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)

RESUMO DE ATIVIDADES REALIZADAS EM 2.010.

- REUNIÕES ORDINÁRIAS: 46 reuniões realizadas, a saber:
• Janeiro = realizadas nos dias 07, 14, 21 e 28/01/2010
• Fevereiro = realizadas nos dias 04, 11, 18 e 25/02/2010
• Março = realizadas nos dias 04, 11 e 18/03/2010
• Abril = realizadas nos dias 01, 08, 15, 22 e 29/04/2010
• Maio = realizadas nos dias 06,13, 20 e 27/05/2010
• Junho = realizadas nos dias 10,17 e 24/06/2010
• Julho = realizadas nos dias 01, 15, 22 e 29/07/2010
• Agosto = realizadas nos dias 05, 12, 19 e 26/08/2010
• Setembro = realizadas nos dias 02, 09, 16, 23 e 30/09/2010
• Outubro = realizadas nos dias 07, 14, 21 e 28/10/2010
• Novembro = realizadas nos dias 04, 11 e 25/11/2010
• Dezembro = realizadas nos dias 02, 09 e 16/12/2010.
- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:
• Realizada uma AGO no dia 25/03/2010 para prestação de contas,
apresentação de balanço patrimonial do exercício anterior e parecer do
Conselho Fiscal.
- ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
• Realizada uma AGE no dia 18/11/2010 para eleição do Conselho Diretor
para gestão 2011/2013.
- PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CONDEMA: Foram realizadas 17
reuniões do Conselho de Defesa do meio Ambiente do Município com participação
da JAPPA, durante o ano de 2010, a saber:
• Janeiro = realizada no dia 12/01/2010
• Fevereiro = realizada no dia 19/02/2010
• Março = realizada no dia 13/03/2010
• Abril = realizada no dia 11/04/2010
• Maio = realizada no dia 11/05/2010
• Junho = realizadas reuniões nos dias 08, 14, 22 e 29/06/2010
• Julho = realizada no dia 13/07/2010
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•
•
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Agosto = realizada no dia 10/08/2010
Setembro = realizadas reuniões nos dias 14, 21 e 28/09/2010
Outubro = realizada no dia 07/10/2010
Novembro = realizada no dia 09/11/2010
Dezembro = realizada no dia 07/12/2010

- REUNIÕES DO GRUPO “MATA CILIAR”
• 1ª Reunião com representantes da Diretoria do Meio Ambiente, para
implantação do Programa de Preservação e Recuperação de Matas Ciliares
(19/01/2010).
• Visita ao PCJ na cidade de Americana, juntamente com Diretor de Meio
Ambiente do Município, Sr. Paulo Junqueira, para tratar de assuntos
referentes a captação de recursos junto ao FEHIDRO, para programa de
recuperação e preservação de matas ciliares e mananciais (03/02/2010)
• Reunião na Casa da Agricultura de Itatiba, para verificar cadastro de
proprietários e situar os nomes dos detentores das terras com nascentes do
ribeirão, para posterior reunião com os mesmos (23 e 25/02/2010)
• Reunião com Depto. Meio Ambiente e CATI (18/03/2010)
• Reunião na Casa da Agricultura de Itatiba para tratar de assuntos referente a
recuperação de matas ciliares e coleta de embalagens utilizadas na Agricultura.
Será agendada reunião com proprietários rurais que já manifestaram interesse em
participar do programa de reflorestamento, recuperação e proteção de mananciais
e nascentes (29/09/2010).
- PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DOS COMITÊS DAS BACIAS
HIDROGRÁFICAS DO PCJ:
• Participação em Reunião dos Comitês das Bacias Hidrográficas do PCJ, na
cidade de Bragança Paulista, sobre reenquadramento das classes dos Rios
(18/11/2010)
• Participação em Reunião Ordinária dos Comitês das Bacias Hidrográficas do
PCJ na cidade de Nova Odessa/SP (09/12/2010)
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- PARTICIPAÇÃO DO “CAFÉ AMBIENTAL” PROMOVIDO PELA
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE:
• Participação do 4º Café Ambiental, promovido pela Secretaria do Meio
Ambiente do Estado, onde entidades ambientais, devidamente cadastradas no
CaDEA, debateram sobre capacitação do 3º Setor, principalmente na
elaboração de projetos buscando parcerias e Resíduos Sólidos (02/02/2010).
• Participação de “Café Ambiental”, na Secretaria Estadual de Meio Ambiente,
com a presença do Senhor Secretário Xico Graziano (11/05/2010)
• Participação do “Café Ambiental” na Secretaria Estadual de Meio Ambiente,
com debate entre os participantes sobre ocupação do solo e APAs. (24/08/2010)
- GRUPO DE ESTUDOS JAPPA PARA LEIS AMBIENTAIS
ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DENÚNCIAS
• Realizadas 13 (treze) reuniões do Grupo de Estudos JAPPA, sendo:
- 03 reuniões no mês de fevereiro/2010 (05 19 e 26/02)
- 05 reuniões no mês de maio (03, 10, 17, 24 e 31/05)
- 03 reuniões no mês de junho (07,21 e 28/06)
- 02 reuniões em julho (05 e 20/07)

