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ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO VALE DO ARACATU
A Associação dos Amigos do Vale do Aracatu (AAVA) é uma associação civil sem fins
lucrativos, de caráter socioambiental e ecológico. Atua na defesa do meio ambiente,
no seu desenvolvimento sustentável, e na preservação da bacia hidrográfica do Alto
Capivara.
Em meados de 2014 os moradores do Vale do Aracatu vislumbraram o perigo e riscos
que corria a Microbacia do Córrego do Aracatu em virtude de um empreendimento
imobiliário que pretendia se instalar naquela região desconsiderando as
especificidades geomorfológicas locais. Com o propósito de proteger e preservar esta
Microbacia, os moradores fundaram a associação para, unidos, trabalharem pela sua
preservação e desenvolvimento racional e sustentável da região.
O que nos preocupa
•
•
•
•

O avanço desordenado da expansão urbana.
A falta de conhecimento sobre a importância de nossos rios, de nossos vales e de
nossa Cuesta Arenito-Basáltica como importante fenômeno geográfico.
O uso predatório do território em benefício do desenvolvimento social e
econômico.
A falta de planejamento que busque o desenvolvimento sustentável e responsável
para a Cabeceira do Alto Capivara.

O que nos ocupa
•
•
•
•

•

Promover ações políticas, socioambientais e educacionais que permitam o
desenvolvimento sustentável e respeitoso à natureza e que empoderem o cidadão
de sua capacidade transformadora.
Possibilitar que os beneficiados pelas águas do Córrego do Aracatu (agricultura e
consumo) continuem a usufruir e cuidar desse patrimônio natural.
Conhecer e reconhecer cada palmo de terra, cada nascente de rios e córregos,
cada cachoeira e matas nativas, para proteger e viver harmonicamente neste meio
ambiente.
Preservar a cultura regional, e bem manejar o conhecimento técnico-científico e as
legislações em vigor, na defesa do meio ambiente e na preservação na Bacia
Hidrográfica do Alto Capivara.
Reivindicar melhorias e cuidados do Poder Público Municipal, trazer à público as
necessidades de cuidados emergênciais e cotidianos da região do Vale do Aracatu,
da Bacia Hidrográfica do Alto Capivara e do seu entorno. Com isso, nos
organizarmos como Sociedade Civil para atuar de forma ativa no nosso Município.
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Ações realizadas no Vale do Aracatu
Reuniões da AAVA
Foram realizadas 3 reuniões durante o ano de 2019, a fim de tratar das demandas locais do Vale do
Aracatu. 12 a 15 pessoas.

Outras ações
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pedido de manutenção de estrada à prefeitura Municipal (Fevereiro e Dezembro de
2019). 3 pessoas
Mutirão para retirada de lixo da estrada municipal (Agosto.2019). 8 pessoas
Acompanhamento de Recuperação de Rio Lavapés (Setembro.2019). 5 pessoas.
Visita ao Geoparque de Arouca, Portugal e conversa com Prefeita do município. 4 pessoas
Instalação de Portal (Dezembro.2019). 6 pessoas
Apoio a Academia Aliados Brazilian Jiu Jitsu– Botucatu. (Ano de 2019). 10 a 15

pessoas
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c.
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Aracatu na Sala de Aula (ASA)
O projeto educacional ASA, Aracatu na Sala de Aula, foi motivado pela preocupação da
AAVA em estimular a população botucatuense a compreender as fragilidades e as
necessidades de preservação e uso sustentável da Cuesta Arenito-Basáltica, da Bacia
Hidrográfica do Alto Capivara e das áreas de recarga do Sistema Aquífero Guarani.
Neste sentido, o ASA permite aos interessados vivenciar situações de aprendizagem que
favorecem a formação cidadã ecológica de maneira democrática e inclusiva, contribuindo
para a construção de uma sociedade responsável, consciente e sustentável.
Durante o ano de 2019 o ASA trabalhou com duas turmas:
1. Oficina com 10 adolescentes assistidos pelo Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS – Norte). Maio e Julho de 2019.

