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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2.014 
(RESUMO) 

 

 Realizadas 43 Reuniões Ordinárias durante o ano de 2.014, sendo: 
 
Mês de referência Datas de realização Quantidade/Mês  

Janeiro/2014 09; 16; 23; 30/01 04 

Fevereiro/2014 06; 13; 20; 27/02 04 

Março/2014 06; 13; 20/03 03 

Abril/2014 03; 10; 17; 24/04 04 

Maio/2014 08; 15; 22; 29/05 04 

Junho/2014 05; 26/06 02 

Julho/2014 03; 10; 24; 31/06 04 

Agosto/2014 07; 14; 21; 28/08 04 

Setembro/2014 04; 11; 18; 25/09 04 

Outubro/2014 02; 09; 16; 30/10 04 

Novembro/2014 06; 13; 27/11 03 

Dezembro/2014 04; 11; 18/12 03 

   
T O T A L  43 

 

 

 JANEIRO/2014 

 
 09/01/2014 = Escolhidas através de votação pela internet, as 10 (dez) árvores a 

serem homenageadas no projeto (1ª fase) “ÁRVORES HEROICAS”.  
As árvores se encontram nos seguintes locais: CECAP, Avenida Marechal Castelo 
Branco, Avenida Marechal Deodoro, Praça XV de Novembro, Praça da Bandeira, 
Novo Cruzeiro, São Francisco, Parque Ferraz Costa, Avenida da Saudade e 
Praça Santa Cruz. 
 

 
 16/01/2014 = Publicado edital referente a processo 03988-84.2008, que julgou 

procedente a Ação Civil Publica, condenando a ré (empresa FAM), no prazo de 60 
dias, recomporem a vegetação nativa nas áreas marginais remanescentes do 
curso de água que margeia a propriedade autuada; tomar medidas preventivas de 
erosão do solo e assoreamento do curso de água no local, bem como a 
compensação pelo dano ambiental com a aquisição de uma área de no mínimo 
dez vezes maior que a área de APP impactada, nos exatos termos do pedido, 
tudo por meio de projeto técnico de recuperação ambiental  
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 24/01/2014 = Atendendo denúncia de populares, feita incursão pelo Loteamento 

Chácara San Martin. Visto e fotografada intensa movimentação de terra com 
comprometimento de nascentes no local. Encaminhada denúncia e fotos para 
órgãos competentes para providências.  

 

 27/01/2014 = Realizada incursão pela Marginal do Ribeirão Jacaré – Trecho 2, em 

construção pela Prefeitura quando pode-se observar assoreamento do ribeirão em 
diversos pontos, proveniente das obras no local, devido não ter nenhuma 
contensão. Também visto grande quantidade de óleo diesel, com forte cheiro, 
minando como se fora água, provavelmente vindos e comércio existente na região 
(postos de combustível, postos de troca de óleo, lava rápidos).  
Feitas fotos e encaminhada solicitação aos órgãos competentes para vistoria e 
providências que o dano ambiental requer 

 

 30/01/2014 = Participação de Reunião na Prefeitura da Estância Climática de 
Morungaba, com Diretoria da Educação e Diretoria de Meio Ambiente, para 
tratativas de implantação de projeto de conscientização ambiental nas escolas 
daquele município  

  
 

FEVEREIRO/2014 

 

 10/02/2014 = Participação em Reunião com promotores do GAEMA-Campinas e 

Promotora do MPF na cidade de Campinas, como preparatória para as 
Audiências Públicas que tratarão da renovação e / ou revisão da outorga do 
Sistema Cantareira e da atual situação de escassez hídrica enfrentada pela região 
das Bacias dos Rios PCJ.  
 

 11/02/2014 = Incursão pelo Rio Atibaia quando se registrou a intervenção 

procedida no leito do Rio pela empresa DAE Jundiaí, que capta água em Itatiba.  
Feitas fotos para arquivo e encaminhadas para GAEMA, DAEE, CETESB, MP, 
GM Ambiental, PM Ambiental, Fiscalização Ambiental e Defesa Civil de Itatiba 

 

 12/02/2014 = Realizado o II ABRAÇO AO LAGO DO CAMATA – evento para 

chamar a atenção da população e autoridades locais para a recuperação, 
preservação e conservação deste recurso, que sofre nos últimos anos, graves 
danos ambientais (assoreamento, despejo de lixo e esgoto, pichações, etc.).  

