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

CT-TE realiza 1ª Reunião de Trabalho para Elaboração do Plano Diretor de
Educação Ambiental do CBH-TB

   No dia 28 de abril, 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 Auditório do DAEE, em Novo
Horizonte/SP, para a realização da 1ª Reunião de
Trabalho para Elaboração do Plano Diretor de Educação
Ambiental do CBH-TB.

  Durante a Reunião, que teve início com uma palestra
sobre os conceitos de Educação Ambiental, ministrada
pela bióloga Nayra Kondo, foram discutidos e elaborados
os questionários à serem aplicados nos municípios,
entidades e diretorias de ensino que pertencem à UGRHI-
16 (Tietê Batalha), para elaboração de um diagnóstico
acerca das ações de Educação Ambiental já
desenvolvidas na região. 

 Os links para preenchimento dos questionários
elaborados durante a Reunião, serão encaminhados por e-
mail aos municípios, entidades da sociedade civil e
diretorias de ensino, para que sejam preenchidos  pelos
responsáveis pelo desenvolvimento da educação
ambiental em cada um dos segmentos. Após o
preenchimento do formulário, haverá o agendamento de
visitas para esclarecimentos e dúvidas a respeito do que
foi respondido. 

  “O Plano, após sua conclusão, vai nortear as ações de
Educação Ambiental que serão desenvolvidas nos
municípios que compõe a Bacia do CBH-TB, considerando 

SOU TIETÊ BATALHA

a realidade de nossa região e de acordo com as nossas
necessidades”, explicou a coordenadora da CT-TE,
Grasiele Simplicio Murari Rodrigues.

  A Reunião da Câmara Técnica, contou com a presença
de representantes das Diretorias de Ensino que integram a
Bacia, a tomadora do Projeto ONG SOS Rio Dourado e a
executora BioTerra Ambiental. Integraram a mesa diretora
o representante da Secretaria Executiva e coordenador da
Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, Antonio
Carlos Vieira; a coordenadora da CT-TE e responsável
técnica do Projeto, Grasiele Simplicio Murari Rodrigues; o
presidente da ONG SOS Rio Dourado, Luiz Aparecido da
Silva (Batata); e a diretora da BioTerra Ambiental, Camila
Freitas.
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“Como membro do CBH-TB e presidente da ONG SOS Rio Dourado, quero cumprimentar e agradecer o Comitê, representado por sua
Secretaria Executiva, pelo apoio dado ao desenvolvimento do Plano de Educação Ambiental, que estabelecerá as diretrizes e critérios
para elaboração de Projetos da área de Educação Ambiental, e trará benefícios para toda a população ao longo da Bacia”.                                 
                

                                       -Luiz Aparecido da Silva (Batata) – Membro da Sociedade Civil, representando a ONG SOS Rio Dourado

2ª Reunião das Câmaras Técnicas do CBH-TB

  As Câmaras Técnicas do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Tietê Batalha (CBH-TB) reuniram-se na primeira
semana de maio, por meio de videoconferência, para a
realização da 2ª Reunião das Câmaras Técnicas, para
análise e pontuação dos 19 projetos pré-qualificados para
utilização dos recursos do FEHIDRO em 2022. 

 No dia 02 de maio ocorreu a Reunião da Câmara Técnica
de Saneamento (CT-SA), em que foram classificados 13
projetos e indeferidos outros 2. No dia 04 de maio, houve a
Reunião da Câmara Técnica de Desenvolvimento do
Turismo e Educação Ambiental (CT-TE), que indeferiu o
único projeto em Educação Ambiental pré-qualificado. Já
no dia 06 de maio, reuniram-se os membros da Câmara
Técnica de Planejamento e Avaliação (CT-PA), que
classificaram 2 de 3 solicitações, sendo uma indeferida.

 O resultado final após análise dos pleitos pré-qualificados
junto às três Câmaras Técnicas, sendo 15 qualificações e
4 indeferimentos, foram comunicados os proponentes
tomadores, que serão submetido à aprovação da Plenária
do Comitê em reunião que acontecerá no dia 27 de maio,
na cidade de Sabino/SP.
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