2. Colégio Santa Marcelina – professores e turma do 6o Ano.
30 alunos, 8 professores, Março e Abril de 2019.

Presenças em eventos e reuniões
Durante o ano de 2019 a AAVA esteve presente em eventos, reuniões, audiências públicas, etc. A
seguir damos destaques a algumas destas participações.

Encontro promovido pelo
Sebrae/Turismo/Comutur. Profissionalização do
turismo. Fev.2019 . 22 pessoas

Reunião Pólo Cuesta – Botucatu (Fev.2019). 15 pessoas.

Audiência Pública –
Projeto de Lei 019?2019 (Jun.2019) . 09 pessoas.

Audiência Pública - Obras e
Infraestrutura do Município (Fev.2019).
12 pessoas.

Audiência Pública –
Plano
Diretor
Econômico
(Maio.2019) . 13 pessoas.

Botucatu

Conselhos e Comitê
A AAVA tem cadeira em 3 Conselhos Municipais, em um Conselho Estadual e um
Comitê de Bacias . A seguir descrevemos as atividades desenvolvidas em cada um
deles , durante o ano de 2019.
COMDEMA
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, de Botucatu/SP
A AAVA tem cadeira como representante da sociedade civil organizada e assumiu,
em 2018, a vice-presidente deste Conselho.

Atividades COMDEMA – 2019

Reunião com Presidente da Câmara dos
Vereadores. Fev.2019. 3 pessoas.

PDL Demétria – O COMDEMA participou da criação do Plano de Desenvolvimento
Local do Bairro Demétria. O Plano teve como objetivo estabelecer os usos e ocupações
do território deste bairro. Janeiro a Dezembro de 2019. 25 a 30 pessoas envolvidas.

Reuniões ordinárias, extraordinárias e câmaras técnicas.
A AAVA esteve presente em todas reuniões realizadas pelo COMDEMA , em 2019.
Foram: 12 reuniões ordinárias, 2 extraordinárias, diversas câmaras técnicas e algumas
visitas de campo. 12 a 15 pessoas.

COMUTUR
Conselho Municipal de Turismo, de Botucatu/SP
A AAVA tem cadeira no Comutur, como membro da sociedade civil organizada e é
representada por Martha Morais (titular) e Isabelle Moura (suplente). Durante o
ano de 2019, esteve presente em 09 das 10 reuniões realizadas pelo Conselho. 12
a 15 pessoas.

CPNMCM
Conselho do Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta, Botucatu/SP
A AAVA tem cadeira no CPNMCM como membro da sociedade civil organizada e
tem sob sua responsabilidade a Secretaria Executiva do Conselho. É representada
por Fillipe Martins(titular) e Miguel Antunes (suplente). Durante o ano de 2019,
esteve presente em todas as reuniões (11), câmaras técnicas, visitas e , em
Dezembro, na reabertura do Parque. 8 a 10 pessoas.

CBH - SMT
Comitê de Bacia Hidrográfica do Sorocaba e Médio Tietê
A AAVA tem cadeira no CBH - SMT como membro da sociedade civil organizada. A
cadeira tem como titular a AAVA, e o Instituto Floravida como suplente. Durante o
ano de 2019, estivemos presentes em 03 reuniões, considerando as reuniões
ordinárias, câmaras técnicas e visitas. 18 a 20 pessoas.

CONSEMA
Conselho Estadual do Meio Ambiente - SP
Em Outubro de 2018, a AAVA conquistou uma cadeira no CONSEMA como
membro da sociedade civil organizada. A cadeira tem como titular Martha Morais
(AAVA) e Julianna Colonna (Iniciativa Verde), como suplente. No ano de 2019
estivemos presentes em 10 das 12 reuniões ordinárias realizadas. 20 a 25
pessoas.

www.aava.org.br
valedoaracatu@hotmail.com
Facebook - @aavaorg
Instagram - @valedoaracatu
Instagram - @asa.aava

