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Interligação entre as Represas Jaguari (bacia Paraíba do Sul) e Atibainha (bacias PCJ) 

Esclarecimentos à Sra. Marlene de Oliveira Camargo 

Em atendimento ao ofício CETESB 578/15/IE, de 24/07/2015, a Sabesp apresenta, a seguir, 
esclarecimentos e comentários à carta da Sra. Marlene de Oliveira Camargo, protocolada no 
CONSEMA em 02/06/2015 durante a Audiência Pública realizada na cidade de Igaratá. 

 

 

Prezados senhores (as) do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente 

Nós, Madalena de Oliveira, Marlene de Oliveira Camargo, Márcia de Oliveira e Michele Joceline 
de Oliveira, filhas de Francisco Rodrigues de Oliveira (falecido), herdeiro direto de Benedita de 
Oliveira (falecida) na gleba 2 da propriedade de matrícula 47771 (livro 2, folha 1F, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Santa Isabel), vimos por meio desta esclarecer e solicitar: 

Que a referida propriedade situa-se no bairro de Boa Vista, na cidade de Igaratá e corresponde 
à fração da Fazenda São Benedito (criada por nosso avô, Benedito Rodrigues de Oliveira) que 
nos coube por herança, conforme memorial descritivo e mapa ANEXOS; 

Que, já na posse da propriedade desde 25 de novembro de 2003 (doação em vida por parte de 
nossa avó), construímos lá uma casa e estamos investindo ainda nas respectivas benfeitorias; 

Que nossa família tem uma longa e reconhecida tradição de apoio comunitário, tanto que, partes 
da fazenda original foram doadas para a construção de benfeitorias como escola, igreja e posto 
de saúde, além da desapropriação efetuada pela DERSA (ainda não totalmente paga) e a 
construção da própria estrada municipal. Tanto que a escola local tem o nome de nosso avô e a 
estrada municipal tem o nome de nosso pai; 

Que a gleba citada acima, parte que nos coube da fazenda original e na qual temos investido, 
está, pelas notícias que temos, na iminência de ter sua utilização por nós completamente 
inviabilizada, ocorrendo, na prática, a perda total deste patrimônio que nos restou; 

Que, pelo que vemos no planejamento das obras de transposição do Jaguari - Atibainha, a 
canalização cortará o único acesso possível à parte construída de nossa propriedade, pois, após 
atravessar a estrada, seguirá paralela à divisa com a gleba 3 até o rio, onde cortará 
completamente a frente de nossa propriedade, seguindo na direção da gleba 1, a partir de onde, 
continuará pela divisa de nossa gleba 2. 

Que, ao que nos parece, os planejadores não levaram em conta que a Fazenda São Benedito 
não mais existe na verdade, pois, em um primeiro momento, já havia sido dividida e distribuída 
em glebas (2003) e mais recentemente, sido objeto de inventário (processo 0003066- 
62.2010.8.26.0543, de 11 de agosto de 2010, Fórum de Santa Isabel), e que por isso, não se 
trata apenas da perda de pequena parcela de terreno de uma grande propriedade, mas sim da 
perda total de uma pequena propriedade. 

Que, diante do exposto, solicitamos encarecidamente que seja reavaliado o trajeto da 
canalização na parte especifica da gleba 2 acima citada e apenas no que diz respeito ao corte 
do acesso à sua parte construída (casa e benfeitorias), pois, fieis à tradição familiar de apoio ao 
social, não nos opomos a que a canalização corra pela divisa da propriedade. 

Segue Croquis e Memorial Descritivo da propriedade. 

Esclarecimento: A Sabesp entrou em contato com a Sra. Marlene e agendou uma visita conjunta 
ao terreno mencionado na carta para esclarecimentos sobre o andamento do empreendimento 
e sobre as características de contratação da obra, bem como as ações que seguirão após a 
emissão da licença ambiental prévia.  

Esta visita ocorreu no dia 30/06/15 e contou com a presença de representantes da Sabesp das 
áreas de projeto e obras, além da área ambiental e da Sra. Marlene e familiares. 
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Na ocasião, a Sabesp expôs que o traçado da adutora somente será definido após a elaboração 
dos projetos básico e executivo e que a interferência alegada pelos proprietários está prevista 
no anteprojeto do empreendimento, desenvolvido especificamente para subsidiar o EIA/RIMA. 

A solicitação da Sra. Marlene e familiares será considerada por ocasião da execução dos projetos 
e será atendida se as condições de engenharia, legais e ambientais da adutora o permitirem. 

 
 

 

 

 

 


