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

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e oito, às 8h50, na AEAN – Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos 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. Capacitação; 3. Calendário; e 4. Assuntos gerais. 
Tratando do item 1 – a ata do mês de abril foi lida e aprovada pelos presentes. As atas dos meses 
de fevereiro e março não foram lidas ficando para a próxima reunião. Tratando do item 2 – a 
membro Célia M. ª Corazza sugere um estudo pela CT-TEA do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza (SNUC) que foi instituído, no Brasil, em 18 de julho de 2000, através da 
Lei Nº 9.985 e está se consolidando de modo a ordenar as áreas protegidas, nos níveis federal, 
estadual e municipal. Todos os grandes empreendimentos instalados em nossa Bacia Hidrográfica, 
que tenha a obrigatoriedade da apresentação do EIA/RIMA na SMA – Secretaria do Meio 
Ambientel, é determinado que 0,5% (meio porcento) do valor total do investimento seja aplicado 
no SNUC e, não tendo Unidades de Conservação em nossa bacia, esse recurso está sendo aplicado 
em outras bacias. Após discussão sobre o tema, ficou definido que os membros da CT-TEA iriam 
buscar mais informações sobre esse assunto. Ainda falando de Capacitação, a CT volta a discutir a 
importância de articular as questões ambientais no Baixo Tietê, por meio dos Conselhos Municipais 
de Defesa do Meio Ambiente sendo necessário um evento, promovido pelo Comitê, com o objetivo 
de fortaceler os Comdemas de nossa bacia. Após várias sugestões e discussões, ficou definido que 
Carmem Lúcia Z. Menezes irá contactar a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, consultando a 
possibilidade de ser enviado algum palestrante para falar sobre a importancia dos conselhos 
municipais. Antonio R. Gracino e Dorislei Aparecida Teixeira de Carvalho ficaram de fazer um pré-
projeto sobre essa importante capacitação, envolvendo os 42 municípios da bacia, objetivando 
socializar as informações da atuação dos Comdemas. Simas F. Aragão sugere aproveitar o 
potencial que já temos, por meio dos órgãos estaduais que temos em nossa região, como DEPRN, 
Cetesb e Polícia Ambiental, para já ir fortacelendo e motivando a atuação dos conselhos. Antonio 
J. Do Carmo sugere que junto ao ofício apresentando o pré-projeto ao presidente do Comitê, seja 
enviado a sugestão de montar um núcleo de comunicação exclusivo para o CBH-BT, utilizando 
recursos da verba de custeio e se dispõe a fazer uma proposta e encaminhar para apreciação da 
CT-TEA. Tratando do item 3, Jefferson Rabal apresenta o calendário que foi enviado via e-mail, 
para todos da CT, com a relação das datas importantes durante o ano, para que todos pudessem 
colaborar com sugestões de realização de eventos e implementar datas ligadas às questões 
ambientais, dentro da nossa bacia. Com algumas sugestões, o calendário irá para o site do comitê 
e toda e qualquer sugestão ou acréscimo deverá passar pela CT. Um dos objetivos do calendário é 
para que os eventos ambientais não fiquem restritos ao Dia da Água, Semana do Meio Ambiente e 
Dia da Árvore. Tratando do item 4 – a membro Carmem Lúcia apresentou um atlas do Pontal do 
Paranapanema, fruto de um projeto de Educação Ambiental aprovado naquele comitê e faz breve 
comentário sobre a atução do comitê do Pontal. Aproveita a palavra para informar que acontecerá 
nos dias 29 e 30 de maio, no Hotel Quality Resort Araçatuba, um evento sobre o Cervo do 
Pantanal, com informações técnicas sobre o assunto. O membro Douglas A Oliveira, comenta 
sobre o trabalho que está fazendo sobre Responsabilidade Sócio-ambiental e pede sugestões de 
bibliografias para complemento do trabalho. Finalizando a reunião, Jefferson Rabal comentou 
sobre a próxima reunião ordinária, que na primeira terça-feira do mês de junho é a Semana do 
Meio Ambiente, e, por maioria, ficou decidido antecipar a reunião para o dia 28 de maio, quarta-
feira, às 8h30. A reunião foi encerrada às 11h15, tendo participado os seguintes membros: 
Jefferson dos Santos Rabal, Simas Ferreira Aragão, Dorislei Aparecida Teixeira de Carvalho, 
Antonio Roberto Gracino, Carmem Lúcia Zaine Menezes, Célia Maria A. Corazza, Douglas Augusto 
Oliveira e Antônio José do Carmo. 


