
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

OF .SEC. Nº 393/2022 

Jaboticabal, aos 27 de outubro de 2022. 

Ilustríssimo Senhor Vereador: 

Em resposta ao Requerimento nº 268/2022, cumpre-nos encaminhar a 

resposta do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal - SAAEJ. Informamos 

ainda que estamos encaminhando documentação física para recebimento no protocolo 

da Câmara Municipal. 

Na oportunidade apresentamos protestos de elevada estima e distinta 

consideração e nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos que julgar 

necessários. 

,. I 

Secretário de Administração 

Ao 

Ilustríssimo Senhor 

ADEMILSON APARECIDO SERVIDONE - PEPA SERVIDONE 

DD. Vereador da Câmara Municipal de 

Jaboticabal/SP 

Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 CNPJ 50.387.844/0001-05 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Jaboticabal - SAAEJ 

Jaboticabal. 25 de Outubro de 2022 

Oficio Interno nº145/2022 
De: Setor de engenharia 

Para: Presidência 
REF.: Resposta aos ofícios 772/2022 - SEGOV e 773/2022 - SEGOV 

Venho por meio desse ofício manifestar acerca das informações solicitadas pelos ofícios 

772/2022 e 773/2022 - SEGOV. Primeiramente, gostaria de esclarecer que ambos os documentos 

tratam sobre o mesmo assunto: a limpeza e desassoreamento do córrego Cerradinho. 

Em relação a esse serviço informo que toda a contratação e fiscalização foi realizada pelo 

Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo, pelo Programa Água é 

vida - Eixo Rios Vivos. Desse modo, o setor de engenharia do SAAEJ possui apenas os seguintes 

documentos, que se encontram em anexo: 

• Ofício 470/2022: encaminhado para o diretor da Bacia do Pardo Grande, solicitando 

o desassoreamento dos córregos, por meio do Programa Rios Vivos. 

• Ficha Técnica de Vistoria encaminhada a diretoria da Bacia do Pardo Grande com a 

descrição da situação dos córregos do município. 

• Ofício 479/2022: encaminhado à Gerencia da Agência ambiental da CETESB com 

solicitação de manifestação sobre necessidade de autorização. 

• Ofício 172/2022: encaminhado pela CETESB, informando a dispensa de obtenção de 

autorização para a realização do serviço. 

• Resolução SIMA nº026, da secretaria de Estado do Meio Ambiente, sobre a 

inexigibilidade de licenciamento ambiental 

• Documento referente a cessão de uso da área de bota-fora temporário. 

• Ofício 123/2022: encaminhado à Gerencia da Agência ambiental de Jaboticabal para 

informar e apresentar a área destinada ao bota-fora. 

• Formulário de manutenção de Faixa de Domínio da concessionária Triângulo do sol 

• Auto de inspeção da CETESB que documenta a vistoria nas obras do córrego 
Cerradinho. 

• Autorização da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e da CETESB para 

intervenção em área de preservação Permanente (APP) com vegetação. 

Camila Aug~~ino 

Engenheira do SAAEJ 
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Telefone: 16 32029900 - Rua Cláudio Luís Berchielli nº 345 - Bairro Santa Mônica - Jaboticabal/SP 
CNPJ 46.712.907/0001-84 e Inscrição Estadual 391.124.740.113 



CÂMARA MUNICIPAL 
DE JABOTICABAL 

Ângelo Berchieri 

REQUERIMENTO Nº 269/2022 

Excelentíssima Senhora Presidente, 

PEPA SERVIDONE, Vereador infra-assinado, na forma 

regimental, apresenta ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, EMERSON 

RODRIGO CAMARGO o presente REQUERIMENTO solicitando as seguintes 

informações referente a obra de drenagem no final da Avenida Carlos Berchieri 

próximo a área da família Zeviani. 

1. Solicito cópia de toda documentação referente a obra. 

2. Solicito cópia das seguintes autorizações: DER, Triângulo do Sol, 

CETESB e Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. 

Assinado digitalm 
ADEMILSON APA. 
SERVIDONE 1 O 
50 _ "0\;,"•·, 
Data: 17/10/202~1<> 

Jaboticabal, 17 de outubro de 2022. 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 346/2018 
REJB Baráo do Ria BranGc, 765 - CEP: 143I0-330 - Jabotícaba!-SP 

fone: 16,320H.H477 - Site: www.JaboHcabe.LspJeg.br 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

Oficio nº 470/2022 - SEGOV 

Ao Sr José Carlos Momente 
Diretor Bacia Pardo Grande 

Assunto: Programa Rio Vivos 

Jaboticaba!, 05 de julho de 2022. 

Tendo em vista o _grande desvelo da atual gestão com os corpos d'âgua do 

município, a Prefeitura Munícípal de Jaboticabal com o propósito de corroborar com a segu

rança hídrica e melhorar a fluidez ao Córrego Rico e do Córrego Cerradinho vem por meío 

deste solicitar Junto a Vossa Senhoria o desassoreamento dos córregos supracitados. Para 

taL julga-se necessário os seguintes serviços: 

i\/!OB!UZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Contempla o deslocamento e instalação das maquinas e equipamentos 

necessários à execução dos serviços previstos. 

REMOÇÃO E CARREGAMENTO MECANIZADOS 

Contempla a remoção mecanizada de todo sedimento depositado no 

córrego, com máquinas e equipamentos compatíveis e adequados ao serviço. 

TRANSPORTE E DESCARGA MECANIZADOS 

Contempla o transporte mecanizado de todo sedimento retirado do córrego 

e a descarga em local adequado. com máquinas e equipamentos compatíveis e adequados 

ao serviço. 