 

 20/02/2014 = Visitado o condomínio Itatiba Country, em atendimento a solicitação 

de moradores. Registrado assoreamento de nascente, córrego e lago, com 
despejo de esgoto doméstico “in natura”.  
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 25/02/2014 = Feitas vistas a 05 (cinco) processos instaurados pela SMAA (Depto. 

de Fiscalização Ambiental), referente a danos ambientais que foram objeto de 
denúncias encaminhadas pela JAPPA e que constam de boletins de atendimentos 
da GM Ambiental  

 
 

MARÇO/2014 

 
 19/03/2014 = Palestras de conscientização ambiental (às 8h e às 16h) para 

alunos do 1º ano (EF) da Escola Da Vinci.  
 

 21/03/2014 = Realizado o II ABRAÇO AO RIBEIRÃO JACARÉ, em comemoração 

ao Dia Mundial da Água e Dia Municipal do Ribeirão Jacaré., com participação de 
alunos da rede municipal de ensino, TG 02-070, RP Eventos, Sabesp, GM 
Ambiental. 
 

 27/03/2014 = Realizado pela JAPPA, Fórum na Câmara de Vereadores de Itatiba, 
com o tema NOSSA ÁGUA, DE ONDE VEM E COMO É PARTILHADA? que 

contou com a participação do Dr. Rodrigo S. Garcia (promotor do GAEMA-
Campinas/Núcleo PCJ) e Engª  Fabiane Cabral da Costa Santiago 
(superintendente do SAAE de Atibaia) como palestrantes, autoridades municipais, 
mídia local, população e voluntários da Associação . 
 

 

 ABRIL/2014 

  

 03/04/14 = Atendendo solicitação de representante da S/A Fabril Scavone, 

fizemos visita às dependências da empresa e pudemos observar que o Córrego 
Cioffi, que corre entre a referida e a USF, encontra-se totalmente assoreado, com 
muito mato, lixo e despejo de esgoto doméstico. Feita coleção de fotos que foram 
encaminhadas, para conhecimento e providências da equipe de licenciamento e 
fiscalização ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura do Município  
 

 25/04/2014 = Participação de representantes da JAPPA no “Manifesto Salvem o 

Cantareira- Água para Todos”, na cidade de Piracaia/SP, na ponte da divisa, 
estrada entre Piracaia e Joanópolis, onde se localiza o reservatório 
Jaguari/Jacareí.  

 

 26/04/2014 = SERRATOUR – realizada trilha ecológica e passeio na Serra do 

Cocais – Pedreira Alpinas, com alunos da ETEC Rosa Perrone Scavone  
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 MAIO/2014 

 

 16/05/2014 = Realizado evento comemorativo dos 07 (sete) anos de fundação da 

JAPPA, no Auditório da ETEC Rosa Perrone Scavone. Feitas entregas de Placas 
em Homenagem as escolas e instituições (Escola Da Vinci, Planeta Harmonia, 
Colégio Next, Colégio Bom Jesus, SENAI, Escola Gente Miúda, ETEC Rosa 
Perrone Scavone, RP Eventos, SABESP, Unimed Itatiba e TG 02-070) que se 
engajaram nos trabalhos da JAPPA em defesa do meio ambiente e pela 
participação no II Abraço ao Ribeirão Jacaré. Também entregues 04 (quatro) 
medalhas de Mérito Ambiental JAPPA a cidadãos de nossa sociedade que 
sempre apoiaram e apoiam as ações de nossa Associação, participando 
ativamente das mesmas. Entre os participantes foram distribuídos brindes, 
através de sorteios (5 tablets, 6 Kits JAPPA contendo bonés e camisetas e 100 
ingressos para cinema no Cinépolis – Shopping Jundiaí). O evento foi encerrado 
com a apresentação da Orquestra de Violeiros de Itatiba. 

 
  

 29/05/2014 = Realizados dois passeios (às 08h e às 14h) com alunos da Escola 

Da Vinci – Projeto JAPPA (Conhecer para Preservar). Visto Ribeirão jacaré e 
Mata Ciliar no Parque da Juventude  

 
 
 

JUNHO/2014 

 
 02/06/2014 = Participação em Reunião do Fórum Permanente em defesa do Ribeirão 

Pinheiros – 4ª etapa – na Câmara Municipal de Valinhos. Na oportunidade, aconteceu 
Debate sobre o tema “A Importância Ambiental da Agricultura para a Cidade”, com a 
participação do Engenheiro Agrônomo e Pesquisador Científico do Instituto 
Agronômico de Campinas, Afonso Peche Filho  

 
 

 05/06/2014 = Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente estivemos 

presentes, apresentando os trabalhos de nossa Associação, na abertura da 
exposição “Rostos”, na Câmara Municipal de Itatiba e no plantio de mudas nas 
margens do Córrego Perpétuo e nos terrenos daquela Casa de Leis  
 

 21/06/2014 = Participação em evento (MUTIRÃO ECOLÓGICO) no entorno do lago 

do Jardim Leonor, promovido pelo Projeto Vizinho Solidário daquele bairro.  
 
