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
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2.015
(RESUMO)

Realizadas durante o ano de 2.015, na sede da JAPPA, 30 (TRINTA)
Reuniões Ordinárias, sendo:

Mês
Janeiro/2015
Fevereiro/2015
Março/2015
Abril/2015
Maio/2015
Junho/2015
Julho/2015
Agosto/2015
Setembro/2015
Outubro/2015
Novembro/2015
Dezembro/2015
TOTAL

Dias
08, 15, 22 e 29/01
05, 12 e 26/02
05, 12, 19 e 26/03
02, 09, 16, 23 e 30/04
07, 14, 21 e 28/05
11, 18 e 25/06
25/07
13/08
10/09
08, 22/10
12/11
10/12

Quantidade
04
03
04
05
04
03
01
01
01
02
01
01
30
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JANEIRO/2015:
13/01/2015 = Com a participação de representantes da JAPPA
realizou-se na sala de licitações da PMI, Reunião Ordinária do
Conselho de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA).
Foram abordados os seguintes assuntos, sugeridos em pauta pré
definida:
a) Leitura e Aprovação de Ata de Reunião anterior
b) Projetos para 2.015 (03 deles indicados pela JAPPA)
c) Lago do Camata
d) Município Verde-Azul (cidade caiu no ranking de 51º lugar em
2.013, para 84º lugar em 2.014, mas mantendo o certificado –
Secretaria entrará com recurso devido a um erro de digitação para
aumentar em dois pontos a média alcançada)
e) Reuniões bimestrais
f) Pista de Arrancada
14/01/2015 = Manutenção e troca de boneco Zé do Rio, em frente ao
Moinho do Denoni e troca de bonecos em frente a 90º e no Córrego
Perpétuo, próximo à Câmara Municipal.
17/01/2015 = às 11h no Clube de Campo Valinhos (Casa Ambiental),
representantes da JAPPA, estiveram participando com Associação
Amigos da Serra dos Cocais, para programação de eventos a serem
implementados no transcorrer desse ano de 2.015
19/01/2015 = Incursão pela Serra da Jurema. Visual deslumbrante,
porém presenciado em muitos trechos, principalmente na estrada de
acesso à Serra, muito lixo depositado por populares, como móveis
velhos (restos de estantes, cadeiras e sofás), garrafas plásticas, de
vidros, lixo digital (tubos de TV, monitores
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27/01/2015 = Participação em Reunião mensal do CMSB (Conselho
Municipal de Saneamento Básico), que tratou e discutiu os seguintes
assuntos pautados:
a) Leitura e aprovação da Ata da reunião de 25/11/2014
b) Leitura de ofício recebido da ARSESP.
c) Estabelecimento de diretrizes e mecanismos para o
acompanhamento, fiscalização e controle do Fundo Municipal de
Saneamento (art. 18, X, Lei 4526/12).
d) Aterro Sanitário (projetos para obras e adequação)
e) Síntese dos assuntos tratados e comunicação da próxima reunião.
28/01/2015 = Estivemos fazendo, juntamente com direção da ETEC
Rosa Perrone Scavone (Anderson Wilker Sanfins e Cristiano Augusto
de Oliveira), visita a ETEC Benedito Storani e a Associação Mata
Ciliar na cidade de Jundiaí/SP.
A Escola está localizada em área de preservação ambiental anexa à
Serra do Japi. Está implantada numa área de 300 hectares (3.000.000
m2) e possui diversos setores agropecuários tais como: bovinocultura,
suinocultura, avicultura, piscicultura, culturas anuais e perenes, horta
convencional e orgânica. Quanto à infra-estrutura, possui Laboratório
de Informática, Sala de Áudio-Visual, Biblioteca, Estação
Hidrometeorológica, Laboratório de Nutrição com panificadora anexa,
Anfiteatro, Refeitório e Alojamento, além de dispor de acomodações
para 108 pessoas, que podem ser utilizadas para eventos diversos,
cujos recursos são revertidos para a Cooperativa-Escola. Novas
instalações estão em fase de acabamento para início de curso técnico
de enologia. A unidade em Jundiaí, da Associação Mata Ciliar, anexa
à ETEC-Best, é referência nacional na área de pesquisa e conta com
o Centro Brasileiro para Conservação de Felinos Neotropicais. Recebe
animais, além de felinos (gato do mato, jaguatirica, onça pintada, onça
parda, entre outros), também animais de todas as espécies que
necessitem de cuidados especiais (mamíferos, aves, etc.) de 25
municípios da região, dentre eles Itatiba
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FEVEREIRO/2015:

10/02/2015 = Participação de representantes da JAPPA em Reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
(CONDEMA).
20/02/2015 = Feitas incursões por bairros da cidade (Jardim Palladino,
Jardim das Nações, NR Erasmo Chrispin, Nova Itatiba II). Visto
inúmeras agressões ao meio ambiente, como intervenção em APP,
assoreamento de córregos e ribeirão, despejo de esgoto doméstico,
lixo e entulhos.
Encaminhadas denúncias e fotos dos locais aos órgãos competentes,
solicitando medidas cabíveis para os casos.
26/02/2015 = Palestra de conscientização ambiental/consumo
consciente na Escola DA VINCI (1º ano turma da manhã)
27/02/2015 = Palestra de conscientização ambiental/consumo
consciente na Escola DA VINCI (1º ano turma da tarde)

MARÇO/2015:
02/03/2015 = Encaminhadas fotos da Ponte Estaiada sobre o
Ribeirão jacaré, localizada no Jardim Palladino, ao DAEE com cópias
para GAEMA, CETESB Atibaia, SMAA e MP, solicitando informações
sobre intervenção provocada no local, como:
a) Coluna da ponte que se encontra dentro da calha do ribeirão
b) Assoreamento provocado no local
OBS: DAEE retornou o encaminhamento informando estar agendando
visita ao local para vistorias referente ao assunto relatado.
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04/03/2015 = Encaminhadas fotos para CETESB-Campinas e
GAEMA, sobre possível corte ilegal e irregular de pedras na Serra dos
Cocais (coordenadas: 22.953108 – 46.948024), no município de
Valinhos, próximo a antiga pista de testes da Goodyear. No local foi
montado um acampamento e iniciou-se o corte de pedras com
maquinário pesado. Também aberta uma estrada, provavelmente
clandestina, derrubando mata nativa do local.
Na seqüência, a CETESB entrou em contato com a JAPPA solicitando
mais detalhes de localização da intervenção indicada.
06/03/2015 = Participação de representante da JAPPA, na cidade de
Campinas/SP, na Livraria Três Fontes, do Projeto Germinar, formação
de líderes facilitadores, com fundamento inspirados na antroposofia,
que oferece ferramentas eficazes para a facilitação de processos e
atuação nos mais diversos âmbitos, inclusive de ONGs.
11/03/2015 = Feitas fotos e encaminhada denúncia à SABESP (com
cópia para fiscalização ambiental da SMAA, VISA e CETESB), sobre
despejo de lodo em via pública, com mau cheiro, provocando reações
nos moradores do local (Avenida José Edgard Sanfins.
21/03/2015 = Participação da FEIRA AMBIENTAL, no Parque da
Juventude, em evento patrocinado pela PMI, em comemoração ao Dia
Mundial da Água e Dia Municipal do Ribeirão Jacaré.
Na oportunidade, a JAPPA apresentou seus trabalhos e atividades,
com fotos, mapas, desenhos e livros além de pequena maquete de
mata ciliar.
23/03/2015 = Encaminhadas fotos à fiscalização ambiental da SMAA
da Prefeitura de Itatiba, para providências sobre despejo de terra em
área de brejo na Estrada Municipal Antonio Paulo Francisco
Lanfranchi (Bairro da Posse).
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24/03/2015 = Participação de representante da JAPPA em Reunião
Ordinária do Conselho de Saneamento Básico de Itatiba, em que foi
apreciado documento da ARSESP sobre inconsistências da SABESP
em seu trabalho em Itatiba. Tal documento, resumido foi encaminhado
aos componentes do Conselho, e contém XXX itens a ser reparados
pela empresa concessionária.
27/03/2015 = Participação de representante da JAPPA, em Reunião
Extraordinária do Conselho da Cidade de Itatiba (CONCITA).

