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Visita técnica a prefeitura de Sangão 
Representantes dos Comitês do Rio Urussanga e Rio Tubarão visitaram a 
Prefeitura de Sangão no dia 5 de setembro. A consultora do Programa SC 
Rural para o Comitê do Rio Urussanga, Cenilda Maria Mazzucco, e o assessor 
administrativo do órgão, José Elson Bittencourt, participaram da reunião com 
o prefeito de Sangão, Castilho Silvano Vieira, juntamente com os 
representantes das Secretarias de Agricultura e Educação e do Instituto de 
Meio Ambiente de Sangão (IMASA). Durante o encontro foram repassadas 
informações sobre as atividades dos comitês de bacia e ações e projetos em 
andamento. O prefeito de Sangão mostrou interesse em relação aos 
trabalhos desenvolvidos pelos comitês de bacia. Na oportunidade, os 
representantes dos comitês solicitaram apoio e parceria em atividades junto 
aos Comitês nas áreas de educação ambiental, no levantamento de 
lideranças do município e no cadastro de usuários de água. No final da 
reunião, os representantes da prefeitura definiram que apoiarão os comitês 
nas questões que envolvem a educação e o cadastro de usuários de água por 
meio do empenho de profissionais dos setores do meio ambiente e da 
agricultura. 
 

 
 
 
 
 

Comitê visita Prefeitura de Jaguaruna 
Com o intuito de buscar uma aproximação com os gestores 
públicos, o Comitê do Rio Urussanga está realizando visitas 
técnicas aos municípios inseridos na bacia. No dia 16, a consultora 
técnica do Programa SC Rural que atua junto ao Comitê do Rio 
Urussanga, Cenilda Maria Mazzucco, e o assessor administrativo 
José Elson Bittencourt, participaram de uma reunião com o 
prefeito de Jaguaruna, Luiz Arnaldo Napoli. O secretário de 
Agricultura do município, Alair Maciel, o secretário de Educação, 
Vanderlei Merginio, os vereadores Milton Goulart Ricardo e José 
Guimarães e o representante da Associação Empresarial de 
Jaguaruna e Sangão, Sebastião Porto, também acompanharam a 
visita. Na ocasião, os participantes apontaram os problemas 
verificados na região como, por exemplo, o assoreamento do Rio 
Urussanga, os conflitos de uso da água entre rizicultores e pescadores, os resíduos na foz carreados pelo rio e a invasão da 
cunha salina. O prefeito de Jaguaruna, Luiz Arnaldo Napoli, demonstrou preocupação em relação à busca de soluções para os 
problemas causados pelo assoreamento do rio e pela invasão da cunha salina. Durante a reunião, as autoridades do poder 
público e os representantes do Comitê definiram os profissionais que apoiarão as ações do órgão.  

Conferência Nacional Infanto-Juvenil 
pelo Meio Ambiente  

A etapa regional da Conferência Nacional 
Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente 
aconteceu no dia 17, no auditório da 
Gered, em Criciúma. O presidente do 
Comitê do Rio Urussanga, José Carlos 
Virtuoso, foi um dos palestrantes do 
evento que teve como tema "Vamos 
cuidar do Brasil com escolas 
sustentáveis". Virtuoso abordou o 
contexto "Nós somos o meio ambiente" e 
frisou o elemento água com ênfase no 
papel do Comitê, no desafio em realizar a 
gestão na bacia, dos problemas com a 
poluição dos rios e da necessidade da 
mudança de comportamento dos 
cidadãos em prol das bacias 
hidrográficas. 
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Reunião com prefeitos da AMREC 
Os prefeitos da Associação dos Municípios da Região 
Carbonífera (AMREC) se reuniram no dia 18 de setembro e 
acompanharam a explanação do presidente do Comitê do Rio 
Urussanga, José Carlos Virtuoso. Na oportunidade, Virtuoso 
relatou o acompanhamento que está sendo dado pelo 
Comitê ao projeto de desassoreamento do Rio Urussanga. Na 
ocasião, o presidente frisou como está o encaminhamento do 
projeto e agradeceu a mobilização dos prefeitos. O prefeito 
de Balneário Rincão, Décio Góes, ressaltou que é necessário 
destacar a importância deste projeto para a região e buscar a 
solução dos problemas com as cheias causadas pelo 
assoreamento do rio Urussanga. Durante a reunião, a 
consultora técnica do Programa SC Rural que apoia o Comitê 
do Rio Urussanga, Cenilda Mazzucco, convidou os prefeitos 
para participarem do 1º Fórum de Desenvolvimento Territorial e Sustentabilidade da Bacia do Rio Urussanga, que acontecerá 
no dia 25 de novembro de 2013, na UNESC, em Criciúma. O evento contará com palestrantes que detêm larga experiência em 
gestão de recursos hídricos e em gestão municipal sustentável. 
 
 
 

Visita técnica ao município de Balneário Rincão 
O prefeito de Balneário Rincão, Décio Góes, e o vice-prefeito, Olírio José 
Lino, receberam a visita técnica dos representantes do Comitê do Rio 
Urussanga, o presidente José Carlos Virtuoso e a consultora do Programa 
SC Rural que atua no órgão Cenilda Mazzucco, no dia 19 de setembro, na 
Câmara de Vereadores de Balneário Rincão. Representantes dos setores 
de educação, infraestrutura, abastecimento público e sete vereadores do 
município também participaram da reunião. Segundo o presidente do 
Comitê do Rio Urussanga, o objetivo das visitas aos municípios da bacia é 
levar informações sobre as atividades do Comitê e buscar apoio e parceira 
no gerenciamento dos recursos hídricos. No encontro, a consultora do 
Programa SC Rural que atua junto ao Comitê do Rio Urussanga apresentou 
a organização e o funcionamento do órgão. Na oportunidade, Cenilda 

também relatou o apoio do Programa SC Rural no fortalecimento dos comitês de bacias catarinenses e destacou a importância 
da elaboração do Plano de Recursos Hídricos previsto para os próximos semestres. O prefeito de Balneário Rincão afirmou 
que, em breve, será efetuado o levantamento de todos os pontos de captação de água e lançamento de esgoto e efluentes no 
município. O andamento das ações de educação ambiental voltada para os recursos hídricos na bacia, a capacitação de 
educadores e de membros do Comitê e o projeto de desassoreamento do Rio Urussanga também foram assuntos discutidos 
na reunião. O prefeito Góes sugeriu a apresentação do projeto em reunião do Comitê com os prefeitos dos municípios da 
bacia para conhecimento dos estudos. Em Balneário Rincão, o Comitê do Rio Urussanga contará com colaboradores no setor 
de educação, no cadastro de usuários de água e no levantamento dos principais atores no município. 
 
 
 

ACESSE: www.aguas.sc.gov.br (Selecione Rio Urussanga) 
            www.comitedoriourussanga.blogspot.com.br 

www.facebook.com/RioUrussanga 
Documentário: www.youtube.com/watch?v=Wny7BQLK-BE  

Informações: (48) 3465-1709 – Das 14 às 18 horas ou e-mail: comitedoriourussanga@gmail.com 

http://www.aguas.sc.gov.br/
http://www.comitedoriourussanga.blogspot.com.br/
http://www.facebook.com/RioUrussanga
http://www.youtube.com/watch?v=Wny7BQLK-BE

