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J A P P A     N E W S 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES  -   ABRIL/2011  
 
 
� 03 Reuniões Ordinárias (07/04; 14/04 e 28/04/2011) 

 
� 02/04/2011: Realizada palestra para alunos da catequese da crisma na Basílica 

Menor de N. S. do Belém, dentro da Campanha da Fraternidade, que trata 
neste ano de tema ambiental (AQUECIMENTO GLOBAL) 

 
� 05/04/2011 – Verificado junto aos moradores e empresas no entorno da 

Franco Matos ( ex Vicunha) a efetividade das providencias da empresa no 
sentido de eliminar o odor de que, a pedido da JAPPA, se fez reunião entre a 
JAPPA, empresa, vizinhos e representantes dos Departamento de Meio 
Ambiente e de Vigilância Sanitária da Prefeitura de Itatiba. 

 
� 11/04/2011: Realizada visita com SABESP a alguns pontos de possíveis 

vazamentos e despejo de esgoto: 
 

a) Rua Campos Salles, defronte a Lojas CEM 
             - Verificado local, técnicos da SABESP informam ser o local de transição 
de água de nascente ou fluvial, que, todavia tem uma depressão na galeria que 
acumulando água que vem a apodrecer, passa a exalar odor de que a vizinhança 
reclama. Já teria falado com o Zé Vieira da Prefeitura na semana passada, que ficou 
de corrigir o problema. 
               A JAPPA, após falar com Diretoria de Obras, no dia 12/04/2011, para 
relatar o problema e pedir providencias, recebeu como informações do Sr. Valdir 
Nardi, que mandou Littucera lavar o local, mas que conversará com o Stocco para 
ver se podem conjuntamente dar solução definitiva, posto que esteja sem gente para 
fazer o serviço em menos de 150 dias.  
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        b) Ponte do Mercadão 

- Verificados canos sob a ponte do Mercadão que despejam continuamente 
efluente com características de efluente domestico. Verificando sua 
origem, constatou-se ser oriundo da Rua Jundiaí, pr4ovavelmente das 
casas a montante desta via, posto que as de baixo são de soleira negativa e 
não jogam na galeria pluvial, mas diretamente no rio  (!!??). SABESP vai 
ver estudos anteriormente feitos na área e se necessário fará pesquisa nas 
casas que compõem o quarteirão identificado como possível origem do 
efluente para eliminar o problema.  

          
 
b) Entrada do Bairro Novo Cruzeiro 

- Vistoriado no local tubulação que descarrega água no riacho com 
características de esgoto, que de fato deveria estar dirigido à tubulação do 
coletor ali existente. A SABESP fará testes para identificar origem do 
esgoto despejado na galeria pluvial para corrigir o problema. No local 
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também foi verificado que o início do coletor do Cruzeiro termina pelo 
menos 50 metros antes do restaurante Rincão Gaúcho, e que estaria 
esperando definições sobre um loteamento que estaria por ser feito a 
montante para então puxar este ramal do coletor. Debatido o tema, 
concluiu-se que a SABESP puxará o início do ramal para coletar o efluente 
até o restaurante, e ficará a espera de definições posteriores relativas ao 
novo loteamento o que resultar do restaurante para cima. 

                                     
 
 
� 13/04/2011: Enviado solicitação de informações ao Departamento de Meio 

Ambiente da Prefeitura Municipal de Itatiba, quanto a fiscalização de Lava- 
Rápidos e possíveis invasões de APP, anteriormente relatadas em 28/07/2010, 
20/08/2010, 23/11/2010 e 11/01/2011. Estipulado prazo para resposta formal 
e caso de não cumprimento do mesmo, será feita representação junto ao 
Ministério Público. 
 
 
� 14/04/2011: Reiterada representação junto ao Ministério Público, que resultou 

em inquérito civil, solicitando ainda que sejam incluídas neste inquérito, áreas 
de iguais agressões nos bairros São Francisco e Itatiba Country. Solicitado 
também que a SABESP venha a participar de resposta ao inquérito e nele 
incluída para responder por sua parte na interferência perpetrada. 
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� 20/04/2011: Participação de voluntários da JAPPA, representando o Meio 

Ambiente na cerimônia de celebração de lava-pés, na Paróquia de Nossa 
Senhora da penha, no bairro CECAP, atendendo solicitação de pároco da 
igreja. 

 

           
 
 
� 25/04/2011: Feito visita a Escola Da Vinci, atendendo convite formulado 

através de carta escrita pelos próprios alunos da escola. Realizada palestra e 
programado ciclo de atividades para as crianças do 1º ano. 
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� 26/04/2011: Reunião de representantes da JAPPA COM A Presidente da 

APAE de Itatiba, Sra. Vânia Franciscon Vieira, para tratar de parceria a ser 
implementada com aquela instituição. 

 
� 27/04/2011: Feita solicitação de informações a representantes da SABESP 

(superintendente e gerente divisional) quanto aos coletores implantados no 
município e quais indústrias que dele se utilizam e quais ainda não o fazem. 

 
� 27/04/2011: reunião na Secretaria de Educação com representantes do 

departamento Jurídico e Depto. Financeiro da Prefeitura Municipal de Itatiba, 
para discussão e entendimento da forma de recebimento de valores e 
prestação de contas de verba referente a projeto de palestras que já estão 
sendo ministradas pela Associação desde o início de abril. 

 
� Realizadas durante o mês de abril, 20 (vinte) palestras para 1.206 alunos das 

escolas públicas municipais, sendo distribuído um livro com tema ambiental 
para cada aluno (1206); 01 miniatura de jacaré feita em biscuit para cada 
aluno; 20 camisetas do Ribeirão jacaré e 80 bonés da JAPPA. 
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As palestras realizadas cumprem contrato assinado com Prefeitura Municipal de 
Itatiba e Secretaria de Educação do Município e tiveram início no dia 04/04/2011. 
 
� Participação em 02 reuniões do CONDEMA (Conselho de Defesa do Meio 

Ambiente) do Município (12/04 e 19/04/2011). 
 
� Reuniões de avaliação de ajustes das palestras apresentadas nas escolas 

municipais. 