///' 

OESMOB!UZAÇÃQ,1JE EQUIPAMENTOS 

Contempla a desinstalação e destocarpento das máquinas e equipamentos 

ut!lizados na obrb .>> / 

i, ---- -- :::-;~:::-- .(tíj/' 
.. _,.,, . .,....-,,,, / ,2,.~~ /¼//2-~' ,,/' ,~-- ,-, ,' 

,,,,;:\·~· .. <:,:::> · //, ~ ttc~c. ~:>~-_./--
;-:>·· ': ,-.:.~>- · Erhefeol'i Rodrigo Camargo ./) L~ · 

.,,/~·~<~unicipal De Jabofü::a~ 
.,, 

Esplanada do Lago "Carlos Rodríguf;S Serra", 16C -~ Vlia Serrâ··--=- jaboticabãY-: ... SP 
Cep: 14870-900 - Telefone: (016) 3209-332.8 • CNPJ 50.387.844/0001-05, 
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SÃO ULO 
GOVERNO 00 ESTADO 

DAEE , 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS 

FICHA TÉCNICA DE VISTORIA 

DIRETORIA OE BACIA DO PARDO GRANDE - LOTE 03 

1 
PROGRAMA DE RfVtTAUZ/1.ÇAO 
E SUSTENTABILIDADE HIDRICA 

' .·~ 

SÃO LO 
GOVERNO DO ESTADO 

DAEE 1 ·-~,N,.M.,P,,., ;,,-.,.,n,·.·.•"·" »~,, 

solicitação número 014/2022 

Rua Boa Vista, 170, 11 • andar - Centro - São Paulo -São Paulo - Telefone 11-3293-8200 -CEP 01014-000 - www.daee.sp.gov.br 
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(1) principal 

SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

OFÍCIO: 470/2022 

CONTATO NA CIDADE: Raimundo Fagner F. Kochem -Tel.: (16) 3209-9906 

ENGENHEIRO DAEE: Claudio Daher Garcia 

SUPERVISÃO: 

DATA DA INSPEÇÃO: 27/06/2022 

(2) serviços solicitados 

Desassoreamento e revitalização do Córrego Cerradinho, com objetivo de 

prevenção contra enchentes, sendo que o mesmo está dentro da zona 
• 

urbana, conforme fotos neste relatório. 

(3) resultado da vistoria 

No Córrego Cerradinho, com aproximadamente 4,0 km de extensão em 

seu trecho urbano, para melhor expor o observado o dividiu-se em três 

trechos, conforme Figura 01. 

Rua Boa Vista, 170, 11' andar- Centro - São Paulo -São Paulo - Telefone 11-3293-8200 - CEP 01014-000 - www.daee.sp.gov.br Página 2 
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SÃOPAULO 
GOVERNO 00 ESTADO 

Figura 01 - Córrego Cerradinho ~isto d~ dispositivo d_e acesso da saída 339. , 
~~" ~ .t~W:'.o- '"'.: - -,1-,, 

O início do córrego no perímetro urbano se dá ao lado do dispositivo 

de acesso da saída 339, na Rodovia Brigadeiro Faria Lima. No momento da 

vistoria a vegetação estava alta em todo o lago, impossibilitando a 

visualização da água, como mostra a Figura 02. 

Figura 02 - Córrego Cerradinho visto do dispositivo de acesso da saída 339. 

Rua Boa Vista, 170, 11 ° andar- Centro - São Paulo - São Paulo - Telefone 11-3293-8200 - CEP 01014--000 - www.daea.sp.gov .br Página 3 
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DAEE 1 

No trecho inicial, de-aproximadamente·-275 metros, o córrego apresenta 

sinuosidade, canalizado com muros de contenção em concreto armado e 

margens bem estreitas em alguns pontos e largas em outros. As dimensões 

do canal nesse trecho são da ordem de 4,0 metros de largura e 3,0 metros 

de profundidade. O córrego apresenta grande quantidade de sedimento e 

vegetação em seu fundo ao longo desse trecho, conforme Figura 03. 

Figura. 03 - Início no trecho urbano do Córrego Cerradinho. 

Rua Boa Vista, 170, 11º andar- Centro - São Paulo - São Paulo - Telefone 11-3293-8200 _ CEP 01014-000 _ www.daee.sp.gov.br Página 4 
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No segundo trecho, iniciado após a primeira ponte e com extensão de 

aproximadamente 1600 metros, o rio deixa de ser canalizado e sua largura 

aumenta consideravelmente; passa a ter por volta de 15 metros de largura 

em alguns pontos. As paredes laterais apresentam variações na inclinação 

ao longo de toda a extensão desse trecho, assim como as margens que 

variam de 1,0 a 15,0 metros de largura, como mostra a Figura 04. 

Rua Boa Vista, 170, 11º andar- Centro - São Paulo-São Paulo- Telefone 11-3293-8200-CEP 01014-000 -www.daee.sp.gov.br Página 5 
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GOVERNO DO ESTADO 

Figura 04 - Início do segundo trecho do córrego. 

Ainda nesse trecho observa-se a presença de um barramento, algumas 

pontes e passarelas, adutoras e alguns dispositivos de inspeção 

Rua Boa Vista, 170, 11° andar - Centro - São Paulo - São Paulo - Telefone 11-3293-8200 - CEP 01014-000 - www .daee.sp.gov .br Página 6 
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pertencentes ao interceptar instalado ao longo das margens do córrego, 

conforme Figura 05. 

Figura 05 - Barramento, adutora, ponte e dispositivo de inspeção instalados ao longo do córrego. 

Observa-se a presença de grande quantidade de vegetação e 

sedimentos ao longo do córrego nesse trecho. 

O terceiro e último trecho, com aproximadamente 1400 metros de 

extensão, abrange a parte central da cidade. Na Avenida Carlos Berchieri, 

que margeia o córrego, estão instalados comércios de segmentos 

diversificados. A vegetação predominante nas margens é composta por 

grama e palmeiras, como ilustra a Figura 06. 

Rua Boa Vista, 170, 11° andar-Centro - São Paulo-São Paulo- Telefone 11-3293-8200 -CEP 01014-000-www.daee.sp.gov.br Página 7 
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Figura 06 - Margens do trecho Ili do córrego. 

