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Comitê apresenta ações de fortalecimento 
em reunião da Secretaria Executiva 

Estadual do Programa SC Rural 
O resultado positivo dos trabalhos 
desenvolvidos no Comitê do Rio Urussanga 
com o apoio do Programa SC Rural e do do 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos para o 
fortalecimento do órgão foi apresentado 
no dia 5 de novembro, em reunião da 
Secretaria Executiva Estadual e Regional do 
Programa SC Rural, em Araranguá. O 
balanço foi exposto às secretarias  
executivas regionais do estado e às 
executoras do programa na região “Litoral 
Sul Catarinense” pela consultora da SDS/Programa SC Rural que atua no Comitê do Rio Urussanga, Cenilda Maria 
Mazzucco. Os consultores da SDS/Programa SC Rural dos Comitês dos rios Araranguá e Tubarão também 
participaram do encontro. Conforme informação do diretor de projetos do Programa SC Rural, o encontro teve a 
finalidade de fazer uma análise crítica do andamento das atividades de cada executora, discutindo os ajustes 
necessários para atingir com maior eficiência e eficácia os objetivos propostos pelo programa.  
 
 

Visita técnica à Prefeitura de Treze de Mazio 
Consultores e técnicos que atuam nos Comitês das 
bacias dos rios Urussanga e Tubarão participaram de 
uma reunião na Câmara de Vereadores de Treze de 
Maio na segunda-feira, dia 4. Na oportunidade, os 
Comitês, junto com o prefeito Clésio Bardini De Biasi, 
vereadores e comunidade, articularam o apoio e a 
parceria em ações de gestão de recursos hídricos. Os 
consultores do Programa SC Rural que atuam junto aos 
Comitês de bacia dos rios Urussanga e Tubarão,  
Cenilda Maria Mazzucco e Guilherme Junkes Herdt, 
acompanhados do assessor administrativo do Comitê 
do Rio Urussanga, José Elson Bittencourt, visitaram os 
gestores públicos municipais de Treze de Maio. Os 

técnicos apresentaram informações sobre o papel dos comitês e dos membros, as atividades em desenvolvimento e 
sobre o Plano de Bacia que deverá ser elaborado nos próximos semestres. Na ocasião, os Comitês articularam o 

apoio no cadastro de usuários de água e discutiram outras ações na gestão de recursos hídricos no município.13 
 

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

www.facebook.com/RioUrussanga 
 

Informações: (48) 3465-1709 
ou e-mail: comitedoriourussanga@gmail.com 

http://www.aguas.sc.gov.br/
http://www.comitedoriourussanga.blogspot.com.br/
http://www.facebook.com/RioUrussanga


 

 
 

 

 

 

 
  Informativo - Edição 16 | Novembro-2013 

 
 
Visita técnica à prefeitura de Cocal do Sul 
No dia 11 de novembro, 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 municipal de Cocal do 
Sul, Ademir Magagnin, secretariado, diretores e 
vereadores. A consultora Cenilda informou que o 
Comitê do Rio Urussanga está realizando visitas 
técnicas aos municípios com o objetivo de buscar 
uma aproximação com os gestores públicos, levar 
informações sobre as atividades do Comitê e o apoio 
do Programa SC Rural na gestão dos recursos hídricos de Santa Catarina, bem como articular parcerias em 
atividades de educação ambiental, cadastro de usuários de água e projetos e ações de gestão de recursos hídricos. 
Cenilda informou que, nos próximos semestres, será elaborado o Plano de Recursos Hídricos da Bacia e que há 
necessidade de acompanhamento e participação da comunidade de Cocal do Sul, nas audiências públicas que serão 
programadas. Ressaltou ainda que o cadastro de usuários de água é de fundamental importância e solicitou o apoio 
das entidades locais. Manifestaram disposição em apoiar o cadastro de usuários de água, a Prefeitura Municipal e a 
Fundação Ambiental de Cocal do Sul. A secretária de educação manifestou o interesse em ações, em parceria com o 
Comitê. Para completar o levantamento de atores da bacia, o secretário Clésio Fachin se colocou à disposição para 
colaborar com o Comitê. 
 

Comitê acompanha Missão do Banco Mundial em Santa Catarina 
Representantes do Banco Mundial (BIRD) passaram por Santa 
Catarina entre os dias 25 e 27 de novembro para acompanhar, 
supervisionar e discutir o estágio de implementação do Programa 
Santa Catarina Rural. O SC Rural é a terceira etapa de uma 
estratégia de desenvolvimento rural do Estado que já acontece há 
duas décadas e que deverá consolidar avanços alcançados pelos 
Projetos Microbacias 1 e 2. O orçamento global destinado à 
execução do programa é de US$ 189 milhões, sendo US$ 90 
milhões do Banco Mundial e US$ 89 milhões de contrapartida do 
Governo do Estado. Com a SDS, por meio da Diretoria de Recursos 
Hídricos, os técnicos do Banco Mundial discutiram, identificaram e 
acordaram diversas atividades e providências relacionadas à 

implementação do programa "Ação Gestão de Recursos Hídricos", cujo objetivo é o de auxiliar na implantação da 
política estadual de recursos hídricos através da implementação dos mecanismos de controle dos usos das águas e 
gestão nas bacias hidrográficas de Santa Catarina. Na terça-feira, dia 26, a equipe do Banco, técnicos da SDS e 
representantes da Agência Nacional de Águas se reuniram com representantes dos 16 Comitês de Bacia do Estado 
para avaliar as ações e resultados práticos do programa. O presidente do Comitê do Rio Urussanga, José Carlos 
Virtuoso, e a consultora do Programa SC Rural que atua no órgão, Cenilda Mazzucco, participaram da reunião em 
Florianópolis.   
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