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Comitê do Rio Urussanga realiza primeira assembleia do ano 
 
Representantes das entidades membros inseridas nos dez 
municípios vinculados ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Urussanga participaram da primeira Assembleia Geral Ordinária no 
dia 22, em Içara. O presidente do Comitê José Carlos Virtuoso e os 
participantes foram acolhidos pelo prefeito de Içara, Murialdo 
Gastaldon, que ressaltou a importância das ações desenvolvidas 
pelo órgão. Durante a reunião, a consultora do Comitê, Cenilda 
Mazzucco, apresentou o relatório de atividades de 2012 e os 
projetos em andamento para este ano. Segundo o presidente 
Virtuoso, o desassoreamento do Rio Urussanga requer agilidade. 
Além de acompanhar o andamento do projeto de desassoreamento 
do rio, o Comitê busca a Elaboração do Plano de Bacia e a captação 
de recursos direcionada para a proteção das águas e os projetos de 
educação ambiental. A próxima ação do Comitê acontecerá no dia 
22 de março para celebrar o Dia Mundial da Água. O Comitê do Rio 
Urussanga participará de uma exposição dos Comitês de Bacias 
Catarinenses no Centro Administrativo do Estado de Santa Catarina 
em março. 
 

Comitê promove o 1º Concurso de Fotografias “Águas do Urussanga” 
 

Para celebrar o Dia Mundial da Água, no dia 22 de março, o Comitê do Rio Urussanga promove o 1º Concurso de Fotografias 
com o tema “Águas do Urussanga”. O concurso tem como objetivo despertar os sentidos e olhares por meio de imagens 
abordando duas categorias: a preservação e a degradação do meio ambiente relacionadas com as águas do Rio Urussanga.  
 

 

Presidente do Comitê visita prefeito de 
Urussanga 

 
O primeiro contato entre o Comitê e a Prefeitura 
Municipal de Urussanga ocorreu no dia 7 de 
fevereiro. O presidente do Comitê, José Carlos 
Virtuoso, a consultora Cenilda Mazzucco e o 
assessor administrativo-financeiro José Elson 
Bittencourt conversaram sobre as finalidades e 
ações do órgão com o prefeito Johnny Felippe. 
Conforme o presidente do Comitê, a reunião 
buscou uma aproximação com a gestão pública. O 
desassoreamento do Rio Urussanga foi o assunto 
mais discutido durante a reunião. O prefeito de 
Urussanga, Johnny Felippe, é o representante da 
AMREC dentro do Comitê de Gerenciamento da 
Bacia do Rio Urussanga e mostrou interesse nos 
trabalhos realizados pela entidade. 
 

 
 
 


