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RESUMO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES – GESTÃO 2011/2013 

 
 
2011: (realizadas 45 reuniões ordinárias) 

 

 Participação em reuniões do Grupo de Estudos criado por Decreto Municipal, para 

aconselhamento do Senhor Prefeito, sobre concessão de serviços de saneamento do 

Município (18/01/2011). 

 

 Reunião com SABESP e Clean Environment do Brasil sobre projeto de monitoramento das 

águas do ribeirão e sua vazão, em sistema on-line (26/01/2011) = sonda de monitoramento. 

 

 Discussão com autoridades locais e empresa Geo Brasilis para implantação da Agenda 21 

no município. 

 

 Visita à ONG SHD e Assentamento Rural I da cidade de Sumaré/SP, para conhecer projeto 

de reflorestamento ciliar (09/02/11). 

 

 Participação de 03 Audiências Públicas sobre “Nova lei de Parcelamento de Solo” do 

Município. 

 

  Participação da 53ª Reunião da Câmara Técnica de Uso e Conservação de Água no meio 

Rural – CT-R, realizada na Câmara Municipal de Itatiba (fec/2011). 

 

 Palestra para 176 pessoas (pais e filhos da catequese – 1ª comunhão), na Basílica 

(Campanha a Fraternidade 2011). 

 

 Participação de Reuniões Ordinárias da Câmara Técnica de Educação Ambiental do PCJ, 

realizada na cidade de Extrema-MG, Santa Barbara do Oeste e Salto. 

 

 1ª Semana de Artes e Meio Ambiente – apresentação de vídeos, fotos e textos por alunos 

das escolas municipais. 

 

 Limpeza ecológica das margens do Ribeirão Jacaré (março/2011) 

 

 Encontro Ambiental realizado pela Associação no Auditório da Secretaria de Educação, 

que contou com a participação de representantes da Rota das Bandeiras, Departamento de 

Meio Ambiente, Coordenadoria de Educação Ambiental e cidadãos, para debater e tratar de 

assuntos ambientais que envolvem a duplicação da Rodovia Itatiba-Jundiai (março/2011). 

 

 Participação de voluntários da JAPPA, representando o Meio Ambiente na cerimônia de 

celebração de lava-pés, na Paróquia de Nossa Senhora da Penha, no bairro CECAP, 

atendendo solicitação de pároco da igreja. 
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 Passeio nas margens do Jacaré acompanhando alunos do Coral de Flautas da Prefeitura 

Municipal de Itatiba (abril/2011) 

 

 Realização do evento “Abraço ao lago do Camata” com a participação de 

aproximadamente 400 alunos das Escolas, Antonio Dutra e Anglo – Itatiba (junho/2011) 

 

 Participação em evento no Bairro Mato Dentro (Jundiaí/SP) – “Abraço da Lagoa espelho 

D’Água”, atendendo convite de Diretora de escola do Bairro (junho/2011) 

 

 Participação no evento da Prefeitura Municipal – lançamento do Programa “Itatiba + 

Verde”, que propõe o plantio de 17000 mudas de árvores nativas no Parque Ferraz Costa..  

À pedido do Senhor Prefeito, nossa Associação integra grupo de coordenação de grupos 

para plantio.  

Em setembro/2011 – participação do plantio 

 

 Passeio com alunos do CRAS Erasmo Crispin e alunos do CRAS São Francisco, para 

catalogar pontos positivos e negativos do bairro, para confecção de maquete, em trabalho 

realizado em oficina socioambientais, ministrado pela Professora Bióloga Mariana B. 

Vedovello (setembro/2011) 

 

 Mostra de vídeos sobre meio ambiente realizado pela ETEC Rosa Perrone Scavone 

(setembro/2011) 

 

 “ABRAÇO AO RIBEIRÃO JACARÉ” entre as Avenidas Genaro Palladino e Mendel 

Steimbruch  (outubro/2011) 

 

 Participação da 3ª Feira Científica e Cultural de Itatiba, com “stand” expondo trabalhos da 

Associação, através de vídeos, fotos, livros, mapas, bandeira da JAPPA, amostras de águas 

coletadas, desenhos para colorir e maquete dinâmica. (outubro/2011) 

 

 Reforma nos Estatutos Sociais da JAPPA (novembro/2011). 