· Nesse trecho o córrego volta a ser canalizado com muro de contenção 

em gabiões, ficando sua seção com aproximadamente 5,5 metros de largura. 

As margens têm largura, altura e inclinação variáveis. Também se observa 

que o córrego apresenta sedimentos, vegetação e rochas em seu leito, 

conforme Figura 07. 

Figura 07 - Vegetação e sedimentos no leito do córrego no terceiro trecho. 

Rua Boa Vista, 170, 11° andar-Centro - São Paulo-São Paulo- Telefone 11-3293-8200-CEP 01014--000 - www.daee.sp.gov.br Página 8 
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Após esse ponto, na altura da Concha Acústica, o leito do rio apresenta 

pouco sedimento depositado em seu leito, com lamina d'água com altura 

quase constante em toda seção. O córrego segue com essas características 

ate se juntar ao Córrego Jaboticabal, na altura da Prefeitura Municipal, 

conforme Figura 08. 

Rua Boa Vista, 170, 11 •andar-Centro - São Paulo - São Paulo - Telefone 11-3293-8200 - CEP 01014-000 - www.daee.sp.gov.br Página 9 
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Figura 08 - Córrego Cerradinho após altura da Concha acústica. 

Rua Boa Vista, 170, 11º andar-Centro - São Paulo -São Paulo- Telefone 11-3293-8200 -CEP 01014-000-www.daee.sp.gov.br Página 10 
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(4) licenciamentos 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal possui aterro de 

resíduos sólidos. Entretanto, por tratar-se de sedimento de desassoreamento 

com elevada umidade, não é possível seu descarte nesse aterro logo após 

sua retirada do leito do córrego. Sendo assim, um local para o bota fora já foi 

providenciado próximo ao córrego. Posto isso, será necessária a obtenção 

de licença junto à CETESB, para acondicionar o material retirado até que ele 

apresente umidade adequada, que será providenciada em momento 

oportuno. 

(5) localização - imagem google 

O Córrego Cerradinho, em seu trecho urbano, inicia-se na latitude 

21 º16'33.52"S e longitude 48º20'23.84"0 e termina na latitude 21 º15'17.38"S 

e longitude 48º18'29.52"0, conforme ilustrado na Figura 01. 

Figura 01 - Trecho urbano do Córrego Cerradinho . ...-------

Rua Boa Vista, 170, 11º andar-Centro - São Paulo-Sào Paulo- Telefone 11-3293-8200 -CEP 01014-000 -www.daee.sp.gov.br Página 11 
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Às margens do córrego está a Avenida Carlos Berchieri, umas das 

principais avenidas da cidade de Jaboticabal. O trecho inicial da avenida 

ainda é pouco edificado, como mostra a Figura 02. 

Figura 02 - Entorno do Córrego Cerradinho no trecho 1. 

Já no restante há predominância de estabelecimentos comercias dos 

mais variados segmentos, conforme Figura 03. 

Figura 03 - Entorno do Córrego Cerradinho no trecho li e Ili. 

(6) equipamentos (e horas) necessários - período 

Considerando que a extensão a ser desassoreada seja da ordem de 

3300 metros e que seja retirado em média 0,05 m3/m, tem-se que o volume 

total de sedimento retirado seja de 165 m3
• 

Rua Boa Vista, 170, 11º andar- Centro - São Paulo -São Paulo -Telefone 11-3293-8200-CEP 01014-000 -www.daee.sp.gov.br Página 12 
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Considerando uma produtividade de 3,0 m3/dia, com 8h trabalhadas 

diariamente, tem-se o tem estimado de cada equipamento, conforme Tabela 

01; cabe destacar que esses valores são uma estimativa. 

Tabela 01 - Estimativa de equipamentos e horas necessárias ao serviço. 

QUANTIDADE 
EQUIPAMENTOS 

DE HORAS 

Caminhão plataforma 8x2, PBTC 36.000 kg e distância entre eixos 
48 

4,8m - 21 O kW - Motorista de caminhão 

Engenheiro 300 

Coordenador 300 

Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteira - 103 kW 440 

Caminhão basculante com capacidade de 6m3 
- 36 kW 440 

(7) logística e acessibilidade - croqui 

O acesso ao Córrego Cerradinho pode se dar de três maneiras 

diferentes, a depender do local de origem. 

Pela Rodovia Brigadeiro Faria Lima é possível acesso ao córrego pela 

saída 339, conforme Figura 01. 

Rua Boa Vista, 170, 11 •andar-Centro - São Paulo - São Paulo - Telefone 11-3293-8200 - CEP 01014-000 - www.daee.sp.gov.br Página 13 
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Figura 01 - Acesso ao Córrego Cerradinho pela Rodovia Brigadeiro Faria Lima. 
if"l",------mt!'?.'"'.~A:J·:~,,,p~;;~,;o/~-f\\- " • 

Jaboticabal 

Por essa saída é possível acesso à Avenida Cario Berchieri, onde o 

córrego inicia no trecho urbano. 

Outra maneira de acesso ao córrego é pela Rodovia Carlos Tonani (SP 

333), conforme Figura 02. 

Rua Boa Vista, 170, 11º andar- Centro - São Paulo - São Paulo - Telefone 11-3293-8200 -CEP 01014-000 - www.daee.sp.gov.br Página 14 
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Figura 02 -Acesso ao Córrego Cerradinho pela Rodovia Carlos Tonani pela saída 119. 
,,.,,.,.--; , ~ ~/4.,,,.>,J·!Mff..:~ .• ";_"!',,,·~~~ ~diff'---· 

Jaboticabal Legendª 
•♦• CónT\10 ce~radinho 

.,;., F<'Yiü\iil Cat!os Tbnani \SF-333) 

Rodo·,1a Hisoji Fujisai<i 

Pela saída 119, na Rodovia Carlos Tonani (SP 333), é possível acessar 

a Rodovia Nisoji Fujisaki, que por sua vez dá acesso à Rua Santo André. Ao 

final da Rua Santo André tem-se acesso ao Córrego Cerradinho. 

