
Comitê da Bacia Hidrográfica do
Tietê Batalha (CBH-TB)

CT-TE realiza 2ª Reunião de Trabalho para Elaboração do PEA do CBH-TB
 

 Os membros da Câmara Técnica de
Desenvolvimento do Turismo e Educação Ambiental
(CT-TE) do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê
Batalha – CBH/TB, reuniram-se no dia 05 de outubro
de 2022, para a realização da 2ª Reunião de
Trabalho para Elaboração do Plano Diretor de
Educação Ambiental (PEA) do CBH/TB, no Auditório
do DAEE, em Novo Horizonte/SP. 

   A Reunião teve início com a apresentação do
Diagnóstico do PEA, produto extraído dos
questionários aplicados às entidades da sociedade
civil, Diretorias de Ensino e aos 36 municípios que
compõe a região da bacia do CBH-TB. Houve, ainda,
a realização da Oficina Participativa para Elaboração
de Propostas ao Cenário Futuro da educação
ambiental na bacia do Tietê Batalha.

    “Agradeço a participação e o empenho de todos
os 36 municípios que fazem parte do CBH-TB e as
demais instituições, por responderem ao questionário
aplicado, que nos levou ao diagnóstico das ações em
educação ambiental realizadas em toda a bacia”,
comemorou a coordenadora da CT-TE, Grasiele
Simplicio Murari Rodrigues (SOS Rio Dourado).

SOU TIETÊ BATALHA

   Compuseram a mesa diretora dos trabalhos o Vice-
Presidente do CBH-TB, Cláudio Bedran (Planeta
Verde), o representante da Secretaria Executiva e
coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e
Avaliação, Antonio Carlos Vieira (DAEE); a
coordenadora da CT-TE, Grasiele Simplicio Murari
Rodrigues (ONG SOS Rio Dourado); o presidente da
ONG SOS Rio Dourado, Luiz Aparecido da Silva; e a
diretora da BioTerra Ambiental, Camila Freitas. 

   Participaram ativamente da reunião representantes
das entidades e das Prefeituras Municipais que
compõe a Bacia do Tietê Batalha.
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“A participação no Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha é uma oportunidade de aprendizado para com
as questões ambientais da bacia, mas também uma possibilidade de compartilhar conhecimentos”. 
       

                                               - José Aparecido Cruz (membro da CT-PA e representante da ONG SOS Rio Dourado)

 No dia 20 de setembro o CBH-TB realizou o
Painel de Capacitação: “Outorga pelo Uso da
Água”, ministrado pelo Fiscal de Águas do DAEE,
Pedro Carvalho Mellado, que abordou a
Legislação e o Sistema de Outorga Eletrônica. A
capacitação ocorreu em formato online, através da
plataforma de videoconferência Microsoft Teams,
reunindo 37 participantes.                                                      

 Painel de Capacitação: “Outorga pelo
Uso da Água”
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