 

 61 palestras para 3.378 alunos das escolas públicas municipais 

 

 Entrega de 3.378 livros  

 

 JAPPATROUR com alunos das escolas: Da Vinci, Integral, Educativa e Maria Teresa 

Degani. 

 

 Palestras na SIPAT da Vulkan (unidade Itatiba e unidade Barueri) 

 

 Acompanhamento e encaminhamento de denúncias aos órgãos públicos 

 

 Incursões e visitas a pontos do ribeirão e seus afluentes. 
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 Participação em reuniões do CONDEMA 

 

 Encaminhamento de pedidos de instauração de ICP 

 

 Vistas em ACP(s) instauradas no município. 

 

 Manutenção e confecção de bonecos Zé do Rio  

 

 

 

2012: (realizadas 39 reuniões ordinárias) 

 

 Presenciado derrame de ácido sulfúrico nas águas do Ribeirão Jacaré, com mortandade de 

peixes e aves (janeiro/2012). 

 

 Entrega de 210 livros, a alunos do EJA da EMEB Araújo Campos (março/2012) 

 

 Participação do 2º Mega Plantio de árvores nativas, que ocorreu às margens do Córrego do 

Pinheirinho, no Bairro São Francisco (março/2012) 

 

 Participado de lançamento do projeto Gaia no Paço Municipal (março/2012)e lançamento 

de: 

a) Peça de teatro para crianças de 1º ao 5º anos das escolas públicas municipais a serem 

levadas ao Teatro Ralino Zambotto 

b) Palestras e ações de limpeza das margens dos Córregos e Ribeirão da cidade. 

c) Doação pela Sabesp à municipalidade, de 60 lixeiras produzidas a partir de aparas de 

tubos de creme dental. 

 

 Participação da Limpeza Ecológica do Ribeirão Jacaré, no trecho compreendido entre o 

SUS e Ponte do Mercadão (março/2012) 

 

 Participação de evento de lançamento da “Comunidade de Aprendizagem em Pagamento 

por Serviços Ambientais – PSA” no Auditório da Secretaria Estadual de Meio Ambiente 

em São Paulo – SP (abril/2012) 

 

 Em comemoração a fundação da JAPPA (05 anos),  no Plenário Abílio Monte da Câmara 

Municipal de Itatiba, realizou-se Reunião Solene de trabalho e contou com a presença e 

participação de três palestrantes convidados:  Dr. Adriano Andrade de Souza, Digno 

Promotor do GAEMA (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente) Núcleo 

Campinas, Dr Wladmir Antonio Ribeiro, altamente especializado no tema do Saneamento 

Básico e legislação federal pertinente e Dra. Patrícia Bastos Godoy Otero, Secretária 

Municipal do Meio Ambiente de Itu, e Valéria Rusticci (Coordenadora de Educação 

Ambiental) = Maio/2012 
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 Encaminhada representação por Improbidade Administrativa contra o Sr. Prefeito, à 

Promotoria Pública de Itatiba, por omissão em respostas de questionamentos sobre 

assuntos ambientais feitos pela JAPPA, tanto diretamente ao Sr. Prefeito, quanto ao 

Secretário de Obras e meio Ambiente, anteriormente também representado pela mesma 

razão em 24 de abril passado. (maio/2012). 

 

 Em comemoração aos três anos de existência do Zé do Rio foi realizado o “Café com Zé” e 

também para lembrar o Dia Mundial do Meio Ambiente (junho/2012) 

 

 Participação, como convidado, da Semana de Meio Ambiente da Empresa Valeo Térmico, 

com exposição dos trabalhos feitos pela JAPPA (fotos, mapa dos cursos d’água do 

município, livros, Zé do Rio, amostras de águas coletadas).  
 Participação de seminário na USF sobre operação de ONGS e voluntariado.  

