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“J A P P A - N E W S” 
 

Relatório de Atividades – SETEMBRO/2015 

 
 

 01/09/2015: Participação em reunião do CMSB (Conselho Municipal 

de Saneamento Básico). 
 

 02/09/2015: Participação em reunião (3ª) realizada na Paróquia 
Santo Antonio, realizada por aquela comunidade para tratar do tema 
da Campanha da Fraternidade 2016 (Saneamento Básico): 

Apresentado pela JAPPA aos presentes, para reflexão e discussão o 
seguinte texto: 
 

“MANDAMENTOS” PARA PRESERVAR E RECUPERAR AS NASCENTES 

 
1- Controlar a erosão do solo por meio de estruturas físicas e barreiras vegetais 
de contenção; 
2- Minimizar a contaminação química e biológica; 
3- Evitar o corte intensivo das florestas nativas; 
4- Evitar queimadas a montante das nascentes; 
5- Evitar o pastoreio intensivo de animais próximo aos rios e nascentes; 
6- Realizar planejamento na construção de estradas rurais; 
7- Construir bacias de retenção para infiltração de água no solo; 
8- Evitar a construção de poços artesianos próximos às nascentes; 
9- Evitar a impermeabilização do solo através de loteamentos em locais 
impróprios; 
10 - Manter um raio de 50 metros de mata ciliar nativa ao redor das nascentes e 
preservar matas ciliares e topos de morros. 
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 03/09/2015: Realizadas as seguintes incursões: 

 
a) Recreio Costa Verde, atendendo solicitação de moradores do local para 

observar área pela qual passará via perimetral a ser construída pela Rota 
das Bandeiras  
Moradores informaram que muitas nascentes e árvores centenárias serão 
afetadas ou destruídas, bem como desaparecerão construções históricas 
erguidas por escravos. Também dito pelos cidadãos do local, que não 
foram consultados e/ou contatados em nenhum momento, diferentemente 
do que foi dito na Audiência Pública quando da apresentação do EIA/RIMA  
Acrescentam ainda relatos de existência de espécies  de fauna e flora que 
foram ignorados nos relatórios apresentados na Audiência pública do 
projeto na Prefeitura no dia 20 de Agosto. 
Registra-se por oportuno, que existem outras solicitações de moradores e 
proprietários para novas verificações. 
Relatórios dessas observações foram encaminhados a autoridades 
responsáveis pela liberação do EIARIMA da citada obra (CETESB e 
CONSEMA) 
No dia 30/09/2015, em resposta à mensagem eletrônica enviada ao 
CONSEMA, a CETESB informou que as observações e informações 
elencadas serão consideradas na análise ambiental em curso 
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b) Rua Nelson Leardine, no Pq. San Francisco, quando foi constatado 
despejo de esgoto doméstico na via pública. Feitas fotos e encaminhado 
relatório aos órgãos que responderam se tratar de soleira negativa e que 
providências serão tomadas, envolvendo Secretaria de Infra Estrutura e 
SABESP. 

 

      
 
 
 
 

c) Rua Ângelo Piovani, no Alto da Santa Cruz, tendo observado invasão de 

APP, acúmulo de lixo e queimada em propriedade no local. 
Feitas fotos e encaminhado relatório para órgãos responsáveis solicitando 
providências. 
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 17/09/2015 = Realização de mais uma limpeza simbólica das 
margens do Ribeirão Jacaré, no trecho compreendido entre a sede 
do TG 02-070 (Jardim De Lucca) até a Ponte do Mercadão (CLEAN 
UP THE WORLD) 
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  21/09/2015: Participação no plantio de 500 (quinhentas) árvores 
nativas nas margens do Ribeirão Jacaré. 
 

                
   
 
 

  22/09/2015: Participação em Reunião do CMSB (Conselho 
Municipal de Saneamento Básico), quando foi tratado, dentro da 
ordem do dia, assuntos sobre o Plano Municipal de Resíduos 
Sólidos (ainda não completo) e Jardim Botânico. 

 

  24/09/2015: Participação, na cidade de Amparo (Auditório da 
UNIFIA – Centro Universitário Amparense) de Simpósio realizado 
pelo Consórcio PCJ sobre o Novo Código Florestal e Restauração 
Ecológica. 

 
 
 
 
 
 
 
     Itatiba/SP, 30 de setembro de 2.015 