E

- PALESTRAS REALIZADAS:
• Proferida palestra para alunos da Escola Da Vinci – turma período da manhã
(26/02/2010)
• Palestra na Escola Da Vinci – turma período da tarde (25/03/2010)
• Palestra para alunos da escola SESI = aproximadamente 300 (trezentas) crianças
(16/06/2010)
• Palestras (06) para alunos da EMEI Pintassilgo (Bairro São Francisco) p/
aproximadamente 200 crianças (13,16 e 17/09/2010)
• Palestra para 45 alunos da EMEB Rosa Belgini, Bairro Caminho do Sol, zona
rural de Itatiba (04/10/2010)
• Palestra para 35 alunos do Colégio Integral (14/10/2010)
• 03 palestras para alunos de 04 a 08 anos da Escola Educativa – aproximadamente
120 crianças (08/11/2010)
• Palestra para 130 alunos da ETC Rosa Scavone (08/11/2010)
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- JAPPATOURs.
• 22 no mês de março/2010 (957 crianças)
• 16 no mês de abril/2010 (704 crianças)
• 12 no mês de maio/2010 (450 crianças)
• 16 no mês de junho/2010 (600 crianças)
• 06 no mês de agosto/2010 (200 crianças)
• 04 no mês de setembro/2010 (120 crianças)
• 01 no mês de outubro/2010 (45 crianças)
- PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS:
• Participação em desfile carnavalesco no “Bloco Acadêmicos Demônios da
Benjamin”- vários associados e voluntários (FEV/2010).
• Participação da 1ª Oficina Municipal sobre Resíduos Sólidos, do
Departamento de Meio Ambiente do Município (FEV/2010)
• Evento realizado no auditório da Secretaria de Educação, abrindo as
comemorações do Dia Municipal do Ribeirão Jacaré e Dia Mundial da Água –
1ª Mostra de Curtas Sobre o Ribeirão Jacaré (MAR/2010).
• Eventos realizados no Parque Luis Latorre, em parceria com a Secretaria de
Educação, comemorativo ao Dia Municipal do Ribeirão Jacaré e Dia Mundial
da Água. - Feita exposição de águas coletadas no ribeirão, exposição de
banners, fotos e vídeos, exposição da maquete dinâmica da ONG Jaguatibaia,
oficinas pedagógicas e apresentação de Coral de Flautas Doce (MAR/2010).
• Visita à Feira de Cultura e Ciências da Escola Da Vinci (JUNHO/2010)
• Participação em evento na Praça da Bandeira em comemoração a Semana do
Meio Ambiente, com apresentação de mapa do ribeirão, fotos, Zé do Rio,
amostras de águas coletadas, livros e vídeos (JUNHO/2010)
• Participação em curso/treinamento de capacitação e formação em educação
ambiental, proferido em São Paulo pela SEMA, através do CEA, para entidades
ambientalistas cadastradas no CaDEA (SET/2010).
• Participação em evento na Praça da Bandeira, denominado “Praça da Leitura” –
No local foi montada barraca com expositor de livros para leitura no local,
apresentação de vídeos, fotos e “Zé do Rio (OUT/2010).
• Participação na 2ª Feira Científica e Cultural de Itatiba, com apresentação de
vídeos, fotos, livros com temas ambientais, amostras de águas coletadas, mapa
situacional do Ribeirão Jacaré, demonstração dos benefícios da conservação da
mata ciliar através da “caixa da mata/Caixa de erosão”, Zé do Rio (OUT/2010).
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•
•

