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Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de dois mil e oito, às 10h20, na AEAN (Associação dos 
Engenheiros da Alta Noroeste) de Araçatuba, reuniram-se os membros da Câmara Técnica de 
Turismo e Educação Ambiental do Comitê da Bacia Hidrográfica para tratarem do único assunto 
em pauta: Avaliação dos projetos para financiamento com recursos do Fehidro 2008. O 
coordenador Jefferson Rabal apresentou os três projetos encaminhados pela Câmara Técnica de 
Planejamento e Avaliação e convidou os representantes de cada entidade proponente a fazer uma 
breve apresentação do seu projeto. A primeira apresentação foi da AcePeuB, feita por Marinésia 
Cândido Freitas. O projeto Nossa Terra, Nossa Gente, tem por objetivo trabalho de Educação 
Ambiental voltado para recolhimento de resíduos sólidos domiciliares, solicitando financiamento no 
valor de R$ 33.248,64, tendo como público-alvo moradores de 300 casas (total), nos municípios de 
Bilac e Ubarana. O segundo projeto foi o Prea – Práticas Regionais de Educação Ambiental, da 
AEAN,  apresentado por Mauro Rico, que visa atender 12 cidades da Bacia Hidrográfica do Baixo 
Tietê, pois na primeira fase do projeto não foi possível contemplar os 42 municípios da bacia. O 
valor pleiteado de financiamento é de R$ 53.028,50. Por fim, o Capitão Carlos Alberto, da 1ª Cia. 
da Polícia Ambiental de Birigüi, apresentou o projeto “Água Viva – fase IV”, que já aconteceu em 
anos anteriores e a corporação pretende dar continuidade no projeto, solicitando financiamento de 
R$ 174.326,80. Após as apresentações os membros da CT-TEA fizeram questões sobre os projetos 
apresentados, assim como deram inúmeras sugestões para ampliar a viabilidade dos mesmos. O 
projeto Nossa Terra, Nossa Gente já foi avaliado no mesmo dia e ao final da avaliação já foi 
passado para os representantes da Acepeub as alterações e correções necessárias. No final os três 
projetos foram distribuídos entre os membros da CT-TEA para uma profunda avaliação e 
finalização da hierarquização na reunião do dia 6 de março de 2008, quinta-feira, no mesmo local. 
Às 11h56 a reunião foi encerrada. Estiveram presentes: Carmen Lúcia Zaine Menezes, Jefferson 
Rabal, Douglas Augusto Oliveira, Carlos Antonio Faria de Souza, Célia Maria de Araújo Corazza, 
Antonio Roberto Gracino, Ten. Jéferson Valdemir Miranda, Dorislei Aparecida Teixeira de Carvalho, 
Carlos Alberto Feltrin, Marcelo Augusto Moscari, Gilberto de Andrade Freitas, Marinésia de Cândido 
Freitas, José Aparecido Cruz, Mauro Rico, Cap. Carlos Alberto e Adriana de Castro da Silva. 


