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“J A P P A - N E W S”
Relatório de Atividades – NOVEMBRO/2016

 Realizadas 03 Reuniões Ordinárias (03; 10 e 17/11/2016) e 01 Assembléia Geral
para eleição do Conselho Diretor - gestão 2017/2019 (24/11/2016).

OBS.: Todas as Atas das Reuniões Ordinárias e da AG podem ser vistas no site da
JAPPA (www.ribeiraojacare.com.br).

 03/11/2016 = Visto grande quantidade de espuma e cor alterada nas águas do
Ribeirão Jacaré. Feito fotos e encaminhada notificação à SMMA e GM Ambiental.
A SMAA, após ser notificada, esteve em indústria localizada no Bairro do Pinhal e

pode presenciar despejo no Ribeirão e encaminhou denúncia à CETESB Agência Atibaia.
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ABAIXO, RETORNO RECEBIDO DA CETESB, QUANTO A DENÚNCIA
ENCAMINHADA SOBRE DESPEJO DE EFLUENTE INDUSTRIAL EM CURSO
D’ÁGUA.

Prezados,

Em atenção a reclamação encaminhada à CETESB contra a firma Timavo do Brasil
S.A.localizada a Rodovia Constâncio Cintra , s/nº - km. 79 - Bairro do Pinhal, no
Município de Itatiba – SP informamos que visando a resolução de problemas de
inconvenientes ao bem estar público pelo lançamento de efluentes líquidos no Ribeirão
Jacaré, a empresa após várias correspondências encaminhadas à CETESB apresentou
proposta que foi aceita por esta Companhia, cientificado a empresa a protocolar nesta
Agência o Contrato entre a SABESP e da TIMAVO com proposta, aceitação de preço,
Autorização de Ligação à Rede Coletora da SABESP e Cronograma de Interligação do
Efluente da TIMAVO que até a presente data não foi atendida.

Tendo em vista a ocorrência de registro de reclamações contra firma em pauta e que
a TIMAVO não apresentou qualquer justificativa por não atender o acima exposto a
empresa está sendo autuada através de AIIPA - Auto de Infração Imposição de
Penalidade de Advertência para apresentar documentação que comprove a efetiva
ligação de seus efluentes líquidos na Rede Coletora da SABESP conforme consta
do Artigo 19 do Regulamento da Lei Nº 997/76 aprovado pelo Decreto nº 8468/76 e
suas alterações.

Atenciosamente,
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 08/11/2016 = Realizada palestra para 25 (vinte e cinco) crianças no TG 02-070, do
projeto “Atiradores Mirins”.

 09/11/2016 = Participação de representante da JAPPA em Reunião Ordinária do
CMSB (Conselho Municipal de Saneamento Básico). Apresentado aos conselheiros
e disponibilizado cópia do ofício-resposta recebido da superintendencia da SABESP
referente à solicitação do Conselho feita ao Sr. Prefeito Municipal quanto ao
montante de recursos alocados para os ítens água (em atenção aos ítens 3.1 a 3.2.3
do anexo I do contrato) e esgoto (em atenção aos itens 3 a 3.5 do anexo I do
contrato) e ligações novas e substituição de ligações do anexo II e troca de
hidrômetros do anexo III do Plano de Saneamento, referente ao período de julho
2013 até março 2016.

 10/11/2016 = Encaminhada denúncia à SMAA sobre possível crime ambiental que
vem ocorrendo dentro do Cemitério Municipal e que vem causando grande
indignação aos munícipes que presenciaram o fato e muitos que tomaram
conhecimento pelas redes sociais. Nos foi relatado, que ao ser questionado um
funcionário do local, foi dito que a Administração do Cemitério deu ordens expressas
para serem feitos buracos na árvore para em seguida ser jogado óleo diesel para
matá-la.

ABAIXO, RETORNO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMI.
- OBS.: Até o momento, não obtivemos retorno quanto ao resultado do processo
administrativo interno.
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Prezados Senhores:

"Estou instaurando procedimento investigatório nesse momento para apurar as
ocorrências relatadas e indicação dos responsáveis.
Desde já informo que não houve qualquer tipo de determinação da atual responsável
pela Secretaria de Administração, que esta subscreve, para a prática de tal ato
criminoso."

Att

Secretaria de Administração

 11/11/2016 = Recebemos em nossa sede, uma pessoa reclamando de um problema
que vem ocorrendo em sua chácara, localizada na Estrada Municipal Dante Cabrino
(chácara 1).

LOCALIZAÇÃO GOOGLE EARTH (vide imagem anexada) = 22° 58’ 34.77” (S) / 46°
49’ 15.69” (O)

Este problema, segundo este Senhor, já foi relatado várias vezes à SABESP, porém não
obteve êxito em suas solicitações.
Foi relatado, que existe um PV no local e que provavelmente está recebendo água da
chuva e com mau uso da população e sempre, o mesmo extravasa e há enorme despejo
de esgoto pela propriedade, indo até o curso d’água aos fundos da chácara, com
intenso mau cheiro. Os problemas são agravados, principalmente no período chuvoso
Estivemos no local, fizemos relatório fotográfico e encaminhamos msolicitação de
providências junto à Gerência da SABESP.

OBS.: Técnicos da SABESP estiveram na propriedade e o problema foi sanado no
dia 18/11/2016. Retornaram para nova manutenção no dia 25/11/2016.
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 18/11/2016 = Feita manutenção de boneco “Zé do Rio”, em frente ao Moinho do
Denoni.

 20/11/2016 = Passeio no Parque da Juventude e plantio de muda de árvore nativa,
junto com escoteiros “Grupo de Aventureiros K2”.

 30/11/2016 = Participação na cidade de Campinas/SP do encontro anual com o
GAEMA/PCJ - Campinas. Nesse encontro, foram apresentadas e discutidas as
propostas de metas do GAEMA para o ano de 2.017, sobre vários temas, entre eles:
a) Saneamento Básico
b) Acompanhamento de empreendimentos e obras que necessitem de EIA/RIMA
c) Recuperação de áreas de APP e cursos d’água
d) Poluição atmosférica
e) Recursos hídricos (identificação e principais fontes poluidoras)
f) Desenvolvimento urbano-ambiental (licenciamento e acompanhamento)
g) Fauna (destinação de locais adequados para encaminhamento de animais

silvestres + controle de capivaras + conectividade de fauna nas rodovias)
h) Funcionamento dos conselhos municipais de saneamento e meio ambiente
i) Diagnóstico e combate ao uso inadequado de agrotóxicos
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