ABRIL/2015:
01/04/2015 = Feitas incursões por bairros da cidade e observadas
diversas agressões ao meio ambiente (Parque da Colina, NR Pedro
Fumachi, Bairro das Nações, Bairro do Morro), principalmente despejo
de lixo e entulho em terrenos baldios e despejo irregular de esgoto.
Encaminhadas fotos aos órgãos públicos com pedidos de
providências.
01/04/2015 = Atendendo solicitação de produtores rurais residentes
no Bairro do Morro foi feita visita ao local, quando foram colocadas
pelos residentes as preocupações com a passagem nessas
propriedades, de linha de transmissão (os chamados linhões). A
referida linha, que passará por nosso município é a de lote 500 KV, de
Itatiba à Bateias/PR, com 399 km de extensão. A preocupação devese ao fato do traçado passar por áreas de mata e que possuem
árvores centenárias, com nascentes e, também segundo os
produtores, pela descaracterização que de suas propriedades.
Entramos em contato com o consórcio Mata de Santa Genebra Transmissão
S/A (formado pela Copel Geração e Transmissão e Furnas) que foi o vencedor
do leilão de transmissão feito pela ANEEL, para que realizar uma reunião
ainda neste mês, juntamente com os produtores rurais para sanar dúvidas e se
possível alterar o traçado da linha.
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06/04/2015 = Recebida denúncia de moradores do Bairro do Engenho
(com fotos), relatando fumaça com cheiro muito forte, proveniente de
chaminé da empresa localizada na extinta Duomo. Foi relatado que a
fumaça com esta fedentina, ocorre há vários dias.
Foram encaminhadas fotos à fiscalização ambiental, Vigilância
Sanitária e CETESB, solicitando providências imediatas para sanar o
problema.
06/04/2014 = Recebida denúncia de cidadãos, relatando despejo de
esgoto doméstico em curso d’água (Córrego Barra Funda) e com
muito lixo no local, inclusive com animais mortos. Encaminhadas as
fotos com solicitação de providências aos órgãos competentes.
22/04/2015 = Registrado rompimento de tubulação que provoca
despejo de esgoto in natura em curso d’água (Córrego do Borella).
Encaminhadas fotos com denúncia e solicitação de providências aos
órgãos competentes.
22/04/2015 = Realizadas duas palestras de conscientização ambiental
e consumo consciente na EMEF Prof. Irineu Tobias na cidade de
Morungaba, sendo para 150 crianças (manhã) e 125 crianças (tarde).
28/04/2015 = Visto novo despejo de esgoto doméstico em curso
d’água (Córrego Barra Funda), na Rua Romeu Augusto Rela – Jardim
Luz e também lixo e mato denso em terreno particular.
Encaminhadas fotos com denúncia e solicitação de providência aos
órgãos competentes.
30/04/2015 = Registrada existência de despejo de esgoto doméstico
na Rua Julio Soares de Macedo no Jardim Morumbi. Encaminhadas
fotos com denúncia e solicitação de providências aos órgãos
competentes
30/04/2015 = Realizado plantio de 22 (vinte e duas) mudas de
espécies nativas da região, junto com alunos da Escola Da Vinci.
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MAIO/2015:
11/05/2015 = Feitas “vistas” aos processos existentes dentro da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura da Prefeitura
Municipal de Itatiba, referente ao Vivendas do Engenho D’Água, sobre
danos ambientais causados no local.
19/05/2015 = Realizado, em comemoração ao oitavo ano de fundação
de nossa Associação o III Abraço ao Ribeirão Jacaré, que contou com
a participação, além de autoridades locais, de alunos da rede de
ensino municipal, funcionários de empresas e instituições de nossa
cidade, num total aproximado de mil participantes
25/05/2015 = Incursão pelo Córrego Barra Funda. Visto enorme
despejo de esgoto em lago do Giardino D’Itália. Feitas as fotos para
documentação e envio as autoridades locais para providências
cabíveis
27/05/2015 = Participação no programa 3ª Via, para debater com
convidados assuntos relacionados ao meio ambiente e sobre a
JAPPA, que completa neste mês de maio seu oitavo ano de fundação
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JUNHO/2015
Feitas incursões a diversos pontos do município e feitas fotos para
encaminhamento de solicitação de informações, como:
a) ETL (Estação de Tratamento de Lodo da Sabesp) – Solicitado a
Superintendência e Gerência Divisional, quanto ao funcionamento da
referida estação e destino das 12 t diárias de lodo que eram tratadas e
anteriormente despejadas nos cursos d’água do município, causando
intenso assoreamento no Ribeirão Jacaré. Como retorno, recebemos
a informação de que a ETL está desativada há dois meses e que o
lodo gerado pela ETA Rosário, é agora levado por emissário à ETE no
Bairro da Ponte.
Fotos feitas no dia 19/06/2015
b) Foz do Córrego Operários com Ribeirão Jacaré = Visto alteração na
cor da água do ribeirão no dia 22/06/2015. Feitas fotos e
encaminhadas ao setor de fiscalização ambiental da PMI, solicitando
providências cabíveis ao caso.

