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“J A P P A - N E W S”
Relatório de Atividades – FEVEREIRO/2018
 Realizada 04 Reuniões Ordinárias (01; 08; 15 e 22/02/2018)
 06/02/2018: Participação de representante da JAPPA em reunião do PMEA
(Programa Municipal mde Educação Ambiental)
 07/02/2018; Protocolado ofício junto à CETESB, referente Perimetral a ser
implantada no Município (A.P. de 31/01/2018)= ABAIXO ÍNTEGRA DO OFÍCIO
Itatiba/SP, 06 de fevereiro de 2.108
AO
CONSEMA (CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE)
SÃO PAULO/SP
Prezados senhores,
Ref.: Implantação da Perimetral de Itatiba - Audiência Pública de 31/01/2018.
Pontos a ressaltar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Suspeição em datas de apresentação e aprovação do projeto ( 26/12/2017 )
Fauna - identificação enumeração de espécies e passagens de transposição
Passagens de pedestres
Acesso a marginais
Traçado Urbano
Níveis e concentração de ruído e criação de barreiras
Consequências imprevisíveis de impermeabilização contínua
Identificação de locais e região de plantio de compensação
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1 - Cumpre à Rota e demais envolvidos na aprovação do Relatório e do Projeto,
esclarecer ao público como teria sido possível a apresentação, aprovação e outros
trâmites, serem todos processados num só dia, especialmente por ter esse dia sido o 26
de Dezembro de 2017, terça-feira que se seguiu ao Natal daquele ano.
2 - Insatisfatório número (3) e distribuição de passagens de fauna a quilômetros uma de
outra. Fossem elas implantadas a cada 500 metros e deveríamos ter pelo menos entre
16 e 20 desses dispositivos ao longo da nova rodovia, de forma a se tornar compatível
com a demanda por travessia de animais, inclusive cães e gatos.
Nesse item ainda, ressalta a ausência de informações sobre o direcionamento da fauna
para tais passagens e de barreira ao acesso das pistas na forma de alambrados, por
exemplo
Questionável também a identificação de espécies, obtida de trabalho de campo chamado
de "exaustivo" pelos representantes da GEOTEC, que porém teve duração de menos de
semana, a qual não só carece de citação de grande número de espécies, como ignora
fatos conhecidos e inclusive mencionados pela digna Secretária de Meio Ambiente de
Itatiba de que no Município são presentes mais de 500 espécies de fauna (mastofauna,
avifauna, répteis e anfíbios).
3 - Ressalta-se a ausência de dispositivos para trânsito e travessia de pedestres e
ciclistas.
4 - Acha-se prevista no projeto a abertura de marginal no trecho que antecede a ligação
com a Rodovia Luciano Consoline e na Audiência Pública foi reivindicada sua existência
e devidos acessos ao longo de todo o empreendimento, o que é apoiado pela JAPPA.
5 - Uma vez que a rodovia nova não contorna a cidade, mas verdadeiramente a
atravessa, fazemos côro com várias intervenções durante a Audiência Pública de 31 de
Janeiro, sobre a qualidade de "perimetral" reivindicada para a obra, pelos seus
projetistas. Pelo projeto apresentado a nova estrada seria implantada em área, não só
de expansão urbana, mas até mesmo dentro da mancha urbana de Itatiba, com evidente
atentado representado pelo circulo traçado no mapa apresentado pela GEOTEC para
identificação da área com tal característica, ignorando projetos de loteamento já
aprovados, por ser a rodovia pretensamente implantada a poucos quilômetros da cidade
propriamente, sugerindo a curta longevidade do projeto, se não já vencido pelas
características das opções que elegeu.
6 - Assim é que o traçado proposto confina não só empreendimentos a ser aprovados
em áreas de expansão urbana como alguns outros já equacionados e aprovados, mas
até áreas densamente povoadas e consolidadas, como os Bairros São Francisco, Colina
I e II, Laranjeiras, Country, Santa Rosa entre outros. Tal confinamento, entre a Luciano
Consoline e a nova via, encapsulará esses núcleos de ocupação, gerando barreiras e
consequente isolamento, além de níveis de ruído intoleráveis.
2/5