Participação em evento de inauguração da ETA-Lodo (OUT/2010)
Participação em Audiência Pública do Plano Diretor do Município (NOV/2010).
• Participação de evento da Escola Da Vinci, quando a Entidade foi homenageada
pelos alunos do 1º ano do ensino fundamental (NOV/2010)
• Participação da “Caminhada da Saúde”, promovida pela Unimed-Itatiba, em
comemoração aos 07 anos de sua fundação. Percurso feito às margens do
Ribeirão Jacaré – trecho que corta a cidade entre a Vila Brasileira e Itatiba Mall.
(DEZ/2010)
• Participação em Audiência Pública sobre LDO Municipal e votação do
orçamento em sessão da Câmara de vereadores (DEZ/2010)

- VISITAS/INCURSÕES e REUNIÕES COM ENTIDADES/EMPRESAS E
OUTROS:
• Visita de incursão ao Ribeirão e afluentes, registrada em fotos e com relatório
enviado à Diretoria da Associação, Filiados e Autoridades, resultando ainda,
cobrança de ações da Prefeitura (fundos do prédio da Guarda Municipal e da
Linhasita). (JAN/2010)
• Visita às obras do coletor de esgoto da SABESP, às margens do Ribeirão
Pinhalzinho, na Rodovia Itatiba-Jundiaí, junto com funcionários da estatal e
membros do Departamento de Meio Ambiente do Município (ABR/2010)
• Visita á obras a serem realizadas nas margens do ribeirão, entre Moinho do
Denoni e Ponte da Nossa Senhora das Graças, juntamente com Secretario de
Obras e Meio Ambiente (Engº Otto) e Diretor de Obras (Engº Valdir) –
(JUN/2010).
• Reunião com Gerente da divisão de Controle Sanitário da SABESP, Sr. José
Batista Pereira – Unidade de Negócios Capivari / Jundiaí para verificar pontos de
coletas de águas do ribeirão para análise laboratorial, á ser feita pela estatal em
projeto conjunto para monitoramento do Rio (JUN/2010).
• Visita ao Bairro do Pinhal, entre as pontes da Casa de retiro e Timavo, até Posto
da Polícia Rodoviária, para verificação das margens do Ribeirão e verificação de
plantio de mudas de árvores em um trecho deste local, feito pela Prefeitura
Municipal, para recuperação de mata ciliar, anteriormente desmatada
(JUL/2010).
• Participação de reunião no local de transposição do Coletor do Distrito Industrial
pela propriedade da Transportadora Palladino com o proprietário, Sabesp e
Prefeitura (JUL/2010)
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•
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•
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•

•
•

•
•

Visita á empresa Malhas Elizabeth para tratar de derrame de efluente com forte
cor no Ribeirão; área de aterro sanitário e fumaça expelida pela empresa
diariamente (AGO/2010).
Visita ao Rio Atibaia, com passeio de barco até local onde foi recebida denúncia
sobre efluente lançado direto nas águas do rio, deixando-o com cor avermelhada
(AGO/2010).
Reunião com Senhor Vice-Prefeito para tratar de assuntos relativos ao meio
ambiente do município e em especial da criação da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente ou da melhor reestruturação do Departamento de Meio Ambiente
(AGO/2010).
Visita às instalações da empresa Momentive, localizada no Distrito Industrial de
Itatiba (SET/2010).
Visita ao Colégio Integral, atendendo a convite dos professores, para
desenvolvimento de projeto de ação dos alunos, os quais após leituras
curriculares se interessaram por realizar ação relativa ao Ribeirão Jacaré
(SET/2010).
Reunião com Diretor de Meio Ambiente do vizinho município de Morungaba,
sobre implantação da Agenda 21 (OUT/2010).
Reunião com Engª Ambiental da Rota das Bandeiras, para nos apresentar projeto
de duplicação de Rodovia e possíveis impactos ambientais e compensações
ambientais necessárias (OUT/2010)
Encontro com Senhor Luiz R. Moretti, secretário executivo dos Comitês do PCJ
na cidade de Atibaia (NOV/2010)
Passeio e visita a pontos de lançamento de esgoto em corpos d’água do
Município e despejo de resíduos (Córrego Catalano, Córrego da Lula, Quilombo
Brotas) (NOV/2010)

