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Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e oito, às 8h55, 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 das Atas anteriores; 2. Plano da Bacia; 3. Fórum 
Comdemas; e 4. Assuntos gerais. Tratando do item 1 – as atas dos meses de fevereiro, março e 
maio foram lidas e aprovadas pelos presentes. Tratando do item 2 – nessa reunião da CT-TEA e 
com a presença de representantes das Câmaras Técnicas de Recursos Naturais, Planejamento e 
Avaliação e a CT de Saneamento, foi apresentado e entregue pelo Cetec o esboço do Plano da 
Bacia do Baixo Tietê. Selma Rico falou da importância desse momento e já adianta que, para 
aprovação do Plano da Bacia pelo CBH-BT a sugestão do presidente do Comitê é uma assembléia 
extraordinária no dia vinte de junho de dois mil e oito, para essa finalidade. Com a palavra o 
representante do Cetec-CT GEO, Kauê O. Kurimori, apresenta o boneco do Plano e comunica que 
os mapas estão disponibilizados no FTP do Cetec. Após a apresentação, Selma Rico apresenta o 
Relatório de Situação do Comitê e Indicadores, fruto de um trabalho recente da CT-PA. Jefferson 
Rabal questionou se o Plano de Bacia está indo ao encontro do Relatório de Situação e 
Indicadores. Kauê Kurimori explica que o relatório é fruto de trabalho recente e não sabe se os 
dois estão interligados. Fica combinado que o Cetec irá cruzar as informações para que as 
possíveis falhas sejam identificadas. Antônio do Carmo questionou se os anseios da população 
estão contidos no Plano. Kauê explicou que houve oficinas para colher idéias da Sociedade Civil e 
reunião com os Prefeitos, não tendo sido realizado a oficina com o Estado. Jefferson questionou o 
motivo pelo qual não foi realizada a oficina com o Estado, já que seria muito importante a 
colaboração de várias entidades do Estado na elaboração do Plano da Bacia. Kauê explicou que a 
reunião não aconteceu por não ter sido convocado o Estado pelo Comitê. Selma explicou que não 
conseguiu articular para que essa reunião acontecesse. Antonio do Carmo questionou se a não 
realização da oficina com o Estado prejudicaria o Plano e Kauê respondeu que os dados, ainda que 
tenham sido difíceis de conseguir, foram levantados nos órgãos do Estado. Após longa discussão, 
foi esclarecido pela Selma que não existiria mais tempo hábil para realizar essa reunião com o 
Estado, mas foi sugerido que o Cetec convoque representantes do Estado para uma apresentação 
de como está o Plano da Bacia para colher sugestões. Kauê fez explicações das metas contidas no 
Plano e exemplificou algumas ações para cumprí-las. Para as metas de curto prazo do Plano da 
Bacia, Selma sugeriu utilizar os recursos de custeio do Fehidro 2008 e para 2009 os projetos 
apresentados já devem estar dentro do Plano. O Cetec encerrou a apresentação do Plano com o 
compromisso de colocar o Resumo do Plano no site a partir do dia 4 de junho. As sugestões para o 
Plano deverão serem enviadas por e-mail, até o dia 10 de junho. Tratando-se do item 3 – o 
coordenador comunicou que foi enviado, por e-mail, para todos os membros e convidados ativos 
da CT-TEA cópia do pré-projeto do Fórum dos Comdemas, feito por Dorislei Aparecida Teixeira de 
Carvalho e Antonio Roberto Gracino, da Diretoria de Ensino da Região de Araçatuba, para 
apreciação de todos. Em seguida, comentaram o projeto atentando para que o enfoque do Fórum 
seja “Discutindo a formação e o fortalecimento dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente”, 
inclusive apresenta ram uma sugestão de programação. Carmem Menezes comunicou que fez 
alguns contatos com a Maria do Rosário, da Coordenadoria de Educação Ambiental - da Secretaria 
de Meio Ambiente, e ela apresentou uma programação que aconteceu em São Paulo, por meio de 
Cepam, em 2006. Os contatos dos palestrantes foram enviados para o Jefferson. Várias idéias 
foram sugeridas e levando algumas informações que precisam ser definidas, como público, data, 
local, almoço, inscrições, material de apoio e divulgação. Ficou estipulado o prazo para o dia 10 de 
junho para o envio de complementações e sugestões para o Fórum. Será feito contato com o 
Cepam solicitando auxilio na realização do evento. Carlos Antonio Faria de Souza fará um 
levantamento de custo estimado para a realização do Fórum, que será solicitado a Secretaria 
Executiva do Comitê. Tratando do item 4 – Antônio do Carmo informou que está sendo 
implantado, em Andradina, o programa de Coleta Seletiva, após muito trabalho de educação 
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ambiental. Referente a ata anterior, José Aparecido Cruz e Adriana de Castro Silva fizeram alguns 
esclarecimentos sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da  
Natureza (SNUC) e a aplicação de recursos. Jefferson Rabal falou da importância de divulgar as 
ações da CT-TEA para a comunidade. Porém, ela precisa ser feita com critério e responsabilidade, 
que matérias publicadas no Jornal A Voz do Povo causou certo transtorno à CT-TEA por misturar 
assuntos contidos na pauta da CT com conversas informais que acontecem durante as reuniões. 
Carmem Menezes comunicou que a Cesp está à disposição para qualquer esclarecimento que o 
Comitê queira sobre assuntos à ela relacionado. Antônio do Carmo comentou que, ao fazer novas 
matérias sobre a CT-TEA utilizará as atas aprovadas ou convidará algum representante para falar 
sobre assunto que achar relevante, para que não haja mais esse tipo de transtorno. A reunião foi 
encerrada às 11h30, tendo participado os seguintes membros: Jefferson dos Santos Rabal, Carlos 
Antonio Faria Souza, Carmem Lúcia Zaine Menezes, Carlos Alberto Bachiega, José Aparecido Cruz, 
Dorislei Aparecida Teixeira de Carvalho, Antonio Roberto Gracino, Sgt PM Gilberto Pinheiro Jordão, 
Selma de Fátima Figueiredo Rico, Adriana de Castro Silva, Edna Regina Gobbo César, Antônio José 
do Carmo e os representantes do Cetec: Rodrigo A. F. de Brito, Kauê O. Kurimori e Reginaldo 
Wiliam. 


