
Ata da Segunda Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Desenvolvimento do Turismo e 
da Educação Ambiental do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha no ano de 2022, de 05 

de outubro de 2022 resumo publicado no Diário Oficial do Estado em 12 de outubro de 2022. 

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 9h30 em segunda 
chamada, no Auditório do DAEE, em Novo Horizonte/SP, compareceram os membros do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha, para a realização da 2ª Reunião Extraordinária 
da Câmara Técnica de Desenvolvimento do Turismo e Educação Ambiental do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha, no ano de 2022, para discussão sobre o desenvolvimento 
do Plano Diretor de Educação Ambiental do CBH/TB (PEA). Estiveram presentes seis 
membros, à saber: Romildo Eugênio de Souza (DAEE), Gislaine Pinto de Souza (PM de 
Sabino), Antonio Vicente Moscogliato (Departamento de Água e Esgoto de Bauru), Clezi 
Conforto Zambon (Fundação Paulista de Tecnologia e Educação de Lins), Grasiele Simplício 
Murari Rodrigues (SOS Rio Dourado) e Mércia Maria de Almeida (ACIFLORA). Dos quinze 
membros convocados para esta Reunião, nove não compareceram. Além dos membros 
representantes da CT-TE, foram convidados e estiveram presentes: equipe da empresa 
Bioterra Ambiental, contratada para elaboração do Plano Diretor de Educação Ambiental do 
CBH-TB (PEA), membros da entidade Tomadora dos recursos do PEA, ONG SOS Rio 
Dourado, e os  representantes das Entidades e Prefeituras Municipais cuja área de atuação 
pertence ao CBH-TB, sendo que se fizeram presentes as Prefeituras Municipais de Bauru, 
Guaiçara, Lins, Marapoama, Pirajuí, Promissão, Sabino e Urupês; e as Entidades ACIFLORA, 
DAE Bauru, Lobos Verdes Ambientais, SOS Nosso Tietê, SOS Rio Dourado e Usina Lins. 
Além das entidades e Prefeituras Municipais, foram convocadas as Diretorias de Ensino que 
possuem área de abrangência na UGRHI, no entanto os representantes não conseguiram 
participar devido a compromisso agendado na mesma data com a Secretaria da Educação. 
Dando início à 2ª Reunião de Trabalho para Elaboração do Plano Diretor de Educação 
Ambiental do CBH/TB, compuseram a mesa diretora 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; o presidente da ONG SOS Rio Dourado, Luiz 
Aparecido da Silva; e a diretora da Bioterra Ambiental, Camila Freitas. Com a palavra, a 
coordenadora da CT-TE, Grasiele Simplicio Murari Rodrigues (SOS Rio Dourado) agradeceu 
a participação e empenho de todos os 36 municípios que integram o CBH-TB e as demais 
instituições, por responderem ao questionário aplicado, que levantou as ações em educação 
ambiental em desenvolvimento ou já desenvolvidas na bacia. A coordenadora reforça que a 
elaboração do PEA do CBH-TB deve ser uma construção em conjunto e que o questionário 
aplicado é fundamental para o desenvolvimento do diagnóstico do Plano, que deve ser 
apresentado nesta reunião. Com a palavra, a diretora da empresa contratada para elaboração 
do PEA, Camila Freitas (Bioterra Ambiental), cumprimentou todos os presentes na Reunião, 
desejando um bom dia de trabalho. A seguir, passou a palavra ao presidente da ONG SOS 
Rio Dourado, Luiz Aparecido da Silva, que saudou a presença de todos e passou a palavra 
ao representante da Secretaria Executiva e coordenador da Câmara Técnica de Planejamento 
e Avaliação, Antonio Carlos Vieira (DAEE). Com a palavra, Antonio Carlos Vieira comunicou 
que a Secretaria Executiva do CBH-TB está acompanhando todo o desenvolvimento do PEA 
e colocou a Secretaria Executiva do Comitê à disposição para ajudar. Encerrando os 
cumprimentos, o Vice-Presidente do CBH-TB, Cláudio Bedran (Planeta Verde) agradeceu a 
presença dos membros e desejou um profícuo trabalho a todos. Na sequência, foi apresentado 
o vídeo institucional da ONG SOS Rio Dourado, para os presentes conhecerem o trabalho 
que a ONG desenvolve na região ao longo de 26 anos de sua existência. Finalizada a 
apresentação do vídeo, o Biólogo contratado pela empresa Bioterra, José Aparecido Cruz, 
apresentou o 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 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha. Após apresentação de toda a conclusão do 
diagnóstico, os presentes reuniram-se em grupos para a realização da Oficina Participativa 
para Elaboração de Propostas ao Cenário Futuro da educação ambiental na bacia do Tietê 



Batalha. Após as discussões, cada um dos grupos apresentaram as propostas desenvolvidas 
aos demais. Cumprida a pauta, a coordenadora da CT-TE, Grasiele Simplício Murari 
Rodrigues (SOS Rio Dourado), deu por encerrada a 2ª Reunião Extraordinária da Câmara 
Técnica de Desenvolvimento do Turismo e Educação Ambiental do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Tietê Batalha, no ano de 2022, sendo em seguida lavrada e encaminhado 
resumo desta Ata para publicação no Diário Oficial do Estado. Do documento publicado, será 
enviada cópia aos membros da CT-TE para aprovação na próxima Reunião. 