É possível acessar o córrego, também pela Rodovia Carlos Tonani (SP 

333), pela saída 117, conforme Figura 03. 

Rua Boa Vista, 170, 11º andar- Centro - São Paulo - São Paulo - Telefone 11-3293-3200 -CEP 01014-000 -www.daee.sp.gov.br Página 15 
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Figura 03-Acesso ao Córrego Cerradinho pela Rodovia Carlos Tonani pela saída 117. 
~·~füit'':/~).';'.'.,.,{<.'..<~'""'· ----r Jaboticabal 

! ,:,ce;:-sü ao Ccrrec10 r.__-::er··Jdinhn [Je.J ;;ionovK1 C8r!o,:: Tonani :~::P 1]3J 

Legenda 

:. Av. Niccliro hardi 

Pela saída 117, na Rodovia Carlos Tonani (SP 333), é possível acessar 

a Avenida Nicotino Filardi. Essa avenida dá acesso à Avenida Manoel 

Martins Fontes, que por sua vez dá acesso à Avenida Carlos Berchieri e ao 

Córrego Cerradinho. 

(8) outras informações relevantes 

PRIORIDADE: SERVIÇO URGENTE 

Como pôde ser observado nas figuras dos itens anteriores o Córrego 

Cerradinho passa pela região central da cidade de Jaboticabal e tem às suas 

margens a Avenida Carlos Berchieri. Recentemente, em outubro do ano de 

Rua Boa Vista, 170, 11º andar- Centro - São Paulo - São Paulo - Telefone 11-3293-8200 -CEP 01014-000 - www.daee.sp.gov.br Página 16 
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2021, o Córrego Cerradinho transbordou durante uma chuva que caiu sobre 

Jaboticabal, conforme Figura 01. 

Figura 01 - Córrego Cerradinho durante chuva que caiu sobre Jaboticabal em 2021. 

Este fato foi publicado em um veículo de comunicação, conforme 

Figura 02. 

Figura 02 - Matéria sobre alagamento em Jaboticabal publicada em 2021. 

Chuva forte causa alagamentos em 
ruas e avenidas de Jaboticabal, SP 

Rua Boa Vista, 170, 11º andar- Centro - São Paulo -São Paulo - Telefone 11-3293-8200 -CEP 01014-000 - www.daee.sp.gov.br Página 17 
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Esta não foi a única vez que isso ocorreu na cidade. Em janeiro de 

2020, conforme Figura 03, o córrego também transbordou durante uma 

chuva. 

Figura 03 - Matéria sobre alagamento em Jaboticabal publicada em 2020. 

fl Comerciantes contabilizam J prejuízos e cobram solução após 
enchente em Jaboticabal, SP 

A cheia do rio acabou atingindo os comerciantes instalados na Avenida 

Carlos Berchieri, conforme Figura 04. 

Figura 04 - Alagamento em Jaboticabal durante chuva em 2020. 

Rua Boa Vista, 170, 11• andar-Centro- São Paulo-São Paulo- Telefone 11-8293--8200-CEP 01014-000-www.daee.sp.gov.br Página 18 
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Assim, diante do exposto, classificamos o serviço como de prioridade 

urgente. 

(9) anexos 
Imagens do local onde o desassoreamento é pretendido. 

Rua Boa Vista, 170, 11 • andar - Centro - São Paulo - São Paulo - Telefone 11-329U200 - CEP 01014--000 - www.daee.sp.gov .br Página 19 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 
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SÃO O 
GOVERNO DO ESTADO 

DAEE .: 

(1 O) aprovação da Diretoria e encaminhamento 

DIRETOR: 

José Carlos Momenti •o Diretor da Bacrn do Pardo Grande 
D.AEE-D€1}JlrtamEntn e e Àg,.,J1se E n a,;;ia E íetrica 

LO moment1'.;i:tiaee,sp,go,•,br i 16 3623-394{1 
GOVlfflOOOf:StMlO Rua Ol1m:la, L50- Jtl, Suma ré - P-.ibeiril-o Prero · S? 

ENCAMINHAMENTO À DEO: 12/06/2022 

Rua Boa Vista, 170, 11° andar- Centro - São Paulo -São Paulo - Telefone 11--3293-8200-CEP 01014--000 -www.daee.sp.gov.br Página 21 
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

Jaboticabal, 13 de julho de 2022. 

479/2022 - SEGOV 

da Agência Ambienta! da CETESB 

REFERÊNCIA: PROGRAMA ÁGUA É VIDA- EIXO RIOS VIVOS- Governo de São 
Paulo 

ASSUNTO: UCENÇA PARA DESASSOREAMENTO EM CORPO HÍDRICO 

No âmbito do programa estadual em referência, para o qual a 
Prefeitura Municipal Jaboticabal foi contemplada com recursos do Governo do Estado 
de São Paulo, o serviço de desassoreamento e revitalização do trecho urbano do 
Córrego Cerradinho em sua extensão urbana cujo princípa! objetivo é a prevenção 
contra enchentes, que irá melhorar o fluxo de água das chuvas, solicitamos a 
manifestação formal dessa Companhia Ambiental quanto à necessídade de autorização 

j 

para o assunto em referência. 

O serviço em questão írá remover os sedimentos que ao longo 
tempo se acumularam na calha desse corpo hidríco - consequentemente 

prejudicando o fluxo - será realizado com equipamentos mecânicos apropriados que 
irão acessar o feito e margens do rio (portanto em APP), sem a previsão de implicações 
quanto a supressão de vegetação natíva e com a destinação adequada do material 
retirado nessa ação. 

ln.formamos que o serviço a ser executado est.á de acordo com a 
resolução SIMA Nº 026, de março de 2022, que dispõe sobre a inexigibilldade de licença 
ambiental para as atividades especificas. A administração :nunicipai se compromete 
caso haja algum dano. 

