
1/6

JACARÉ RIBEIRÃO VIVO - ASSOCIAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
ITATIBA – SP – Rua Piza e Almeida, 452 – Edif. Office Tower – Centro CEP 13250-170
WWW.ribeiraojacare.com.br e-mail ribeirao.jacare@uol.com.br Fone (11) 4524 3204

(Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei Municipal 4201 de 30/09/2009)

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

 Realizadas 02 Reuniões Ordinárias (22 e 29/09/2016)

 Realizados 03 debates (entrevistas) com candidados ao cargo de Prefeito Municipal:
- 01/09/2016 com o candidato Dr. José Antonio Parisotto
- 13/09/2016 com o candidato David Bueno
- 15/09/2016 com o candidato Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira.
Nota : o debate com o 4º candidato foi feito no mês anterior - dia 30/08

O resumo dos debates encontram-se em nosso site (www.ribeiraojacare.com.br)
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 02/09/2016 = Feita incursão pelo Jardim Teresa em abertura de rua em construção.
Visto desmatamento em área particular na Rua Rafael Órdine, feitas fotos do local e
encaminhado pedido de informações e providências cabíveis à Fiscalização
Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e Guarda Ambiental de
Itatiba.

OBS: sem retorno à solicitação até o momento
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 12/09/2016 = Recebidas fotos de moradores do Bairro Encosta do Sol, relatando
despejo irregular em via pública, provavelmente proveniente da empresa RHODIA
POLIAMIDA e ESPECIALIDADES LTDA.
Encaminhadas fotos com solicitação de vistoria e providências necessárias à

CETESB - Agência Atibaia.

OBS.: recebido retorno da CETESB em 16/09 (vide abaixo). Este relatório foi
encaminhado aos moradores do Bairro Encosta do Sol que haviam encaminharado a
denúncia.

Prezado Sr. Sócrates,

Em atenção ao email de 12/09/2016 informamos Agentes Credenciados desta Agência Ambiental,
realizaram em 16/09/2016, vistoria nas dependências da empresa em questão e no perímetro
externo da mesma e não constataram lançamento de efluentes líquidos de origem industrial em via
pública, bem como, a emissão de substâncias odoríferas.

Foi possível observar, no momento, que na Rua Caetano de Abreu, pela inexistência de galeria de
águas pluviais as residências lançavam no meio fio suas águas servidas, (lavagem de pisos e
drenagem da limpeza de piscinas), escorrendo até a Av. Marginal onde existe boca de lobo. Assim
sendo, podemos aferir que existe a possibilidade que os problemas relatados pela vizinhança
sejam causados por outras fontes não industriais, conforme fotos no arquivo anexo.

Pelo que pudemos constatar no momento da vistoria e como já relatado anteriormente, não há
lançamento de resíduos e/ou efluentes industriais em via pública, oriundos da referida empresa
devendo ser verificado os possíveis lançamentos bem como sua caracterização pela SABESP ou
municipalidade.

Atenciosamente,

http://www.riberiaojacare.com.br
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 15/09/2016: Visto despejo de esgoto em Córrego do Operários encaminhada
solicitação à SABESP para providências cabíveis.

Coordenadas Google Earth = 23° 00’ 45.90” (S) / 46° 49’ 59.67” (O)

OBS.: Problema sanado pela SABESP no dia 16/09/2016 = feita desobstrução de coletor,
causado por mau uso de usuários.

 16/09/2016 = Nossa Associação como MEMBRO do evento mundial “CLEAN UP
THE WORLD” , procedeu á limpeza simbólica das margens de nosso Ribeirão
Jacaré, no trecho compreendido entre o Jardim De Lucca até a Ponte do Mercadão
Foram coletados aproximadamente 350 Kg de lixo (sacos plásticos, roupas, calçados,
garrafas pet, garrafas de vidro, isopor, papelão, barras de ferro, latas, latões, rolos
de pintura, copos, recipientes de marmitex, restos de móveis, santinhos e bandeiras
de candidatos a vereador e prefeito, etc., etc.)
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 20/09/2016 = Feita incursão pelo Recreio Costa Verde e presenciado intensa
movimentação de terra, com aterro em área de várzea na Estrada Municipal Antonio
Sesti.
- Encaminhada denúncia e solicitação de informações aos órgãos competentes, com

fotos do local.

OBS.: recebido retorno da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura da Prefeitura
Municipal de Itatiba, relatando que após a denúncia foi feita vistoria no local por técnicos
lotados naquele órgão.

Informado ainda pela SMAA, que foi assinado TCRA 51/16 - Processo 2016.3371 -
Autorização 30/16.
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 27/09/2016 = Realizadas duas apresentações teatrais no Teatro Ralino Zambotto:

- Às 14h30 , a peça infantil “Uma professora Muito Maluquinha” - obra de Ziraldo

- Às 20h, a peça “Lisbela e o Prisioneiro” da obra de Osman Lins
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