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J A P P A      N E W S 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – FEVEREIRO/2013 
 
 
Ø Realizadas 04 Reuniões Ordinárias (07; 14; 21 e 28/02/2013) 

 
Ø Realizadas 05 Reuniões do Grupo de Estudos JAPPA para Leis Ambientais, 

nos dias 05, 19 e 26/02/2013 – Vistos e debatidos os artigos (e incisos) 170, 
182 e 186 da Constituição Federal e a Lei 7347/85 (Ação Civil Pública). 

 
Ø 01/02/2013 = Encaminhada representação ao Ministério Público quanto a 

Usina de Reciclagem de Resíduos de Construção Civil de Itatiba, através de 
ofício (protocolo MP/SP nº. 61/13), reivindicando aplicação de Leis 
específicas e mais dispositivos disseminados na Legislação Brasileira, 
relativos ao direito de informação e aos cuidados de prevenção e precaução, o 
respeito às diversidades locais e regionais e o direito ao controle social; Tal 
representação termina por requerer :  

o Suspensão imediata das obras de implantação do empreendimento; 
o Compelir o Poder Público à prática da divulgação, promoção do debate 

e apreciação da opinião e interesse dos habitantes da região, enfim ao 
respeito à Leis relativas ao direito à informação, especialmente à Lei 
8492/92. 

o Apurar a regularidade dos documentos e da situação legal do 
empreendimento da empresa URI. 

o Verificar a existência ou não de mananciais (minas) e caracterização de 
APP na área de interferência do projeto. 

o Atribuir e cobrar as responsabilidades dos órgãos públicos envolvidos 
no licenciamento da operação, na eventualidade dos itens “C e D” não 
estarem conformes. 

o Verificar a finalidade e propósito de ter sido construída (aberta) via de 
comunicação entre o Aterro Sanitário da Prefeitura e o empreendimento 
da URI;  

o Questionar o Poder Público Municipal relativamente ao atendimento á 
Lei 12305, quanto ao Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que pela 
Lei, deveria ter sido criado até agosto 2012 (artigos 18 e 51). 
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Ø 05/02/2013: Nesta data realizou-se a primeira Reunião da Comissão da OAB-

Itatiba para assuntos relativos ao Meio Ambiente, numa ação pró-ativa em 
defesa dos direitos difusos e coletivos e ainda, com intuito de desenvolver o 
comprometimento dos advogados com as causas ambientais em defesa do 
bem comum. 

 
Ø 11/02/2013: Reunião preparatória para discutir a realização e formato da 

Exposição sobre o Ribeirão Jacaré – “A vida de um Rio...” – à realizar-se no 
Museu Padre Lima durante o mês de março/2013. 

 
Ø 14/02/2103: Reunião para definição de data (09/03/2013), horário (09h30m) e 

local (Câmara de Vereadores de Itatiba), para realização do 1º Fórum 
Intermunicipal da Preservação da Serra dos Cocais. 
Elaborado listagem de ONG (s) participantes, autoridades e temas a serem 
abordados.  
 

Ø 16/02/2013: Substituído boneco Zé do Rio na Ponte do SUS e troca de local 
neste mesmo ponto, da margem esquerda para a margem direita do Ribeirão 
Jacaré. 
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Ø 18/02/2013: Moradores informaram existência de vazamento de água na Rua 

José Gabriel. Solicitada intervenção da SABESP, que após verificação, 
constatou se tratar de vazamento de recalque de poço da empresa Fibralin 
Têxtil, que se encontra desativada. Solicitadas via E. Mail, providências ao 
Departamento de Fiscalização de Obras da Prefeitura Municipal.  

 
Ø 19/02/2013: Após denúncia de moradores, foi solicitado à SABESP verificar 

vazamento de esgoto na Rua Sebastiana de Souza Bezana – Bairro do 
Engenho, no que fomos prontamente atendidos e o problema solucionado a 
contento. A SABESP também solicitou à Prefeitura de Itatiba, que fizesse 
obras de manutenção nas galerias pluviais no local, para evitar futuros 
rompimentos de rede de canalização do esgoto. 