JULHO/2015:
02/07/2015: Lançamento do Programa Arborização + Segura em
parceria com CPFL e Prefeitura Municipal de Itatiba, que prevê o
plantio de 10.000 árvores na zona urbana, durante os próximos cinco
anos.
07/07/2015 = Visita à ETA (em fase final de construção no Bairro da
Ponte) e ETE, junto com membros do Conselho Municipal de
Saneamento Básico
23/07/2015 = Lançada enquete (formulário) no Google Forms: “Nível
de Consciência da População de Itatiba/SP”) – acessível no site da
JAPPA.
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28/07/2015 = Participação em reunião do CMSB (Conselho Municipal
de Saneamento Básico de Itatiba), onde foram tratados os seguintes
assuntos:
a) Leitura e aprovação de ata de reunião anterior
b) Leitura de ofícios recebidos e expedidos
c) Apresentação de relatório de visita realizada à Sabesp
d) Agendada próxima reunião para 25/08/2015
28/07/2015 = Realizada apresentação e discussão ambiental na
Paróquia Santo Antonio – Tema: Saneamento Básico em trabalho
preparatório para a Campanha da Fraternidade de 2015-2016
29/07/2015 = Protocolado sob nº MP/SP 777/15, representação junto
ao Ministério Público, relativa a pontes em construção e construída
sobre o Ribeirão Jacaré.
29/07/2015 = Entregue livros às crianças (11) do PSF Cecap –
Programa de Incentivo à Leitura.

