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Comitê busca parceria com o Poder Público de 
Urussanga em ações de gestão de recursos 

hídricos 
O presidente do Comitê do Rio Urussanga, José 
Carlos Virtuoso, o secretário executivo Ricardo 
Garcia da Silva, o assessor administrativo José 
Elson Bittencourt e a consultora Cenilda Maria 
Mazzucco realizaram uma visita técnica à 
Prefeitura Municipal de Urussanga no dia 28 de 
outubro. A equipe foi recebida pelo prefeito 
Johnny Felippe, secretário de Infraestrutura e 
Desenvolvimento, Joércio Zucchinali, pela 
coordenadora da Fundação Ambiental de 
Urussanga (FAMU), Bruna Costa, pelo diretor do 
SAMAE, Vanio Comin, diretor de Obras, Gilberto 
Freccia e representante da Secretaria de Educação, Regis Quadro da Silva. O presidente do Comitê esclareceu que o 
objetivo das visitas às prefeituras é buscar uma aproximação com os gestores públicos municipais, levar 
informações sobre as atividades do Comitê e do Programa SC Rural e buscar apoio e parceria na gestão dos recursos 
hídricos da bacia.  
 
 
 

Assembleia aprova projeto para implementação do 
Plano de Bacia 

O Comitê do Rio Urussanga realizou a 24ª Assembleia 
Geral Extraordinária no dia 30 de outubro, em 
Urussanga, com a participação de mais de 20 
representantes de entidades membros do órgão. Na 
oportunidade foi apresentado o andamento dos 
estudos e projeto de desassoreamento do Rio 
Urussanga, as informações sobre a elaboração do 
Plano de Bacia, os projetos prioritários para 
implementação do Plano de Bacia, a aplicação do 
projeto “Fortalecimento e operacionalização do 
Comitê do Rio Urussanga” neste ano, as atividades 
desenvolvidas e em andamento, a organização do 1º 

Fórum de Desenvolvimento Territorial e Sustentabilidade na Bacia do Rio Urussanga, a participação de membros do 
Comitê em eventos nacionais de recursos hídricos e de educação ambiental e o planejamento de atividades do 
Comitê do Rio Urussanga para o próximo ano. Entre as principais deliberações da assembleia estão a aprovação do 
projeto “Rio Urussanga: visão integrada para a proteção das suas águas”, como prioritário para a implementação do 
Plano da Bacia do Rio Urussanga, a criação de uma comissão técnica de acompanhamento do projeto de 
desassoreamento do Rio Urussanga, que será formada na próxima assembleia, e a aprovação da programação do 1º 
Fórum de Desenvolvimento Territorial e Sustentabilidade na Bacia do Rio Urussanga, que acontecerá no dia 25 de 
novembro, na UNESC, em Criciúma. 
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Fórum discutirá sustentabilidade 
na bacia do Rio Urussanga 

A gestão do território e dos 
recursos hídricos da bacia do Rio 
Urussanga serão o foco do 1º 
Fórum de Desenvolvimento 
Territorial e Sustentabilidade na 
Bacia do Rio Urussanga. O evento 
acontecerá no dia 25 de novembro, 
das 8 às 17h30min, no auditório 
Ruy Hülse, na Universidade do 
Extremo Sul Catarinense (Unesc). O 
fórum visa desencadear ampla 
discussão sobre os problemas 
ambientais e as possibilidades e 
perspectivas de promoção do 
desenvolvimento territorial 
sustentável nas áreas de 
abrangência da bacia do rio 
Urussanga por meio de sete 
palestras, um debate e a 
elaboração de um documento.  
 

Os palestrantes do evento serão 
pesquisadores da área técnica com 
mestrado e doutorado nas áreas 
de Geografia, Direito Ambiental e 
Ciências Biológicas. Entre os 
palestrantes está o Doutor em 
Geografia e Diretor do Instituto de 
Geografia da Universidade Federal 
de Uberlância (MG), Claudio 
Antônio Di Mauro, ex-prefeito de 
Rio Claro (SP) e ex-presidente do 
Comitê das Bacias dos rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí. As 
inscrições para o evento são 
gratuitas e devem ser efetuadas no 
blog do Comitê. 
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