 
Ø 20/02/2013: Reunião com representantes da SABESP e representante da 

empresa fornecedora da sonda de monitoramento das águas do Ribeirão a fim 
de tratar de assuntos relativos as análises coletadas e seu tratamento 
estatístico. 

 
Ø 21/02/2013: Escolhidas fotos do acervo JAPPA para exposição no Museu (40 

fotos), as quais foram feitas no tamanho A4. 
 
Ø 21/02/2013: Recebido o primeiro lote de cópias dos boletins de atendimentos 

elaborados pela GM Ambiental, relativo ao mês de Janeiro 2013. 
Conforme entendimentos mantidos pelo Presidente da Associação com Chefe 
do Patrulhamento, Sr. Baessa, os meses de setembro a dezembro serão 
entregues brevemente e a partir da semana que vem os BA(s) de cada semana 
serão retirados a cada segunda feira. Em face destes documentos a JAPPA 
preparará relatórios que serão oferecidos à GM a cada mês.  
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Ø 22/02/2013: Observado derrame de grande volume de peças plásticas 

(utilizadas em sistema de tratamento de efluentes), boiando nas águas do 
Ribeirão Jacaré. Informado a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e 
GM Ambiental para providências. 

 

      
 
 
 
Ø 23/02/2013: Atendendo convite, a JAPPA participou da Cerimônia de 

Comemoração dos 65 anos da ETEC Rosa Perrone Scavone e da nomeação 
dos laboratórios com nomes dos homenageados da escola: Professora 
Rosangela Helena de Lima e Claudia Carmen Salmaso Romanin. 

 
 
Ø 25/02/2013: Informado que esta semana foram preparados e confeccionados 

os banners para a Exposição sobre o Ribeirão Jacaré e definida a distribuição 
dos itens dentro das salas do Museu, entre zona rural e zona urbana. O evento 
acontecerá entre os dias 07 e 31/03, de terças á sextas feiras das 09h às 18h e 
aos sábados, domingos e feriados das 09h às 17h. 
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Ø 26/02/2013: Visitada Promotora de Meio Ambiente de Itatiba, quando se 

conversou sobre representação encaminhada àquele órgão, sobre a 
implantação da URI e operação da ASCAI.  
Também relatado que foi encaminhada solicitação ao GAEMA, pedindo 
informações sobre o andamento do processo IC 14.1097.0000008/2012-3 
sobre danos ambientais causados pela COVOLAN TÊXTIL, responsável por 
gravíssimo vazamento de ácido sulfúrico nas águas do Ribeirão Jacaré, em 
janeiro de 2012. 

 
 
Ø 28/02/2013: Discutido e deliberado sobre os temas e seus palestrantes do 

Fórum de Proteção da Serra dos Cocais, que acontecerá no próximo dia 
09/03/2013, às 09h30m, no Auditório da Câmara Municipal de Itatiba. 
A Abertura será feita pelo Senhor Dalmace Capell Neto, da Associação 
Amigos da Serra dos Cocais e caberá ao Senhor Edison Antonio Guidi, 
Diretor presidente da JAPPA, presidirá e fará o encerramento dos trabalhos. 
Os temas a serem abordados serão:  

a) APA do Sauá (o que é e sua localização) 
b) Tombamento 
c) Leis de Incentivo 
d) Bacia do Bom Jardim 
e) Montanhismo e Cavernas 
f) Agro turismo/Hipismo/Eco turismo e Animais 
g) Relacionamento Homem-Natureza 

 
O Fórum tem como patrocinadores, nossa Associação (JAPPA), a Associação 
Amigos da Serra dos Cocais (Valinhos), Elo Ambiental (Vinhedo), Eco Vida 
Ambiental (Valinhos), SBE (Campinas), Proesp (Campinas) e Mata Ciliar 
(Jundiaí) e apoio da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itatiba. 
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