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“J A P P A - N E W S”
Relatório de Atividades – ABRIL/2018

 Realizadas 04 Reuniões Ordinárias (05; 12; 19 e 26/04/2018)
 03/04/2018:: Participação de representante da JAPPA (Sr. Edison Antonio Guidi) em
Reunião do Grupo formado pelo Condema, para tratar sobre Resíduos Sólidos e
Logística Reversa no Município.
 03/04/2018: Participação de representantes da JAPPA em Reunião Mensal do
CONDEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente)
 11/04/2018: Participação de representante da JAPPA em Reunião Mensal do CMSB
(Conselho Municipal de Saneamento Básico).
 16/04/2018: Visita às obras do “Pátio do Colégio”, juntamente com representantes da
AEAI e OAB, quando pode-se observar que o local ainda necessita de algumas
intervenções para mitigar as agressões ao meio ambiente e também para melhor
adequação aos lotes residenciais do empreendimento.
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 18/04/2018: Realizadas duas palestras (9h e 14h15) na CREPI (Creche Paraíso
Infantil), solicitadas pela Coordenação e Direção da Instituição de Ensino.

(Manhã)

(Tarde)

 25/04/2018: Após receber denúncia, membros da JAPPA estiveram em local e
encontraram despejo de esgoto doméstico, em grande quantidade nas águas do Rio
Atibaia, com forte odor. Consta, segundo os cidadãos que este vazamento ocorre há
pelo menos 06 (seis) meses. Feito relatório fotográfico e juntamente com as
coordenadas do local (fundos do prédio do CCZ da PMI), encaminhada denúncia aos
órgãos competentes (SMAA, VISA, SABESP, ARSESP e MP).

OBS.: Após recebida denúncia o setor de fiscalização ambiental esteve no local pra
vistoria. Feito relatório constatando o fato e a agressão ambiental que foi encaminhado à
Secretaria de Meio Ambiente, à Secretaria de Obras e à SABESP. para providências
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 27/04/2018: Após reiterar solicitação de respostas e posicionamento junto ao DAEE,
recebido E. Mail transcrito abaixo em sua íntegra. Lembramos que a denúncia é
datada de março/2015 e se refere à obra em APP executada em desacordo com o
projeto apresentado. A referida autarquia já vistoriou o local pelo menos duas (02)
vezes e confirmou o ilícito,
Prezado Senhor
Com relação à sua solicitação, foi encaminhada à Unidade Técnica
do DAEE
responsável pelo assunto em questão, que se pronunciou conforme
segue:
"Em verificação ao processo 9824918 que trata de uma Travessia no
município de Itatiba temos a informar que:
A Prefeitura solicitou no dia 03/04/2018 prazo adicional de 180 dias para
adequação da obra e que o mesmo foi concedido pelo Diretor da
Bacia;"
Atenciosamente,

 Denúncias encaminhadas durante o mês de abril:
a) Provável invasão em APP por movimentação
(Terraplenagem), na Rodovia Romildo Prado

de

terra

e

construção

OBS: Feita vistoria pelo Setor de Fiscalização Ambiental que notificou o proprietário
a apresentar documentação e relatório de recuperação ambiental do local.
b) Construção de muro em APP no Bairro Chavini e Castro.
OBS: Fiscalização Ambiental encaminhou ofício (SMAA nº 14/2018) à PM Ambiental
3/4

JACARÉ RIBEIRÃO VIVO - ASSOCIAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Travessa Monsenhor Koly, 14 - S01 – Centro - ITATIBA/SP - CEP 13250-304
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)
CNPJ: 09.006.872/0001-31
c) Encaminhada denúncia de intenso volume de lama, após chuvas, com destino ao
curso d’água local e também galerias.
OBS.: O setor de fiscalização ambiental, após denúncia, fez notificação e autuação
(multa) por assoreamento da APP à empresa responsável pela terraplenagem no
Portal San Giovanni.

d) Movimentação de terra em APP com supressão de árvores no Bairro Caminhos do
Sol.
OBS.: Fiscalização Ambiental, após vistorias no local, aplicou:
 pela movimentação de terra em APP (A.I. nº 10112/18) e pela supressão
das árvores (A.I. nº 10113/18) = Processo nº 20183758.

Itatiba/SP, 30 de abril de 2.018
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