AGOSTO/2015:
05/08/2015 = Participação de Reunião do CONCITA (Conselho da
Cidade de Itatiba), no Auditório do Centro Administrativo da Prefeitura
Municipal de Itatiba, quando foi apresentado o Plano Municipal de
Mobilidade Urbana (PlanMob), com ênfase para a apresentação do
diagnóstico do Município e demais trabalhos correlatos.
13/08/2015 = Realizada palestra de conscientização ambiental e
consumo consciente aos “Atiradores Mirins” no TG-02.070.
14/08/2015 = Participação de Oficina, realizada pela Câmara Técnica
de Educação Ambiental do PCJ, de Produção Áudio Visual.
Preparação de roteiro para a gravação do 5º episódio da série “Saber
das Águas”
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18/08/2015 = Incursão pelo Rio Atibaia para definir local, as margens
do rio, para gravação do vídeo. Acompanhado pela GM Ambiental e
Coordenador de Educação Ambiental da SEED de Itatiba.
20/08/2015 = - Participação, na sede da Prefeitura Municipal, da
Audiência Pública que discute a nova perimetral de Itatiba.
Serão 9,7 Km de rodovia, com duas faixas por sentido e um canteiro
central com 9 metros dividindo as duas pistas. A Nova perimetral
ligará o Trevo de Louveira, no entroncamento das rodovias
Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360) e Romildo Prado (SP-063), ao
Km 101 da Rodovia D. Pedro I (SP-065). Para a execução desta obra,
serão movimentados 2 milhões de m3 de terra, o equivalente a 800
piscinas olímpicas.
22/08/2015 = Feita incursão pelo Bairro do Pinhal. Coletada amostra
de despejo de efluente industrial nas margens do Ribeirão.
24/08/2015 = Participação na gravação do 5º episódio “Saber das
Águas”. Evento realizado às margens do Rio Atibaia, que contou com
a participação de membros da CT-EA do PCJ, Corpo de Bombeiros,
Defesa Civil e Gm Ambiental.

SETEMBRO/2015:
01/09/2015: Participação em reunião do CMSB (Conselho Municipal
de Saneamento Básico).
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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.
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.

17/09/2015 = Realização de mais uma limpeza simbólica das margens
do Ribeirão Jacaré, no trecho compreendido entre a sede do TG 02070 (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
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.

OUTUBRO/2015:
14/10/2015 = Incursão por bairros da cidade, onde foi observada a
imensa quantidade de lixo descartada irregularmente pela população
em terrenos baldios, margens de córregos e praças públicas
16/10/2015 = Troca de bonecos “Zé do Rio” na ponte do SUS e em
frente ao Moinho do Denoni. No boneco que se encontra na ponte do
Mercadão foi feita somente manutenção (melhor fixação do boneco),
pois no mesmo havia um ninho em seu colo com ovos,
impossibilitando a troca
26/10/2015 = Participação na cidade de Valinhos (Câmara Municipal),
de palestra proferida pelo Prof. Dr. Rinaldo de Oliveira Calheiros do
IAC, sobre Sustentabilidade Hídrica
27/10/2015 = Participação em reunião do Conselho Municipal de
Saneamento Básico, que teve como Ordem do Dia, apresentação por
parte de representantes da SABESP, de valores investidos em obras
no município durante o ano de 2.014.
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NOVEMBRO/2015:
05/11/2015 = Encaminhada denúncia à GM Ambiental, SMAA e PM
Florestal referente a corte de árvores nativas no Condomínio Itaembú
(fotos do local e mapa com coordenadas Google Earth).
12/11/2015 = Encaminhada denúncia e solicitação de providências
cabíveis à SABESP e órgãos da PMI (SMAA, SPD e Secretaria de
Obras), referente despejo de esgoto, danos em coletor e galeria
pluvial. – Rua Sebastião de Moura no Parque São Francisco
21/11/2015 = Incursão pelo Bairro Encosta do Sol, atendendo
solicitação de moradores do local, preocupados com desmatamentos
e possível aterramento de nascentes do local.

DEZEMBRO/2015:
16/12/2015 = Após recebermos em nossa sede, diversas reclamações
referentes a mau cheiro vindo do Córrego do Piva. Fizemos uma
incursão pelo Recanto do Parque, quando foi constatado rompimento
de tubulação de esgoto na Avenida Ângelo Batista Rampasso.
Feita denúncia aos órgãos competentes solicitando providências.
17/12/2015 e 28/12/2015 = Incursão pelo Bairro Vivendas do Engenho
D’Água atendendo solicitação de moradores do local.
Constatado assoreamento de córrego e lago, erosão de ruas.
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