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 – FEVEREIRO/2017
 Realizadas 04 Reuniões Ordinárias (02; 09; 16 e 23/02/2017).
 01/02/2017 = Encaminhamos à titular da 1ª Promotoria de Justiça de Itatiba (Dra.
Ana Paula Nidalchichi Ribeiro), documentos, imagens Google Earth e considerações
em atendimento ao quanto comprometido em reunião do dia 16/01/2017, à saber:
a) Áreas de Mananciais do Ribeirão que demandam cuidados de resgate e
preservação, notadamente em áreas de propriedades particulares, quais sejam:
Fazenda São Sebastião, Fazenda Alagado, Fazenda NS do Carmo, Fazenda
Pacatu e Fazenda Santo Antonio.
b) Saneamento Básico, especificamente sobre a ETE da Sabesp
c) Efluente Industrial da empresa Timavo, que se nega a utilizar coletor da SABESP
d) Lago do Camata - histórico quanto aos sucessivos assoreamentos,
empreendimentos ao seu redor e relatórios de visitas de membros do
CONDEMA
 03/02/2017 = Encaminhada à SABESP, denúncia de despejo de esgoto no Córrego
do Operários (próximo à sua foz) por rompimento de coletor.
OBS.: Manutenção realizada em 04/02/2017, sanando o problema.

 06/02/2017 = Encaminhada à SABESP, denúncia de vazamento de água (tratada)
com piso asfáltico cedendo, na Rua Ricardo José Bertoni esquina com a Rua
Américo Riva (CECAP)
- Localização Google Earth = 23º 01’ 11.07” (S) / 46º 51’ 01.69” (O)
OBS: Manutenção realizada em 08/02/2017 às 14h
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 08/02/2017 = Atendendo convite, estivemos no Parque Ferraz Costa juntamente com
Secretária e funcionários da SMAA da Prefeitura de Itatiba, para definir área que
será realizada plantio no próximo dia 19/03/2017, dentro do programa PLANTIO
SIMULTÂNEO GLOBAL. A área foi escolhida e será agora devidamente roçada e a
terra preparada para receber as mudas nativas, num total de 2000 (duas mil) mudas.
O referido plantio contará com a participação de nossos voluntários, órgãos da
Prefeitura e de alunos das escolas da redepública municipal de ensino.
 09/02/2017 = Atendendo solicitação de moradores, visitamos a área em que se
localiza a Ciclovia Antonia Rodrigues Franco, local muito utilizado para caminhadas
no Bairro do São Franciso, o maior de Itatiba. No local observou-se que a mata ciliar
ali plantada em 2013, encontra-se em perfeito estado, com árvores frondosas
necessitando somente de limpeza e roçada devido ao mato alto, além de
manutenção no piso, pois o mesmo se acha esburacado no local de passeio e
caminhada dos moradores. Feito relatório dessa nossa visita que foi encaminhado à
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, para a devida manutenção do local. Nossa
Associação, se comprometeu ainda a, após manutenção a ser realizada pela
Prefeitura Municipal, mobilizar moradores para a realização de limpeza simbólica no
local, para conscientizar os cidadãos da importância de se manter limpo o meio
ambiente.
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 09/02/2017 = Encaminhada denúncia à SABESP de rompimento de tubulação com
despejo de esgoto em via pública que corre para o curso d’água próximo ao local
(Córrego do Pinheirinho), na Rua Mario Vitiello, em frente ao nº 400 no Parque São
Francisco.
OBS.: Manutenção realizada em 10/02/2017 às 10h30.

 22/02/2017 = Participação de membros voluntários da JAPPA, na primeira reunião
do CONDEMA dessa nova administração Municipal. Na oportunidade, recebemos
em mãos o ofício nº 09/2017 SMAA, no qual solicita-se a indicação de membros para
a composição do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Indicados os nomes dos
Srs. Edison Antonio Guidi e Larissa Dias Pizzi, como membros titutar e suplente,
respectivamente, para representarem nossa Associação junto ao Conselho Municipal.
 Dado continuidade às entrevistas para o documentário “EU VI”. Durante este mês
ouvidos os Srs. Zico da Caixa, Otávio Busca e Luis Eduardo Pizzi.
 Iniciada captação de doações de galões (vazios) e redes de nylon para confecção da
ECO BARREIRA FLUTUANTE, que será colocada, inicialmente, em dois pontos do
ribeirão.

Itatiba/SP, 28 de fevereiro de 2.017.
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