
 
 
 
  
 

    CCÂÂMMAARRAA  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  EE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO    AAMMBBIIEENNTTAALL  
 

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

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e sete, às 8h40, 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. Expediente (correspondência recebidas e enviadas); 3. 
Relatório da Semana do Rio Tietê; 4. Capacitação interna (estatuto, deliberação e manual); 5. 
Assuntos gerais. Tratando do item 1 - dando início aos trabalhos, Célia leu a ata da reunião 
anterior, tendo sido aprovada pelos membros presentes. Tratando do item 2 - O coordenador 
Jefferson leu a correspondência enviada, por Selma Rico, a CT-TEA propondo uma reunião 
extraordinária entre as CTs afim de recolher sugestões para o enriquecimento da construção do 
Plano da Bacia do Baixo Tietê em andamento. Os membros presentes acataram o solicitado 
ficando o coordenador Jefferson de informar e propor ao coordenador o das câmaras do CBHBT, 
José Maria m Paoliello, o agendamento de uma reunião de Câmaras Técnicas, entre os dias 15 a 
19 do corrente mês. Tratando do item 3 - Miguel Ribeiro expôs um balanço das atividades 
realizadas e participações no evento da Semana do Rio Tietê, realizado de 15 a 22/09. Apresentou 
fotos e reportagem da viagem com alunos, professores e responsáveis, realizada no dia 22/09 a 
São Paulo (Rio Tietê poluído) e Salesópolis (nascente do rio Tietê) como atividade educacional 
turística e ambiental finalizando o evento. Ribeiro agradeceu a participação dos membros da CT e 
Jefferson e Célia que acompanharam a viagem. Célia solicitou a Jefferson incluir as Atas de 
reuniões e reportagem do evento no site do SIGHRI. Douglas sugeriu a divulgação dos trabalhos 
da CT no site como exemplo citou boletins informativos, chamadas das reuniões, lista de presença 
etc. Selma propôs a CT produzir calendário de eventos dos municípios para colocar no site.  
Tratando do 4 item da pauta da reunião, Jefferson expôs o estatuto dos Comitês para os membros 
presentes (capacitação) e informou que o estatuto está disponível para consulta no site do 
SIGHRI. As exposições do Miguel Ribeiro e Carlos Farias sobre Projetos para o  FHEHIDRO  e 
Deliberação CBH-BT-073/2006 - CRITERIOS 2007, não foram realizadas, ficando agendada para a 
próxima reunião.l 
 
A reunião foi encerrada às 11h20, tendo participado os seguintes membros: Jefferson dos Santos 
Rabal, Adriana de Castro Silva, Gilberto Pinheiro Jordão, Célia M A Corazza, Rita de Cássia Marçal, 
Douglas Augusto Oliveira, Antonio R Gracino, Dorislei A T Carvalho, Carlos Antônio Farias de 
Souza, Miguel Ribeiro e Selma Rico. 


