembro de 2021 a 29 de março de 2022 serão realizadas 

capacitações, com carga horária de 20 horas, com temas voltados às medidas de 
segurança hídrica.  
 

2. Público Alvo 

Representantes das organizações membros dos Comitês e os principais usuários de água 
da bacia hidrográfica, técnicos de órgãos públicos estadual e municipais e todos os 
interessados pela gestão de recursos hídricos das bacias hidrográficas da RH10.  

 

3. Objetivos 

Definir parcerias com os múltiplos segmentos, a fim de incentivá-los a preservação, 

conservação e recuperação de mananciais e de ambientes provedores de água, no intuito 
de garantir a segurança hídrica nas dimensões humana, econômica, ecossistêmica e de 
resiliência. 

 

4. Ações 

Capacitação 1 - Setor Conselho de Meio Ambiente da AMREC 

Capacitação 2 - Setor da Indústria 

Capacitação 3 - Setor Abastecimento público  

Capacitação 4 - Setor Rural  

Capacitação 5 - Cadastro de uso de recursos hídricos (SIOUT) 

Capacitação 6 - Socialização dos resultados das ações 

 

7 Acompanhamento  

A execução do Plano de Capacitação do Comitê da Bacia do Rio Urussanga, será 

acompanhada pela Diretoria do Comitê, pelas técnicas da AGUAR, Geógrafa Rose Maria 

Adami e a Eng.ª Ambiental Michele Pereira da Silva e pela entidade executiva do Comitê. 
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