
 
 
 
  
 

    CCÂÂMMAARRAA  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  EE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO    AAMMBBIIEENNTTAALL  
 

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

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e sete, às 8h51, 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. Leitura e Aprovação da Ata 

Anterior; 2. Semana do Rio Tietê; 3. Grupos de Trabalhos da CT-TEA; e 4. Assuntos Gerais. Antes de dar 

início aos trabalhos, o coordenador deu a palavra para a convidada Selma Rico (Aean) falar sobre o Plano de 

Bacia do Baixo Tietê. Selma apresentou um rápido relato do que já foi feito e as próximas ações e pediu 

uma melhor articulação entre as câmaras técnicas para o enriquecimento do Plano de Bacia. Apresentou um 

resumo da oficina com a sociedade civil. No final, mostrou um informativo chamado Correnteza (ano I – 

julho/setembro 2007), que o Sigrh – Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos começa a 

produzir trimestralmente na versão impressa e mensalmente na versão digital. Tratando-se do primeiro item 

da pauta, Elizete Buranello Perez (D.E. Birigüi) fez a leitura da ata anterior que foi aprovada. Tratando-se do 

segundo item, Miguel Ribeiro (D. H.) apresentou a programação da Semana do Rio Tietê, que será 

comemorada do dia 17 a 22 de setembro, em Birigüi. Miguel fez a apresentação do folder e do material de 

apoio que está sendo confeccionado. Falou que acontecerá o primeiro encontro dos comitês: Baixo-Tietê, 

Tietê-Batalha e Tietê-Jacaré e desse encontro sairá uma carta de intenções para o rio Tietê. Comentou 

sobre a questão da apresentação do hino nacional e sobre o cadastro/avaliação dos participantes. Ficou 

claro para todos os participantes a importância da colaboração de todos da CT-TEA nesse evento. Tratando-

se do terceiro item, o coordenador Jefferson Rabal (AGA) disse que é importante formar grupos de trabalho 

para que seja cumprido as atribuições da CT. José Aparecido Cruz (Lions Club) disse que após o 

levantamento que será feito com os prefeitos, na oficina para elaboração do Plano da Bacia, irá trazer para a 

CT o material completo, para conhecermos um pouco da bacia. Álvaro de Almeida (Prefeitura Aracanguá) 

falou da importância da capacitação da Câmara e do pessoal das prefeituras, relatando as dificuldades que 

normalmente são encontradas para elaborar projetos para o Fehidro. Miguel Ribeiro lembrou que todo 

interessado em fazer projetos deve buscar informações. Carmem Lúcia Zaire Menezes (Cesp) sugeriu a cada 

reunião, nos trinta minutos iniciais, uma atividade de capacitação, tanto nas CT como nas Assembléias do 

CBH-BT. Depois de várias opiniões, ficou acordado que já na próxima reunião, dia 2 de outubro, Jefferson 

Rabal fará uma explanação sobre o Estatuto do CBH-BT, Miguel Ribeiro falará sobre o MPO e Carlos Antônio 

Farias de Souza (Cooperhidro) sobre a Deliberação CBH-BT-073/2006 - CRITERIOS 2007, tendo 15 minutos 

para cada um. Tratando-se do quarto item, Carlos Antonio Farias de Souza falou sobre o III – Simpósio de 

Água e Energia que a Cooperhidro estará realizando nos dias 20 e 21 de setembro, no Mariah Plaza Hotel, 

tendo foco voltado para a sustentabilidade, buscando atividades práticas. A importância da participação e 

divulgação do evento foi ressaltada pelo coordenador. Carmem Lúcia Zaire Menezes lembrou a todos do 

Diálogo de Avaré, que acontece de 25 a 28 de setembro, inclusive com vagas para representantes do CBH-

BT. A reunião foi encerrada às 10h54, tendo participado os seguintes membros: Jefferson dos Santos Rabal, 

Álvaro de Almeida, Carlos Antônio Farias de Souza, Miguel Ribeiro, Selma Rico, Carmem Lúcia Zaire 

Menezes, Sgt. Pm. Jordão, José Aparecido Cruz e Elizete Buranello Perez. 