Para esta atividade o DAEE já providenciou a dispensa de 
outorga aos contratos específicos sob sua admínistração. 

localização dos serviços se encontra em anexo. 

" • .. . .' .. / ✓~ é <:·.;; 
Em~rson Rçd~llfo Cámargo 

-Pu-JeüÔlAürticipal de Jaboticabal 

Esplanada do Lago ··carlos Rodrigces Serra", 160 - Vila Serra - Jaboticabal - SP. 
14870-900 - Telefone: (016) 3209-3328 - CNPJ 50.387.844/0001-05. 



'

i 

' ' 

Página: i:, 

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO OE SÃO PAULO 
AGÊNCIA AMBIENTAL DE JABOTICABAL 

CETESB 

OFÍCIO ns 0172/2022/CGJ 
Jabotícabal, 18 de julho de 2022 

Assunto: licença para desassoreamento de corpo hídrico 

Senhor Presidente, 

Cm resposta ao Ofício 479/2022-SEGOV datado de 13/07/2022, informamos que de acordo com 
2 Resolução SlMA n· 026, de 29 março de 2022, que acrescenta o dispositivo à Resolução SMA 

n' 74/20H. informarnos que fica dispensado de obtenção de autorização a !im;oeza manual ou 

tom o emprego de rnaquínário de corpos d'água e reservatórios de água para controle de 
enchentes (piscinões), contemplando a remoção de sedimentos (solo) acumulados, da 
vegetação aquática e matéria orgânica que estejam prejudicando a função original do corpo 
d'água ou reservatório, desde que seja dada destinação adequada ao material oriundo da 

limpeza, sendo admitida a disposição temporária do material dragado em áreas de preservação 
permanente desprovidas de vegetação nativa, pelo período máximo de 60 dias." 

Ressaltamos que o documento em questão não autoriza nenhum tipo de supressão de 
vegetação. Caso haja necessidade de supressão de vegetação, tal autorização deverá ser 
submetida a análise da CETESB. 

Previamente ao início das obras, o SAAEJ deverá informar onde será a área de bota fora 
temporário do material retirado do leito do rio e quais medidas serão adotadas para impedír o 
retorno de líquidos ao corpo hídrico. 

A Agência Ambiental de Jaboticaba! coloca-se à disposição para outras informações necessárias. 

Atenciosamente, 

Engi! Amauri da Silva Moreira 
Gerente da Agência Ambiental de Jaboticabal - CGJ 
Reg. N2. 52-2406-1- CREA-SP 0600998561 

Ilustríssimo Senhor 

Alexandre Antônio Fidelis Martins 
OD Presidente 

Serviço Autónomo de Água e Esgoto de Jabotícabal 
Rua Claudlo luis BerchieHi nc 345 - Jardim Santa Mónica 
Jabotícabal/SP 
CEP: 14870-000 
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Assinaturas do documento 

"Oficio 172-2022" 

Código para verificação: FEHBLU8W 

Este documento foi assinado d1gítalrnente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: 

AMAURl OA SILVA MOREIRA (CPF: 966.XXX.688-XX) 
Errntido ;ior "AC Imprensa Ofirnal SP RFB Gei". erniüdo em 04!0212020 • 14:30·13 e válido atê 04/0212023 • 14:30 13. 

(A,;s,natura ICP•8ras1i} 

Para verificar a autentícídade desta cóp,a, acesse o link 

nttps:i/e.ambiente.sp.gov.brfatendímento/conferenciaDocurnentos e informe o processo CETESB.066633/2022-75 e 
o código fEHBLU8W ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência. 

Este página foi ge!a~a autom.aticamente pelo sístema para detalhamento das assinaturas e 
nao e contabilizada na numeração de páginas de processo. 
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

PUBLICADA NO DOE DE 30/03/2022 -SEÇÃO 1- PÁG. 100 

RESOLUÇÃO SIMA Nº 026, DE 29 DE MARÇO DE 2022. 

Acrescenta dispositivo à Resolução SMA nº 74, de 
27 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a 
ínexfgíbilidade de ncenciamento ambiental para as 
atividades que especifica 

O Secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

Artigo 1 º~Acrescer a lista de atividades cujo licenciamento ambiental é inexlgivel, da Resolução 
SMA rf 74, de 27 de dezembro de 2011, em função do seu baixo potencial degradador em meio 
urbano, desde que não impliquem em supressão de vegetação nativa: 

X lírr:peza manual ou com o emprego de maquínáno de corpos d'água e reservatórios de água 
para controle de enchentes {piscínões), contemplando a remoção de sedimentos (solo) 
acumulados, da vegetação aquática e matéria orgânica que estejam prejudicando a função 
original do corpo d'água ou reservatório, desde que seJa dada destinação adequada ao material 
oríundo da limpeza, sendo admitida a disposição temporária da material dragado em áreas de 
preservação permanente desprovidas de vegetação nativa, pelo período máximo de 60 dias." 

Artigo 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

(Doe digital SIMA nº 022232/2022-24) 

MARCOS RODRIGUES PENIOO 

Secretário de Estado de Infraestrutura e Melo Ambiente 
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

PUBLICADA NO DOE DE 29-12-201,1 SEÇAO I P1\G 74 

R!{SOi J ,Ç:\O SMA N" 7~. DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011 

Dispôe sobre a inexigíbilidm:ie de licenciamemo ambiental 
para as atividades que espec((ica. 