JACARÉ RIBEIRÃO VIVO - ASSOCIAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Travessa Monsenhor Koly, 14 - S01 – Centro - ITATIBA/SP - CEP 13250-304
WWW.ribeiraojacare.com.br e-mail ribeirao.jacare@uol.com.br
Fone (11) 4524 3204
(Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei Municipal 4201 de 30/09/2009)
CNPJ: 09.006.872/0001-31
7 - Ponto crítico a merecer atenção trata da questão da drenagem e direcionamento da
água de chuva demandada pelo projeto com vasta área contínua de impermeabilização,
potencialmente geradora de situações catastróficas como em anos recentes se verificou,
imediatamente após a implantação da duplicação da Rodovia Engenheiro Constâncio
Cinta (Itatiba-Jundiaí). A experiência demonstra a necessidade de cuidados especiais e
um melhor estudo das condições de gestão de drenagem e suas possíveis
consequências.
8 - Finalmente, ressalta a necessidade de estabelecer a obrigatoriedade de que o plantio
das árvores a ser realizado como compensação das que devam ser removidas e outras
intervenções, seja feita dentro do Município de Itatiba, de preferência mesma bacia
hidrográfica.
Sendo o que tínhamos, apresentamos protestos de estima e consideração.
Atenciosamente

Sócrates José Piovani
Presidente da JAPPA

 14/02/2018 = Encaminhado à presidência do Conselho de Defesa do Meio Ambiente
e demais membros conselheiros, ofício referente asfaltamento de Estrada Municipal
Antonio Paulo Francisco Lanfranchi, que liga o Jardim das Paineiras à Rodovia do
Contorno no Km 92,5.
Foi apresentado no referido ofício, questionamentos e solicitações, como seguem:
a) Se existe EIA da obra referida?
b) Se há Passagens de fauna estão projetadas e serão construídas?
c) Quais outras ações serão tomadas para proteção da fauna existente?
d) Se será atingido algum trecho da flora existente?
e) Será feito serviço de drenagem junto aos córregos e áreas alagadiças da
Estrada, evitando a erosão que já é visível no local?
f) Se existe estudo do impacto que o trânsito causará e que medidas
mitigatórias serão tomadas para o seu disciplinamento?
g) Se serão feitos redutores de velocidade? Quantos?
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 15/02/2018 = Participação de representante da JAPPA (Sr. Edison Antonio Guidi) na
1ª Reunião da Comissão nomeada pelo CONDEMA, para discussão de assuntos
sobre resíduos sólidos e logística reversa, no âmbito municipal.
 15/02/2018 = Adquirida, com subvenção recebida do JECRIM, uma tenda sanfonada
de 4,5m x 3m, para ser utilizada por nossa associação, em eventos ao ar livre
(parques, praças, feiras, etc.)
 15/02/2018 = Participação de representante da JAPPA em reunião com
representantes da SEED (Secretaria de Educação Municipal) para iniciar os
preparativos para realização do Abraço ao Ribeirão Jacaré.
 20/02/2018 = Participação de representantes da JAPPA (Sr. Edison Antonio Guidi e
Dra. Larissa Dias Pizzi) em reunião mensal do CONDEMA, que tratou da seguinte
agenda:
1. Aprovação de Ata da reunião de 09 de janeiro de 2018;
2. Saldo do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente;
3. Apresentação do Programa Municipal de Educação Ambiental
objetivando a aquisição de caixa de som e de caçambas para os Ecopontos;
4. Verificação do início dos trabalhos sobre logística reversa com o grupo
nomeado;
5. Apresentação de Ofício protocolado no CONSEMA referente a Audiência
Pública sobre a Perimetral;
6. Posição sobre a URBPLAN;
7. Campanha de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos;
8. Substituição de conselheiros que têm estado ausentes das reuniões do
CONDEMA;
9. Pavimentação da Estrada Municipal “Antonio Paulo Francisco Lanfranchi”
Jardim das Paineiras;
10. Outros assuntos e sugestões.
 23/02/2018 = Encaminhada denúncia de resíduos em pátio de empresa, nas
proximidades no Rio Atibaia.
Localização: às margens da Rodovia D. Pedro I, próximo ao KM 104 – pista
Sul (ao lado da empresa Walker Nelson).
Vide abaixo, fotos feitas do local e encaminhadas aos órgãos públicos
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OBS.: Fiscalização Ambiental deu ciência à denúncia e informou que encaminhou
a mesma à Fiscalização de Posturas (Secretaria de Planejamento) e Vigilância
Sanitária.
 Durante o mês, foram realizadas reuniões para preparação e busca de patrocínio,
afim de realizar o evento CAMPO + LIMPO (recolhimento de embalagens vazias de
agrotóxicos). Estiverem à frente do projeto representando a JAPPA, os Srs. Edison
Antonio Guidi e Ruy Prado Jr.
 Contatos mantidos com a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, para unificação
da agenda ambiental (Município e JAPPA).

Itatiba/SP, 28 de fevereiro de 2.018
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