- DESCIDA DO RIBEIRÃO JACARÉ
• Primeira etapa (experimental) de descida do Ribeirão Jacaré, com bote. Feito
por voluntários e com apoio do Corpo de Bombeiro, entre a ponte no Distrito
Industrial e 200 m metros antes da ponte do trevo de Louveira (MAR/2010).
• Realizada descida de barco pelo Ribeirão Jacaré com apoio do Corpo de
Bombeiros. Feitas reportagens pela TV TEM e JI Diário. Trecho percorrido:
do sítio que antecede o Parque da Juventude até a foz do Córrego do Operário
(MAR/2010).
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- ZÉ DO RIO:
• Confeccionados mais dois bonecos “Zé do Rio”, para junto com os já
existentes, serem recolocados em pontos do ribeirão na Semana do Meio
Ambiente (ABR/2010)
• Confecção de boneco “Zé do Rio” com alunos da Escola Da Vinci
(MAIO/2010).
• Recolocação do boneco “Zé do Rio” na margem do ribeirão, em frente ao
Moinho do Denoni, com participação de voluntários da Entidade, funcionários
do Departamento de Meio Ambiente do Município, Coordenador de Educação
Ambiental da Secretaria de Educação do Município e alunos da Escola Da Vinci,
dentro da programação comemorativa a Semana do Meio Ambiente
(JUNHO/2010).
• Recolocação de bonecos “Zé do Rio” em frente ao Moinho do Denoni, Ponte do
SUS e Ponte do Mercadão (JULHO/2010)
• Troca de boneco “Zé do Rio” em frente à Padaria 90º (JULHO/2010)
• Recolocados mais dois bonecos “Zé do Rio” nas margens do Ribeirão Jacaré,
que por determinação da administração do Shopping Itatiba Mall foram retirados
e jogados nas margens do Ribeirão os dois bonecos que foram colocados em
frente aquele local, sem comunicação à nossa Associação (AGO/2010)
• Realizado manutenção em boneco em frente ao Moinho do Denoni (NOV/2010)

- PARCERIA JAPPA/SABESP PARA ANÁLISE LABORATORIAL DAS
ÁGUAS DO RIBEIRÃO;
• Reunião com representantes da SABESP sobre o Projeto de Parceria para
Monitoramento das Águas do Ribeirão Jacaré, definindo os termos da parceria e
os pontos de coleta e elementos a serem analisados, com início programado para
o final deste mês (JUL/2010).
• Primeira coleta de amostras de água para análise laboratorial, feita com
funcionários da SABESP em 06 (seis) pontos previamente definidos, ao longo do
percurso do Ribeirão Jacaré (22/07/2010)
• Acompanhamento de coletas de águas do ribeirão, para análise laboratorial, em
seis pontos pré-definidos, em projeto desenvolvido junto com a SABESP para
monitoramento da qualidade da água do Ribeirão Jacaré (04 e 19/08/2010)
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- FILME “MATANDO A CILIAR”
• Feito filme e fotos aéreas pela MAGNETOAERO, mostrando desmatamento
e agressões feitas às margens do ribeirão, entre as pontes da Casa de Retiro e
da Timavo – inserido filme no Youtube (MAIO/2010).
- DENÚNCIAS (encaminhamento, acompanhamento, solicitação de
informações)
• Feito solicitação para verificação de denúncias de agressões ambientais aos
órgãos competentes (Depto. Meio Ambiente, CETESB, Promotoria, Sabesp,
Polícia Ambiental, Ouvidoria Ambiental do Estado), a saber: a) aterro em área
brejosa pela empresa Granibras;.b) cano de esgoto com despejo direto nas
águas do ribeirão, próximo ao Córrego Barra Funda; c) invasão de APP feito
por empresa na Estrada Municipal Jorge Ferreira, no Bairro do Pinhal; d)
desmatamento de mata ciliar no Bairro Pinhal (MAIO/2010).
• Ofício à SABESP solicitando informações sobre transposição de esgotos de
margens opostas às redes de coleta no São Francisco, Colinas e Jurema, e sobre
canos de efluente a jusante do córrego Barra Funda. (este ultimo não respondido,
mas teve o efluente desviado para o coletor da SABESP.) e também sobre novo
cano localizado em frente ao Tiro de Guerra (JUN/2010).
• Protocolado junto ao Setor de Protocolo e Arquivo da Prefeitura Municipal,
ofícios endereçados ao Departamento de Fiscalização de Obras e Departamento
de Meio Ambiente da SOMA de Itatiba, solicitando a ambos, informações sobre
invasão de APP por obra particular na Vila Centenário e Vila Cruzeiro
(JUL/2010).
• Encaminhadas denúncias, aos órgãos competentes para verificação de: a)
Lançamento de agente poluidor em córrego no Bairro do Pinhal (feito fotos do
local e colhido amostras de água); b) Despejo de lixo proveniente de lanchonete
às margens do Ribeirão Jacaré, na área central da cidade (feito fotos) –
(AGO/2010).
• Feito e protocolado no fórum local, expediente de procuração para petição de
inclusão da JAPPA no pólo ativo como assistente litisconsorcial do Ministério
Público, para acompanhamento das ações civis públicas em tramite no município
(AGO/2010).
• Envio de ofício ao Presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas do PCJ e
ofício ao Secretário Executivo do PCJ, repudiando a sugestão de rebaixamento
da qualificação do Ribeirão Jacaré (AGO/2010).