 
 
 
 



 

 5/8 

JACARÉ RIBEIRÃO VIVO - ASSOCIAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

ITATIBA – SP – Rua Piza e Almeida, 452 – Edif. Office Tower – Centro CEP 13250-170 

WWW.ribeiraojacare.com.br    e-mail ribeiraojacare@uol.com.br      Fone (11) 4524 3204 

     (Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei Municipal 4201 de 30/09/2009)  

 
 
 
 
 

 JULHO/2014 

 

 

  25/07/2014 = Realizada a condecoração das 10 (dez) “Árvores Heroicas” 

escolhidas através de votação pelas redes sociais e internet e que se encontram 
no perímetro urbano de nossa cidade. Este projeto contou com o apoio e 
patrocínio de Móveis Fênix e Sociedade Ornitológica de Itatiba. Locais que se 
encontram as árvores:  

a) Figueira na Avenida Eloy A. Carniatto (entrada da CECAP)  

b) Figueira na Av. Marechal Castelo Branco (em frente ao laço de Ouro)  

c) Figueira na Av. Marechal Deodoro (às margens do Ribeirão Jacaré)  

d) Figueira na Praça Santa Cruz – Alto da Santa Cruz (em frente Igreja)  

e) Figueiras na Avenida da Saudade (em frente a Santa Casa)  

f) Pau Brasil na Praça da Bandeira  

g) Paineira Rosa na Rua Mario Vitiello (Pq. São Francisco)  

h) Flamboyant no Parque Ferraz Costa (ao lado do Casarão)  

 

 25/07/2014 = Constatado depósito de lixo e entulho que está ocorrendo na 

Avenida Maria Tereza C. Naufal, entre os condomínios Itatiba Country e 
Laranjeiras (Bairro Serrinha). Encaminhada denúncia, com fotos do local, aos 
órgãos competentes. 

 

 

AGOSTO/2014 

 
  

 01/08/2014 = Recebidos em nossa sede, representantes da empresa 
CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A (Ambiental), contratada pela Mata 
Santa Genebra Transmissão S/A. O intuito da visita foi de obter informações para 
elaboração do EIA/RIMA em virtude da implantação das linhas de transmissão, de 
Araraquara/SP até Bateias/PR, passando por nosso município.  

 01/08/2014 = Recebidas 120 (cento e vinte) unidades de livros infantis, em 

doação da Fundação Educar (D.Paschoal), que serão disponibilizados às crianças 
que participarem de nossas palestras no projeto JAPPA de incentivo à leitura  
 

 23/08/2014 = Realizado evento no Teatro Ralino Zambotto (Show de Mágica com 

Humor), que contou com a presença de 212 pessoas (164 adultos e 48 crianças)  
 

 29/08/2014 = Recebidos da SABESP, 400 (quatrocentos) gibis – A Turma do Leo 

em: O Mistério do Desperdício – a ser distribuído entre crianças (Projeto JAPPA 
de incentivo à leitura) e para conscientização ambiental (consumo consciente).  
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SETEMBRO/2014 

 

 18/09/2014 = CLEAN UP DE WORLD - Realizado neste dia, das 8h30m às 
11h30m, evento integrado ao movimento mundial de comemoração do Dia 
Mundial de Limpeza de Rios e Praias (Clean Up Day). Na oportunidade, foram 

coletados 900 Kg de lixo (garrafas pets, garrafas de vidro, roupas, calçados, 
lâmpadas, caixas de papelão e de isopor, TV, aparelho de som 3x1, pára lama de 
caminhão, lona de caminhão, embalagens de alimentos, fraldas descartáveis, 
preservativos, cachimbos de crack, revistas e até animais mortos).  
O trecho do rio compreendido entre o viaduto do Jardim De Lucca e a ponte do 
Mercadão foi novamente alvo da ação promovida. A ação contou com o apoio do 
Projeto Câmara Verde da Câmara Municipal de Itatiba, e com a presença de 
voluntários de nossa Associação, do TG 02-070 (atiradores e Sub Tenente 
Leandro Beckenkamp, da ETEC Rosa Perrone Scavone, da Litucera, do 
Comandante Altair Torso do Corpo de Bombeiros Municipal, do Senhor Vice-
Prefeito Ariovaldo Hauck da Silva, do Vereador e Presidente da Câmara Sr. Vitório 
Massaru Bando, além dos Senhores Vereadores Celso de Melo e Décio da 
Farmácia. 

 

 19/09/2014 = Realizada palestra de educação/conscientização ambiental 

(Escassez Hídrica e Consumo Consciente) na EMEB Nazareth S. R. Barbosa.  
 

