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J A P P A   N E W S 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES –  NOVEMBRO/2013 

 

 

 03 Reuniões Ordinárias (07; 14 e 21/11/2013) 
 

 01 AGE (Assembleia Geral Extraordinária) = 28/11/2013 para eleição do Conselho 
Diretor para gestão triênio 2014/2016. 

 

 02 reuniões para estudo de causas judiciais abertas ou em andamento. 
 

 02/11/2013: Incursão de barco pelo Rio Atibaia quando se verificou em diversos 
pontos do curso d’água, assoreamentos, erosões de margens, falta de mata ciliar, 
lixo, despejo de esgoto doméstico e invasões de APP. 
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 05/11/2013: Participação em reunião de trabalho com os Promotores de Justiça 

do Núcleo PCJ – Campinas do Grupo de Atuação Especial de Defesa de Meio 
Ambiente (GAEMA), juntamente com representantes de outras entidades 
ambientais de cidades abrangidas pela sub-bacia de atribuição deste Núcleo. 

O encontro aconteceu  na cidade de Campinas em cumprimento ao que preceitua 
o artigo 7º, II, do Ato Normativo nº. 552/2008=PGJ de dezembro/2008, com o 
objetivo de coletar sugestões de metas para o ano de 2.014, além de assuntos 
relativos às atividades do GAEMA. 

 

 06/11/2013: Participação na Prefeitura Municipal de Itatiba, em reunião do 

Conselho Municipal de Saneamento. Na ocasião o Senhor Edison Antonio Guidi, 
representante da JAPPA, por unanimidade foi eleito vice-presidente daquele 
Conselho, Durante os trabalhos, foi solicitado e aprovado por unanimidade que se 
encaminhe aos Conselheiros, a versão final do contrato da PMI, com a SABESP, 
ficando certo este será encaminhado juntamente com a ata deste encontro dentro 
de 10 (dez) dias corridos da presente Reunião. Também deliberado, que o 
Conselho se reunirá todas as quartas terças feiras de cada mês. 

 
 

 11/11/2013: Realizada reunião na Prefeitura da Estância Climática de Morungaba 

com Diretoria Municipal da Educação para tratar de programa e projeto ambiental 
a ser implementado pela JAPPA naquele município. 

 

 12/11/2013: Recebidos em nossa sede, os ouvidores da Rota das Bandeiras, 

Adherbal Vieira da Silva e Mari Cristina Ortiz. Também estiveram presentes, o 
Senhor Secretario de Meio Ambiente e Agricultura do Município e funcionários do 
Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Itatiba além de vários de seus 
colaboradores. No encontro, foram relatadas aos ouvidores as dificuldades que 
tanto a JAPPA quanto outros agentes, como a própria Prefeitura, enfrentam no 
relacionamento com a concessionária, por várias vezes ignorou pedidos de 
informações. Definiu-se que será agendado um encontro específico para tratar 
das dúvidas e conhecimento de documentos relativos a licenciamentos e 
compensações, desta vez no escritório da Rota das Bandeiras. Na oportunidade 
também deverão ser apresentados os projetos de execução das obras de 
duplicação da Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra e medidas mitigadoras a 
serem implantadas nos trechos compreendidos entre o Distrito Industrial e trevo 
de acesso à Rodovia Romildo Prado. 
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 13/11/2013: Passeio com alunos da Escola Da Vinci (manhã e tarde) para 

conhecer o Ribeirão Jacaré e os benefícios da mata ciliar ao nosso ribeirão, à 
fauna, à flora e a qualidade do ar. 

 

       
 
 

 19/11/2013: Participação em solenidade comemorativa ao Dia da Bandeira do Tiro 

de Guerra local. 
 
 

 21/11/2013 – Participação de seminário sobre tema ambiental na Comissão de 

Meio Ambiente da OAB em S.Paulo 
 
 

 22/11/2013:  Participação do 3º Fórum ocorrido na Câmara Municipal de Louveira 

para Preservação da Serra dos Cocais e implantação do Corredor das Onças,  
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 26/11/2013: Reunião com Rota das Bandeiras, realizada no escritório da 

concessionária: 
 

            
 
Sumário:  

Respondidas questões específicas e acertada a entrega de documentos, especialmente relatórios de 

projeto e dados de batimetria do Ribeirão Jacaré e ajustado o estabelecimento de canais de 

comunicação direta com técnicos da Rota. 

Ajustado com Prefeitura, visita às obras para verificação de conformidade e cuidados pró-fauna. 

Questões específicas:  

COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS 

Informado que o licenciamento ambiental prevê o plantio de mudas que será integralmente 

atendido com plantios na Fazenda São Sebastião (Jatobá) e no loteamento Clube de Campo 

Fazenda, ambos no Bairro Moenda.  Sugerida verificação de restrição ao plantio no Clube de 

Campo, pois haveria questões legais pendentes que impossibilitariam esta ação. 

Ajustado que serão vistoriadas as licenças e evolução dos plantios a que faça referencia.   

MITIGAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Mencionado o “bota Fora” que foi feito em terrenos do Sr. Luis Augusto Scavone de Camargo e 

Sr. José Pedro, tendo os técnicos da Rota das Bandeiras afirmado que nas áreas não existiam 

nascentes, e que aquelas intervenções resolveram inclusive problemas pendentes dos proprietários 

com a Sabesp, criados por ocasião da implantação do Coletor do Distrito Industrial pela SABESP. 

Afirmado também que mesmo em espaço que havia suspeita de existir nascente, esta foi 

preservada. 
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ADEQUAÇÃO DAS INTERFERENCIAS AOS LICENCIAMENTOS 

Ficou acertado que será feita vistoria no local por representantes da Prefeitura e da JAPPA, tendo 

em mãos as referidas licenças.  

CANALIZAÇÃO  

Esclarecido que esta ação será limitada aos trechos que cruzem sob a rodovia ou dispositivo 

(trevo) sendo que fora destas situações, os leitos serão mantidos a céu aberto.  

FAUNA:  

Os cursos d’água, nos locais que sofram interferência e até mesmo nos trechos tubulados 

receberão corredores de direcionamento de fauna e os trechos cobertos receberão “degraus 

laterais” pelos quais a fauna poderá transitar. 

Mencionada ligação da Rota com a ICMBio de Matão no atendimento a animais resgatados e ou 

acidentados. 

 

          
 

ASSOREAMENTO DO JACARÉ 

A Concessionária informou que antes de iniciadas as obras de duplicação no trecho, foi realizado 

levantamento batimétrico para posterior comparação quando da conclusão das obras, quando se 

poderá observar se e qual a influencia e alteração que ocorreu.  

Foi ressalvada pelos técnicos a existência de interferência da Prefeitura de Itatiba em trecho 

marginal atrás do Shopping Moveis, onde se abriram duas pistas, próximo às margens e pelas 

consequências desta a Rota não poderá responder.  

TERCEIRIZADOS  

Questionada a possibilidade de terceirizados causarem impactos não previstos e desnecessários, o 

pessoal da Rota afirmou que todos os terceirizados e seus funcionários são checados e treinados 

em todas as áreas em que atuem, portanto a Rota responde pela qualidade das tarefas por estes 

desenvolvidas, não só tecnicamente, mas também ambientalmente. 

Finalizando o Diretor Mauro Pereira Jr, disponibilizou toda a equipe da Rota para comunicação 

direta de perguntas, dúvidas ou qualquer outro assunto para a Prefeitura e para a JAPPA, como 

forma de prevenir conflitos ou ressalvas que possam surgir. 
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 27/11/2013: Feita incursão/visita aos seguintes locais: 

 

a) CORREGO DA LULA:  
- Em incursões anteriores, tinha sido observado o  lançamento de esgotos da região 

(Quilombo e Jardim Filomena) uma vez que a galeria de captação estava arruinada. A 

seu tempo a SABESP havia informado que o projeto de recuperação da coleta na área 

estava em andamento. A verificação quanto ao esgoto revelou que de fato o coletor 

está funcionado o e curso d’água está bem melhor do que se tinha observado 

anteriormente, restando algumas residências com lançamento direto no córrego. Fato 

que será levado ao conhecimento da SABESP para providencias. Por outro lado, na 

entrada do local, onde havia um REPLANTIO feito pela Prefeitura, praticamente 

desapareceu. O fato também será levado ao conhecimento da Prefeitura, solicitando 

providencias. 

b) BAIRRO DO CRUZEIRO:  
- Revisitada área de lazer invadida há alguns anos e que tem sido objeto de 

interpelações à Prefeitura, sem solução ou resposta satisfatória. Observado que a parte 

da área de lazer antes ocupada ( cercada ) por estabelecimento comercial da área foi 

desobstruído, mas as invasões por construção não só permanecem como começam a 

ser imitada por vizinhos que antes não tinham invadido. Também o uso de parte da 

área de lazer como rua, está mantida e ainda mais caracterizada. Feita documentação 

fotográfica a ser encaminhada a autoridades para providencias. 

c) ELIMINADO LANÇAMENTO HISTÓRICO DE ESGOTO:  
- Visitada propriedade do Sr. Lázaro de Almeida Franco ( Zico da Caixa), na qual 

havia um lançamento de esgoto de toda a rede a montante no Bairro do Cruzeiro, há 

pelo menos 45 anos e que foi objeto de intensa cobrança à SABESP. Tendo sido 

informados que o assunto foi resolvido nos meses passados, estivemos ali para 

verificação e constatamos que de fato o problema foi resolvido.  

 

     
  Nova Itatiba II      Entrada Novo Cruzeiro 
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 30/11/2013: Feita nova incursão com barco pelo Rio Atibaia e verificaram-se os 

mesmos problemas relatados em incursão anterior de 02/11, ou seja, ainda 
continuam os lançamentos de esgoto, provenientes do Córrego Pinheirinho, muito 
lixo, erosão de margens, assoreamento e invasão de APP. 
 

          
 

       
 
 
 
 
 
       Itatiba/SP, 30 de novembro de 2.013. 