8/10

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)

•

Em conjunto com a Associação amigos do Bairro do Cruzeiro, foi enviado ofício
à Elizabeth Têxtil - Vicunha, com solicitação de informações sobre a
desativação, monitoramento e licenciamento junto a CETESB de área
pertencente à empresa e contígua ao terreno da fábrica da R. Santa Rosa, onde
existe aterro sanitário da companhia (SET/2010).
• Solicitado, via ofício à Rota das Bandeiras, cópias de documentos e processos de
licenciamento, referente obras de duplicação de estrada, principalmente as
alusivas ao trevo de chegada em Itatiba (NOV/2010).
• Feito avaliação dos boletins de atendimento elaborados pela Guarda Municipal
Ambiental, recebidos através do CONDEMA e verificado seus desdobramentos
(NOV/2010)

- OUTRAS ATIVIDADES:
 Realizado treinamento para visitas monitoradas no Parque Luis Latorre

(MAR/2010).
 Coletadas amostras de água em oito pontos do ribeirão para análises pela USF

em trabalho acadêmico de voluntário da ONG (ABR/2010).
 Recebido 2.000 (dois) mil livros da Fundação D. Paschoal, como doação, para

entrega às crianças das terceiras séries escolares, dentro do programa da
JAPPA de incentivo a leitura (MAIO/2010)
 Iniciada produção de 04 mil mini-jacarés para distribuição durante as

apresentações da JAPPA nas escolas municipais (JUL/2010).
 Confecção de aproximadamente 4.000 (quatro mil) miniaturas de jacarés, em

biscuit, para distribuição nas palestras a serem feitas nas escolas municipais
(AGO/2010).
 Captadas 67 (sessenta e sete) novas filiações durante Feira de Ciências do

Colégio Objetivo Jr., por iniciativa dos alunos do 9º ano daquela escola
(SET/2010).
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 Solicitado, via ofício, inclusão de representantes da JAPPA na Câmara Técnica

de Educação Ambiental (CT-EA) dos Comitês do PCJ (NOV/2010)
 Captação de amostras de águas, da entrada e saída da ETL, junto com SABESP

(NOV/2010)
 Dado continuidade às conversas e tratativas com autoridades e CONDEMA, para

elaboração de projetos que visem eliminação das sacolas plásticas do comércio
do Município. (enviado conjunto de Leis já existentes em outros municípios à
Presidência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores e para
representante da OAB no CONDEMA) – (NOV/2010)

 Visitas e monitoramentos diários dos cursos d água do município.
 Acompanhamento de denúncias efetuadas, junto aos órgãos públicos.
 Envio de atas de reuniões e relatórios de atividades aos associados da
entidade, por meio eletrônico (E. Mail).
 Participação de representante da JAPPA (presidente), do Grupo de
Aconselhamento do Senhor Prefeito, criado por Decreto Municipal, para
estudos do contrato de concessão de serviços de saneamento básico do
município.
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