O Secretário de Estado do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

Artigo l O 
- As atividades listadas a seguir, em função de não se caracterizarem como Projetos 

Agricolas de que trata o Anexo ! da Resolução CONAMA 237/97 e de seu reduzido potencial 
poluidor/degraçiador, não dependem de licenciamento ambiental desde que não impliquem 
:;uprcssão de vegetação nativa ou intervenção em áreas de preservação permanente: 

L limpeza manual ou com o emprego de pequenos equipamentos de drenos artificiais em 
vàrzeas. corpos d'água ou em reservatórios de água para irrigação e outros usos mraís, com 
área de espelho d'água menor que 1 hectare. contemplando remoção de sedimentos (solo) 
acumulados, da vegetação aquática e matéria orgânica que estejam prejudicando a 
finalidade origínal do dr,:no ou reservatório, desde que SCJa dada destinação adequada ao 
material oriundo da limpeza, sendo admitida a disposityão temporáría do nrnterial dragado 
cm áreas de preservação permani.::nte desprovidas dt~ vegetação nativa; 

H construção de reservatórios d'água para at1vidades agropecuárias com até 50.000 m2 

; cínqucma mil metros quadrados), desde que os reservatórios sejam construídos por 
escavação, fora de área de preservação permanente e não resultantes do barramento de 
cursos d' água; ·· 

lll mamnenção e recuperação de vertedouros e aterro de açude, quando tais operações não 
implií.:arern amnento da ocupação já exístente em área de preservação permanente; 

IV. manutenção de estradas, carreadores internos, aceiros e cercas e aviventação de divisas e 
picadas; 

V. recuperação e reforma de pontes e outras travessias quando tais operações não implicarem 
aumenl.o da ocupação já existente em área de preservação pem1anente; 

V 1 construção, reforma ou ampliação de barracão para atividades agropecuárias; 

VI i. ..:onstrnçiio, reforma ou ampliação de centros de atendimento ao turismo rural e 
comerc1alizaçào de produtos arte~anais; 
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 
GABINETE DO SECRETÁRIO 

r~•,,A,..,..,V, de ímóveis rurais sem ampliação de área construida ou impermeabilizada, em Área 
Proteção dos fvfammciais da Região Metropolitana de São Paulo; e 

implementos, máqumas e ínsumos agrícolas, 

Resoluç·ão entra em vigor na data de sua publí.:açào. 

BRUNO COVAS 
Se~retário de Estado do Meio Ambiente 

SMA n<• l6.742i2011,;; SAA n" 126!/2010 e SAA n" 544í2011) 



CESSÃO DE USO 

!:,, STÉFANI PARTICIPAÇÕES LTOA., msoita no CNPJ/MF sob o nc, 

32r~,9D(VOOO 1-64, neste ato repre'.:,entada pelo. Sr JORC;E 

,--, :,,,.,,, ,--,;. ·!"~(''<- f'')C:I ('"'' "'TI' LU''' DE ''l"E:' i::AN' "d1an·e d'e1101Y1ip;::irh ~,,,.:;t~,K\ _ _;l\; (x,,1, • .J t.,..,[",,,,,,_, .. ,,."}:,;.,~f',\._ 0 J ti,. cJ j il ◄•• .,.ol~ .. •f.,.t 

sH11piesrnente CEDENTE. e a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

J/:.BOT!C•~BAL inscrita no CNPJ sob o nº S0.387.844/0001-05. corn 

RODRIGO C/.\MARGO. adiante denominado simplesmente 

CESSIONÁRIO resol-.ren, fürnar a presente cessão de uso de bem 

írnóvfl,, que prometem cumprir na melhor forrna de direito, por si e seus 

legais suc:essores. 

CLÁUSULA PRIMEIRA~ DO OBJETO 

O presente instrumento tem por objeto a cessão de uso da área no 

terreno do CEDENTE, pertencente ao loteamento Residencial 

Marn:1càs, área denominada Equipamento Comunitário, localizada à 

Avenida Pintos s/n, corn 3482.40 m2
, conforme croqui no Anexo A, para 

o CESSIONÁRIO. 

CLÁUSULA SEGUNDA~ DA FINALIDADE 

O CESSIOf\lÁHIO deverá utilizar única e exclusivamente o bem objeto 

(:!esta cessão para bota-fora temporárío de material proveniente de 

desassoreamento DO Córrego Cerradinho em Jaboticabal. 

CLÁUSULA TERCEIRA,. DA MODALIDADE DA CESSÃO 

As partes estabelecem que a presente cessão de uso é feita em caráter 

gratuito, sem custo para os envolvidos. 

:-» 
. ., --·':/ 

.,,,,(~~,r/' 
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CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência da presente cessão é de 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do início do serviço de desassoreamento, sendo que 

eventual prorrogação com a concordância das partes deverá ser feita 

mediante aditivo escrito. 

CLÁUSULA QUINTA .. DA RESCISÃO 

O presente contrato poderá ser rescindido pelo descumprimento de 

qu2.1squer obrigações ou condições pactuadas, pela superveniência de 

norrna iega! ou fato atlrntníslratívo que o tome formal ou materialmente 

inexequíveL ou ainda, por ate) unilateral dos signatários, mediante aviso 

prévio daquele que se desinteressar, com a antecedência mínima de 30 

(trinta} días, prazo durante o qual deverá ser restituído o imóvel nas 

mesrnas condições de conservação em que foi entregue. 

CLÁUSULA SEXTA ~ DO FORO 

Fica eleito o foro da comarca de Jaboticabal-SP, excluindo-se qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja para dirirnir as questões oriundas 

da execução ou interpretação deste contrato. 

E. por assirn estarem de pleno acordo. as partes subscritoras da 

presenta cessão obrigam-se ao seu total e irrenunciável cumprimento, 

o qual é e!abcrado ern 02 (duas) vias ele igual teor e forma, para um só 

!~~feito na presença das testemunhas abaixo relacionadas. 

Jaboticabal - SP, 22 de julho de 2022. 

2 
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CEDE~_TEj 
,_) 

L CASTILLO DE STÉFANI 

:----"'' w, / 

--~;~~~_____, 
.. EMERSO~RIGO C.AMARGO 

CESSIONÁRIO 

.,.? 
ALEXANDRE ANTQNIO FIDELIS MARTINS 

Testemunha - CPF nº 181.065.388-69 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Jaboticabal - SAAEJ 

OFESAAEJ - Nº 123/2022 Jaboticabal, 25 de JUiho de 2022. 