 23/09 + 24/09 + 25/09 e 26/09/2014 = Realizadas nesses dias, palestras para 
cerca de 600 crianças, de duas faixas etárias, com diferentes apresentações, 
concebidas para cada uma das faixas.  
Os objetivos das palestras que são : contribuir para a conscientização ambiental, 
oferecer orientações sobre o consumo consciente, inclusive de água, em face dos 
atuais problemas de falta d’água, foram amplamente atingidos e as palestras 
contaram com a participação ativa e grande interação das crianças presentes. 

 

 27/09/2014 = Visitada a ONG Caminho Verde na cidade de Campo Limpo 

Paulista. Na oportunidade foram intercambiadas informações e experiências sobre 
as ações e projetos realizados por ambas as entidades, além de comentadas as 
similaridades das dificuldades enfrentadas, os apoios recebidos e voluntariado  
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OUTUBRO/2014 

 

 15/10/2014 = Para registrar a passagem do Dia dos Professores/Educador 

Ambiental, das 9h às 15h a JAPPA esteve presente com barraca de exposição na 
Praça da Bandeira. Na oportunidade foram apresentados vários dos trabalhos da 
Associação, com exposição de documentos, fotos, relatos, amostras de águas 
coletadas de nossos cursos d’água e boneco Zé do Rio. Também foi feita 
distribuição gratuita de livros para crianças que lá estiveram nos visitaram (Projeto 
JAPPA de incentivo à leitura) e feita brincadeira com bolhas gigantes de sabão.  

 

 17/10/2014 = Realizadas palestras (manhã e tarde) para aproximadamente 150 

crianças da EMEB Sonia Rita – Tema abordado: Consumo Consciente + 
Escassez Hídrica + Lixo  
 

 20/10/2014 = Realizada incursão às nascentes do Ribeirão Jacaré no Bairro do 

Pinhal.  
 

 23/10/2014 = Feita palestra na SIPAT da empresa Demarchi Indústria e Comércio 
de Frutas Ltda.  

 

 

NOVEMBRO/2014 

 
  

 04/11/2014 = Participação de representantes de nossa Associação, de palestra 

proferida na Câmara de Vereadores de Itatiba, sobre o Novo Marco Regulatório 
para as Organizações da Sociedade Civil.  
A palestra foi feita por diretor da Caritas Brasil e contou com a organização da 
Associação de Entidades Assistenciais de nosso Município 

 

 08/11/2014 = Realizado, em parceria com o Armazém Balardin, a Degustação de 

Vinhos da Vinícola Miguel Torres, com enólogo.  
A renda com a venda dos convites (limitados) que foram adquiridos para a 
participação neste evento, foi integralmente cedida à nossa Associação (100%), 
alcançando assim o intuito a que foi proposto o encontro. 
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DEZEMBRO/2014 

 

 03/12/2014: Representantes da JAPPA, atendendo convite, estiveram presentes, 

em reunião de trabalho entre Promotores de Justiça do Núcleo PCJ-Campinas do 
Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA), Órgãos 
Ambientais e sociedade civil, no Auditório da Promotoria de Justiça de Jundiaí, a 
fim de discussão das metas regionais prioritárias na área de meio ambiente  

 

 04/12/2014: Recebemos, em caráter de doação da Fundação Educar (D. 
Paschoal) 500 (quinhentas) unidades de livros infantis, que se destinarão ao 
nosso projeto de incentivo à leitura. Serão entregues a todas as crianças que 
assistirem palestras ou participarem de eventos de nossa Associação  
 

 04/12/2014: Recebida em nossa sede, encaminhada por cidadãos, denúncias de 

desmatamento e invasão de APP no Vivendas do Engenho D’Água. Estivemos na 
área e pudemos constatar a supressão de mata nativa e terraplenagem no local. 
Feitas fotos e encaminhadas aos órgãos públicos (municipal e estadual) para 
providências cabíveis.  

 

 05/12/2014 = Feitas incursões de verificação no Ribeirão quando foi constatada 

grande quantidade de peixes mortos boiando em suas águas. Foram feitas fotos e 
encaminhada denúncia aos órgãos responsáveis pela área ambiental Municipal e 
Estadual  

 
 
 

 PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DA JAPPA NOS 

CONSELHOS MUNICIPAIS: 

 
CONDEMA (Conselho de Defesa do Meio Ambiente);  

- reuniões nos dias 11/02; 11/03; 08/04; 20/05; 01/06; 15/07; 12/08; 09 e 30/09; 14/10 e 
11/11/2014. 
 
CONSABA (Conselho de Saneamento Básico): 

- reuniões nos dias 28/01; 25/03; 29/04; 29/07; 25/08 e 07/10/2014 
 
CONCITA (Conselho da Cidade de Itatiba) 
- reuniões nos dias 05/11 e 16/12/2014. 
 
  
 