 

  Participação na Audiência Pública, realizada no Auditório da Câmara Municipal sobre 

implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico (junho/2012) 

 
 Visita feita  ao Município de Extrema e à sua Secretaria de Meio Ambiente, para conhecer 

o Projeto Conservadores da Água (agosto/2012) 

 

 Participação em reuniões do Grupo de Estudos formado pela Prefeitura para estudo e 

formulação do PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO. 

 

 Realizadas 03 Reuniões de Trabalho (Encontro/Debate com os candidatos a Prefeito da 

cidade de Itatiba), sendo: 

a) 13/09/2012 com o candidato Senhor João Gualberto Fattori 

b) 20/09/2012 com o candidato Senhor José Roberto Fumach 

c) 27/09/2012 com o candidato Senhor David José Bueno Gomes 

 

 Recebida visita de representantes da ONG Elo Ambiental da cidade de Vinhedo e da ONG 

Direitos Humanos Dorothy Stang da cidade de Valinhos. O encontro serviu para 

estabelecer laços entre as Associações e a JAPPA, troca de experiências entre elas e para 

formalizar a união das três entidades ao projeto de defesa da APA DO SAUÁ (Serra dos 

Cocais) e do seu tombamento. Esta será uma medida de proteção desta área, rica em 

mananciais, contra o conurbamento, principalmente de Itatiba, ou seja, para que se impeça 

que nosso município seja engolido numa mancha única, como hoje já é 

Campinas/Valinhos/Vinhedo e até mesmo Jundiaí. Num primeiro momento, será realizado 

um Fórum, aberto a todas as autoridades dos municípios envolvidos e seus moradores, para 

discussão desse assunto de primordial importância (dezembro/2012). 

 

 Participação em reuniões do CONDEMA 

 

 Realizadas 90 palestras para 5.037 alunos das escolas públicas municipais 
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 Distribuídos 5.037 alunos e 5037 miniaturas de jacarés + 360 bonés e 100 camisetas. 

 

 Palestras realizadas nas SIPAT(s) da Santa Casa de Itatiba e Retífica Itatiba 

 

 Palestras realizadas nas Escolas Da Vinci e Objetivo Junior, PSF do Jardim das Nações, 

EMEI Patativa (CECAP) e CEMEI Stela L.L.Calais (Arizona). 

 

 Incursões e visitas ao ribeirão e seus afluentes 

 

 Encaminhamento de denúncias de danos ambientais aos órgãos públicos 

 

 Acompanhamento de ACP(s) 

 

 Manutenção e confecção de bonecos Zé do Rio 

 

 

2013: (realizadas 44 reuniões ordinárias) 

 

 

 Nesta data (05/02/2013) realizou-se a primeira Reunião da Comissão da OAB- Itatiba para 

assuntos relativos ao Meio Ambiente, numa ação pró-ativa em defesa dos direitos difusos e 

coletivos e ainda, com intuito de desenvolver o comprometimento dos advogados com as 

causas ambientais em defesa do bem comum. 

 

 Realizada a exposição “A Vida de Um Rio” no Museu Padre Lima (março/2013) 

 

 Realizado o 1º Fórum de Preservação da Serra dos Cocais na Câmara Municipal 

(março/2013).  

 

 Realizado “Café com o Zé do Rio”, na praça de alimentação do Mercado Municipal, em 

comemoração ao Dia Municipal do Ribeirão Jacaré e Dia Mundial da Água e que contou 

com a participação de alunos da Escola Brinkelândia, acompanhados de seus professores e 

Diretoria e imprensa local. Após o café, foi feito um rápido passeio pelas margens do 

Ribeirão. 