L 
A Gerencia da Agência Ambienta! de jaboticabal - CGJ 

1 

Assunto: Áre,.'1 para bota-fora temoorârío. 

T t::mdo em vi:.:aa ? necess,dade de urna ârea bota-fora temporária, ern 

c;,lbu11J, :u:, ,_ .. 1w 0 exµustc na Ficha Técrnc;:i de v;stona anexada ao processo 

CETESB 066633/2022-75, o Serviço .Autónomo de Agua e Esgoto de Jaboticabal - SAAEJ vem 

por meio ôeste informar e apresentar a área destinada a ta1 a função. 

O espaço destinado ao bota .. fora temporàrio é situado no perímetro 

urba:10. na Avenida Pinto s/n. proxímo ao trecho ínicial do Córrego Cerradinho, conforme Figura 

Figura 01 -- Localização da área bota-fora temporário. 

A área. denominada Equipamento Comunitário. possui 3482,40 m2 

com formato poligonal e dimensões em metros, como mostra a Figura 02. Por meio do Google 

Earih Pro é possível traçar o perfil e constatar que a àrea possui inclinação de cerca de 5%, 

conforme Figura 03. 

r~1,;!ir,;; 16 ~{21)29900- Ruv Ciáurno Luís 8erc/11eiF n" 34S- Bairm Santa Mornca -Jabotk.f!batlSP 
CNPj 4~.?12,907/00'J1,,.f4 e hsr:Vç::'.ia E~t.~n~uat :v1-1,124,?4G,113 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Jaboticabal -- SAAEJ 

Figura 02 -- F orrnato e clímensôes da area bota-fora temporário. 

' \ 
\; 

Fi9urn 03 - Pe,1ii da ârea bota-forn temporário. 
~ ~''@i:,'.!''<0<'<<' ,. 

;: Mapa sem Muro 
Íi' 

Considerando o volume previsto a ser retirado (165 mJ), a mc!ínação 

(5'=;:.;) e a dislândA da áre;:i até o córrego (:-:iproximadamente 200 metros). Julga-se dispensável a 

execução de uma estrtitura de contenção para o material retirado, 

T,.de~one 1G '.12G299GO - ,;:u2 (>auct10 Luis Berchie!I; r" ;v,s -füa,rrn Santa Múnlca .. -la!:lüticabal.'SP 
cnPJ /26 1::~',fú')l!OCH"Ji-••A2t e !nscnção Estactuzt 39Li24,740,"'l3 



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Jaboticabal ··- SAAEJ 

No clía 21 de }ull10 de 2022. após uma vistoria a fim de averiguar as 

coi<liçôes e características da área, observou-se que a área apresenta cobertura vegetal 

cornp,y;,ta ix,r ::-irarnfneas e arbustos de pequeno, conforme r:,guras ce 04 a 09. 

Figura 04 "' Vista O 1 da área bota-fora temporário 

Figura 05 - Vista 02 da área bota-fora temporário. 

Teietor:e 10 32029900 •· Rua C!áuaio lum 8erchíe!li nQ 345 •. Bairro Santa Mónica - Jat,oHcahaUSP 
C:MPJ 4h./12.807100:r~ e lnscrição Estadual 391.124.740113 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Jaboticabal - SAAEJ 

Figura 06 ·· Vis:a 03 da àrea bota•-fora temporário. 

Figura 07 - \iísta 04 da área bota-tora temporário. 

Tn1nr, jn< H~ 32;:-::~!9;<JO .,, R:.<l c;,\, __ ,c,c, v/t Bf:L!'Jé1L r;· j/ ô , Lk~1rr1:; SanL1 ~3ónifa ~ ,,t1not1cribJrt;p 
Ct.;r.:•J •ib,i"';~.n~· :')\;,,, l •t·•: /; !r,scrt•;.ác• Es,taGli-J! ~::,,L 124.740, :13 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Jaboticabal - SAAEJ 

Figura 08 - Vista 05 da área bota-fora temporârio. 

Figura 09 --· Vista 06 da área bota-fora temporário. 

:e:.-,,ftYH!! !0 :J2:)2990C ,, Rud Clàuni<i LHíti Serchiem tf' 34~1 <"• Sa;rro Sa0ta tv1ónica Jab:f.~fit.AbaFSP 
CNPJ .1fi.71?,9U7/00Dl-84 e lnscriç-t.1o E0:adJBi 3G'L~;~4,7--H\113 
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Serviço J\utónomo de Água e Esgoto de 
Jaboticabal - SAAEJ 

Atualmente a área prevista para o bota-fora temporário faz parte de 

u; n !:jh';:,::i,~nki er:, fase de execução. l~esídencíal Manacàs. pe11encente à Stéfani Participações 
' Lt•.fa 1 :" ,:tnpresa cedeu a áre:2 para a finalidade ele bot,.i-fora temporário, conforrne Cessão 

rn:;r;,;• 1:d perrnaneet:r no bota-fora tE:rnooranó e de no rnáxm10 de tiO (sessenta; dias. cont3dQs a 

p2r1rr co ir11c10 do serviço de desassorearnentci .. 

Sem mais paré\ n rnornento o Serviço /\ulônomo de Água e Esgoto 

Alexandre .Án õnio Fíâelis Martins 

Presidente dt:> SAAEJ 

~6 ::2t:2triuc .. , Hua CiàudHJ LldS Bvrchiefü nc 3~5 -- êffITQ Sarta f\1úflic:1 =• J-JbDtn:.:at\1i/&P 
CNP,í ~Fi,/12,,;);)7/0(it11-:i4 u Í!l!-Cfi\ ... -;o.E!-JA-::)ual J91~124,740.~1~ 



4'.L32'.l t l 5 Profosáo 

Consórcio Cursos D'Água, lote 03 

Caio Evangelista Vaní;il 

Oe,sassorêmento do Côrrego.cêradinho 

Case não postu& a cat;, para infoio dos serviços, ;n;erir wma prato dias), 
Preencher os campos do fornwlàno .. imprimir, assinar e esca,1ear pan envio por ,Hnai:. 
C ~o:-rrh.dárío õssinado deve ser ercaminhaâo para andíessa iírnai'.gitriarigulodosoLctE!tbt 

~~ac 6 c0<:es9,ario n::onhecer flr:-n~ da as$inatura :h?:Ste fe,rtrn.·IZl:'iO. 
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INSPEÇÃO 

FÍSICA OU PESSOA JUR.Ít.HCA) 

CNAE 



F iNl\UDP.Df. 

