
 
 
 
  
 

    CCÂÂMMAARRAA  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  EE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO    AAMMBBIIEENNTTAALL  
 

Coordenação: Jefferson Rabal – (18) 9712.0405 
Rua Silvares, 100 – Centro - 16.200-028 Birigüi - SP 

Aos três dias do mês de julho de dois mil e sete, às 8h34, na AEAN – Associação dos Engenheiros da Alta 

Noroeste, em Araçatuba, reuniram-se os membros da Câmara Técnica de Turismo e Educação Ambiental do 

Comitê da Bacia Hidrográfica para tratarem da seguinte pauta: 1. Deliberação CBH-BT 071/2006; 2. Plano 

de trabalhão 2007; 3. Política Estadual de Educação Ambiental; e 4. Assuntos gerais. Tratando-se do 

primeiro item da pauta, a Deliberação CBH-BT 071/2006 foi lida para que todos os integrantes da CT-TEA 

saibam as atribuições e objetivos dessa Câmara. Durante a leitura o membro Miguel Ribeiro chamou a 

atenção de todos para que no artigo 2º fique claro que a substituição do membro deve ser indicada pela 

entidade que o substituído representa. A ecóloga Adriana de Castro da Silva solicitou capacitação para a 

Câmara Técnica poder cumprir a letra “b” do artigo 8º e melhorar a forma de pontuação dos projetos 

apresentados no comitê. Tratando-se do segundo item da pauta, o coordenador registrou que as reuniões 

ordinárias da Câmara Técnica serão sempre na primeira terça-feira do mês, no horário das 8h30 às 10h30, 

sendo definido o local na convocação. Célia Maria de Araújo Corazza sugeriu três importantes ações para a 

Câmara Técnica: a- Capacitação da CT-TEA para fomentar os Conselhos Municipais, Planos Diretores e 

execução das atribuições da Câmara; b- Capacitar os Conselhos Municipais do Comitê; e c- Convocar os 

empreendedores de grande impacto ambiental dentro da Bacia, para apresentar o que têm feito para 

cumprir os planos contidos nos EIA/EARIMA (Estudo de Impacto Ambiental). Os recursos necessários para a 

execução dessa capacitação deve ser solicitada a Secretaria Executiva, para que dos recursos destinados ao 

PDC-8, fiquem alocados um percentual para essa finalidade. Miguel Ribeiro sugeriu incluir nos trabalhos da 

CT-TEA articular um evento em comemoração ao Dia do Rio Tietê, que acontece dia 22 de setembro. 

Tratando-se do terceiro item, Jefferson Rabal informou que foi enviado a todos, junto a convocação, a 

minuta da Política Estadual de Educação Ambiental e que espera contar com a colaboração de todos nas 

sugestões para a construção desta, que será discutida e formatada no III – Encontro Estadual de Educação 

Ambiental, em São José do Rio Preto, de 25 a 28 de julho. Ficou acordado que sugestões serem 

apresentadas por e-mail. O membro José Aparecido Cruz atentou para a importância desse Encontro e que a 

Câmara Técnica deveria enviar pelo menos dois representantes para representar o Comitê. Jefferson Rabal 

irá oficializar a Secretaria Executiva para que seja estudado o envio de dois representantes, custeado pelo 

Comitê. Tratando do quarto item, foi indicado pela CT-TEA o nome da Célia Maria de Araújo Corazza para 

representar o Comitê no COMTUR de Araçatuba; Com relação ao abaixo-assinado contra a instalação de 

uma Usina Nuclear em nossa Bacia Hidrográfica, ficou decidido de checarmos se a informação é oficial e 

buscar mais informações sobre os riscos dessa usina, antes de aderir ou não ao manifesto; Jefferson Rabal 

informou que acontece no próximo sábado, dia 7 de julho, a primeira reunião com a Sociedade Civil, para a 

elaboração do Plano de Bacia; Miguel Ribeiro falou da importância de todos assistirem ao filme “Uma 

verdade inconveniente” de Al Gore, pois nos leva a refletir sobre o Aquecimento Global. A reunião foi 

encerrada às 10h24, tendo participado os seguintes membros: Jefferson dos Santos Rabal, Célia Maria de 

Araujo Corazza, José Aparecido Cruz, Dorislei Aparecida Teixeira de Carvalho, Regina Oliveira Alcântara 

Costa, Miguel Ribeiro e Adriana de Castro Silva. 

                                                                                               