 

 Realizado evento no Teatro Ralino Zambotto, comemorativo aos 06 (seis) anos de 

fundação da JAPPA, com entrega de Medalha de Mérito Ambiental a pessoas que se 

destacam pelo entusiasmo e dedicação incomum à causa ambiental em Itatiba: Adair 

Gouvêa da Costa, Anderson W. Sanfins, Jéferson Montico, Mauro Delforno, Paulo C. M. 

Junqueira, Valdirene E. C. Martins (em nome dos alunos da Escola Da Vinci) e Rose 

Piovani. Entrega de placa a uma empresa sustentável do município (Eco Wash) e sorteio de 

brindes, oferecidos pelos patrocinadores do evento aos presentes. Apresentado um show de 

humor (stand-up comedy) – MAIO/2013 
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 Participação de evento = plantio de 240 (duzentos e quarenta) mudas de árvores nativas no 

Córrego do Perpétuo, que contou com a presença de alunos da Escola Anglo – Ação 

implementada pela Presidência da Câmara de Vereadores (Junho/2013) 

 

 Realizado na Câmara Municipal de Valinhos o 2º Fórum da Preservação da Serra dos 

Cocais. (Junho/2013) 

 

 Visita as novas instalações da ASCAI (Associação dos Caçambeiros de Itatiba). 

 

 Realizada Limpeza simbólica do Ribeirão Jacaré, no Dia Mundial dedicado a limpeza de 

rios e praias (Clean Up The World). (21/09/2013). 

 

 Palestra realizada no plenário Abílio Monte da Câmara Municipal de Itatiba.  TEMA: 

Disponibilidade Hídrica na Região (setembro/2013). 

 

 Feitas filmagens e fotos no Bairro do Pinhal e Trevo de Louveira, com auxilio do 

voluntário da Associação, Carlos César Pereira, para subsidiar reunião com Rota das 

Bandeiras e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. Tal reunião tem como 

propósito debater as medidas e providências que serão tomadas para recuperação e 

reflorestamento ciliar das margens do nosso ribeirão, altamente comprometidos com as 

obras de duplicação da Rodovia, e que têm sido questionados por um grande número de 

cidadãos e filiados da JAPPA ( setembro e outubro/2013) 

 

 Participação em encontro de ONG(s) regionais, onde foi apresentado o projeto de Corredor 

de Biodiversidade em construção no interior de São Paulo desde a Serra do Japi em 

Jundiaí, pela Dra. Márcia Gonçalves Rodrigues da ICMBio ( Instituto Chico Mendes ) – 

outubro/2013 

 

 Presença da JAPPA, juntamente com representantes de ONG(s) das cidades de Valinhos, 

Vinhedo e Louveira no CONDEPHAAT, tratando de assuntos referentes à Serra dos 

Cocais, para tratar da criação da APA e seu tombamento do Sauá e Serra dos Cocais. = 

outubro/2013 

 

 Realização de evento “Boteco da JAPPA” (outubro/2010) 

 

 Participação de representantes da JAPPA no programa Debate da Radio CRN. Temas 

abordados; Saneamento Básico e atividades desenvolvidas pela ONG JAPPA. 

(outubro/2010) 

 

 Realizadas palestras: 

o Prefeitura de Morungaba 

o ETEC Rosa Perrone Scavone 

o USF 

o Escola Da Vinci 

o Tiro de Guerra 
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o EMEB Maria Teresa Degani de Souza 

o EMEB Nazareth Rangel Barbosa 

 

 3º Fórum Preservação Serra dos Cocais – Corredor das Onças (Louveira/SP) 

 

 Incursão de barco pelo Rio Atibaia 

 

 Participação em reuniões do CONDEMA 

 

 Manutenção e confecção de bonecos Zé do Rio 

 

 Feito SERRATOUR (passeio pela Serra dos Cocais) 

 

 Participação do CONCITA e Conselho Municipal de Saneamento 

 

 Reunião com Rota das Bandeiras = assunto interferência no ribeirão pelas obras de 

duplicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Novembro/2013 

 

 

 

        


