
 
 
 
  
 

    CCÂÂMMAARRAA  TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  TTUURRIISSMMOO  EE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO    AAMMBBIIEENNTTAALL  
 

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

Aos seis dias do mês de março de dois mil e oito, às 8h35, 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 da seguinte pauta: 1. 
Avaliação e hierarquização dos projetos do PDC1 para o Fehidro 2008. Tratando do único item da 
pauta, a membro Célia Corazza apresenta a avaliação feita por ela e a membro Adriana Castro da 
Silva sobre o projeto Vida Água. São apontados e informadas as correções necessárias no projeto 
e é sugerido o não financiamento dos veículos solicitados. Após longa discussão sobre o assunto, o 
coordenador Jefferson Rabal, coloca o projeto em votação e o mesmo é aprovado na totalidade 
por ter recurso disponível, não existir impedimento técnico e ser um projeto de grande 
importância, inclusive contando com o apoio das três Diretorias de Ensino da nossa região 
(Araçatuba, Birigüi e Andradina). Dando seqüência, o membro Carlos Antonio Faria de Souza 
apresenta a avaliação do projeto Prea, que foi realizada de forma conjunta com o membro 
Douglas Augusto Oliveira. A avaliação é tranqüila já que o projeto é inovador, ousado e que o 
único agravante, até o momento é a entidade não ter concluído a primeira fase. Durante a 
discussão é detectado que o valor da contrapartida não atende a exigência do MPO de no mínimo 
20% e que falta concluir o preenchimento de algumas planilhas e assinaturas. Após feito todas as 
recomendações e solicitações aos proponentes, o coordenador submete o projeto a votação, tendo 
sido aprovado. Como o projeto Nossa Terra, Nossa Gente já foi objeto de avaliação da CT-TEA, o 
coordenador solicita aos membros atenção na pontuação para a hieraquização dos três projetos 
apresentados a CT-TEA. Seguindo a Deliberação 79/2007, em cada um dos item, cada membro vai 
pontuando cada um dos projetos, tendo tido ao final o seguinte resultado: primeiro projeto: Água 
Vida, proponente Polícia Ambiental, no valor total de R$348.929,04; segundo projeto: Nossa Terra, 
Nossa Gente, proponente Acepeub, no valor total de 41.560,80; e terceiro projeto: Prea, 
proponente Aean, no valor total de 64.110,50. Essa avaliação será encaminhada à Secretaria 
Executiva do CBH-BT, para encaminhamento a Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação. A 
reunião foi encerrada às 12h04, tendo participado os seguintes membros: Jefferson dos Santos 
Rabal, José Aparecido Cruz, Tenente Jefferson Miranda, Célia Maria A. Corazza, Patrizia Torres, 
Douglas Augusto Oliveira e Carlos Antonio Faria de Souza. 