GOVERNO DO ESTADO DE SÁO PAULO 
SÊCRETAR!A DE !NFRAESmUTURA E MEIO AMBIENTE 
CETESB- COMPANHIA AMBIENTAL 00 ESTAOOOE SÃO PAULO 

AUTORIZAÇÃO 
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Area(r1a; dtJ i;-ni:,v.e: 
GüG4S 

rdü uXJPdSSt:" (Jí..Jü tn" çxJr pr<;pf,t•ü;1&2 ::1cr'a rn/ln'Jtent,.ão m0ih,:inas úA''A) ;,i-nphaçâo ,}1 üJr,.1r; pd:iK>Y, 0 \nsv-±râ~;a~, 

POSiCOfltltrt€nto 

G.eo!Tàf1co 

DADOS DA All'TORiZAÇAO 

L1Mlfi11QÇi!i;i tl'n Áru lit t'f11~l:i.ls;;:ÍQ f'er~nu, ·.A!"P.J:001 t.~ÂO.~nçáO,J'.1:).!tll:11:iriu.e.l,Q!,L~-U-!!çnjà 
lnit;alitdi15. 

Ext~saü 1n 
Largura (,\} m 
A,,., 

A Q""" ,,,~v,, fo, (cw:edrlz t◊P' base 105 mformaçbes ,:Jei:Jaradas P€io ,',OÍ1otante estando mndir:nnatia ao .alenti,menlu das ?Ylgênoas lécrncas , 
ni,r:P-sif', ~:s r,7,ahz,-..1çâü ~~;i mH:yvenç/k, &m Á:t;>-rt de Pres..uvaçib P~nnane-nte, APP dt¾Brâo ser adotadas d$, bo=as pràtica-Si pam evttar o CJJ'1f>:~fl1-?:ntn ,if:. ~oin 
rt>;du,:;~;, pata o.; t:.otpüs ,fãgva 2 dan,:,'15 -<1- ,3r\;1(we...:., oo a vcgctt:ição natrva, cujo Cúít:C nã-0 c::;tc;-a au1onz.ado 

jf'Jt,::i.ni-·,:icn->~, ti,"¼ .. J:,ii:r~m~ f\%ik~ 1n;-........ ,.,,.s;..!&-f'4ô,'• ,~, ~ü'i-,.--:. d,,.;..fM""f•tw"> q-.»n-:,. ~~utx,:.tiaui 4Y.."1:,~~\_~,et Al-.,n!U 6:'.\ t}t; 

f>?cttt a· esmcusl oo mundr,ai 

12 \:cflforme ;,a "''""''rnç:av SMA b&2'.)(}8 ,v,tes riu ;moo aa ,nterveoção ora <l'Jlonrada, deverá ser a~ na propriedade., na !es!a<Ja :io terreno 
,xAta,Ja !).ata a vra mnJa;Ao !amanho mmirno de 1 50m x 1, ?Om. o:im fundo branrn e le:ias pretas. m\ffll ao público duranle a ""ernçl'lo cta 
,r:t&AVt..-•·n,;ào C.Jm D nún'lt.}-rt• •;" data de éITUss-ào d.a arf,-:mzação 

EMITENTE 

/ºa~ Paukl 

,,:.rt0n;:açà0 ,-,(Jr,,.,,o 52:JU:>a2ô ro, ~,s;r111kada po, hS5Íf1<iíu ·a o~J,lal Parn ,.&nflcaçàú d": sua auten!JCi/li!de wr,sultl!r o slliO da CETES8 na 1/ltern;rt. 110 
autentdilade •:e1Esb. sp gov br -
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GOVERNO 00 ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA OE !NrnAESiRUTURA E MEIO AMBIENTE 
CETESB • COMPANHIA AMBIENTAL 00 ESTAOO OE SÃO PAULO 

AUTORIZAÇÃO Versáío 01 

/1'1ily8D ·.,:;,;,a,;.ão (Í, &ifüf!?,iÇll!J. fl';i)fes<'11!<il<,,A0 do pnAíSSHJl11i! i<'Spc111S1,W~ !,)efilll!e O CREtl. e rlenwx;,a ,30 fl,1,n,sJérto Públicl' .CU!OO()(i;l (10 M<"fú 

,'\rr,,r;1_,r.:é) sem prf'JUizo d/iS dernai~ peruJ;datk:s ;u~vis1a.$ en Lrn 

14 En1 r:11::,') de rt~CB-SSstÍ<-.'íldê <Je ff)Stal,ar;Jo de muro ÔU ()2(ÇJ (i,it ç:ropr~d~ ou de ITT)p!3()taç,kô de pon11thtit5 üU travessias fyft\ Ár~'l'{ de- Pt(,fSefVação 
ser µiev,sw.s pass-agfü !s d~ f ovna sih;e;:;ue _ cqv.> hims1tu tlâc pode d ser fr1ped1<lo iJe tntaJu a:9unt 

EMITENTE 
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LvuJJ. Sã,, P<ioo 

Esta auwnzm;:ão de número 52000823 fm certificada por assm;,t;;ra dJg11al Parn verlikaçáo de sua autenllooade corsultar o sitio da CETESB ,1a mterne1 rio 
Bnd1<reçn asite,1tcu:lade t.atPSh 5P gov br 
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