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“J A P P A - N E W S”
Relatório de Atividades – JANEIRO/2018
 Realizadas 04 Reuniões Ordinárias (04; 11; 18 e 25/01/2018)
 08/01/2018 = Encaminhada denúncia aos órgãos competentes, sobre despejo
irregular em leito do Ribeirão Jacaré (localização = ponte do Mercadão).

RETORNOS RECEBIDOS:

a) Da Sabesp (Sr. Gerente Divisional)
b) Da SMAA (Sra. Secretária)
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Boa tarde,
Estivemos no local, no entanto não foi possível identificar de onde vem o resíduo, uma
vez que foi lançando em algum ponto de Galeria de Água Pluvial, o aspecto da água
( leitosa) indica ser resíduo de tinta, pode ser de lavagem de material de pintura ou
similar, Não é proveniente do Sistema de Esgotamento Sanitário SES.
Wilson Aparecido Stocco
Gerente Divisional
Unidade de Negócio
Capivari/Jundiaí - RJDI
Prezado Wilson,
Temos alguma casa de tintas nas proximidades?
Entendo que quando tivermos algum tipo de efluente que não conseguimos identificar a
origem, seria bom fazermos uma força tarefa na região para que de alguma forma o
causador saiba que a infração foi identificada e que estamos atentos.
Questão similar de efluentes industriais de um outro caso, sugeri a mesma providência
no entorno nas empresas, ou então usarmos jornal e redes sociais para divulgar esta
ação.
Temos alguma outra sugestão, que não nos deixe com o sentimento de impotência e ao
mesmo tempo sem tentarmos efetivar uma ação?
No aguardo de sugestões.
Obrigada.
Att.
Dorothéa Antonia Pereira Monteiro
Secretária de Meio Ambiente e Agricultura

 09/01/2018 = Participação de representantres da JAPPA em Reunião do CONDEMA,
com a seguinte pauta de discussão:
a) Aprovação da ata da reunião de 12/12/2017
b) Saldo do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente
c) Protocolo de recebimento de documento do FID sobre compostagem
nas escolas
d) Verificação do início dos trabalhos sobre logística reversa com o grupo
nomeado
e) Certificação final do PMVA
f) Outros assuntos e sugestões
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 10/01/2018 = Recebido retorno da Ouvidoria do DAEE, após questionamento feito
por nossa Associação e solicitação de providências, quanto a Ponte sobre o Ribeirão
Jacaré, localizada na entrada do Jardim Paladino, recebemos no dia 10/01/2018,
retorno da ouvidoria do DAEE, informando o seguinte:
“ em atendimento à sua solicitação, informamos que no dia 09/01/2018
técnicos dessa Autarquia estiveram no local e
verificaram que a obra
encontra-se em desacordo com a
Outorga. Dessa forma, foi aplicada a
penalidade de multa, de acordo com a legislação vigente e concedido prazo
para que a Prefeitura execute
a obra de acordo com o projeto
apresentado
ao DAEE.”
(Ouvidoria do Departamento de Águas e
Elétrica DAEE).”
 12/01/2018 = Realizada Reunião Extraordinária do CONDEMA, com participação de
representantes da JAPPA, que teve como pauta única, a utilização dos recursos do
Fundo Municipal de Meio Ambiente, para pagamento de serviços de reciclagem do
município.
 17/01/2018 = Participação de representante da JAPPA em reunião mensal do
Conselho Municipal de Saneamento Básico, quando foi apresentado na,
levantamento pela SABESP, dos locais com maiores problemas e incidências de
despejo irregular de esgoto na rede pluvial. Esse levantamento será a base do
início do programa educacional para a população
utilizar
corretamente
a
canalização e coletores existentes e posteriormente ações conjuntas da SABESP,
PREFEITURA e CMSB para coibir os lançamentos irregulares.
 18/01/2018 = Voluntários da JAPPA, estiveram reunidos na sede da Associação,
para traçar planos e programações para o ano em curso, com temas ambientais. Tal
Plano de Trabalho tem por característica, a proatividade, judicialização mínima,
abertura de diálogos em todos os níveis, parcerias com outras iniciativas, aumento
do voluntariado e sustentabilidade financeira. Algumas datas, foram definidas como
prioritárias e deverão receber atividades e ações da JAPPA, tais como no dia 22/03
quando se comemora o Dia Mundial da Água e Dia Municipal do Ribeirão Jacaré, no
dia 17/05 que é o aniversário de nossa instituição, no dia 05/06 quando se
comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente e Aniversário do Zé do Rio e no dia
20/09 o Dia Mundial de Limpeza de Rios, lagos, represas e mares.
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 20/01/2018 = Realizada por voluntários da nossa Associação, limpeza em área
pública, próxima a nossa sede. Retirado mato e lixo do local, sendo que todo o mato
foi encaminhado para compostagem em sítio que produz verduras e legumes
orgânicos.
ANTES

DURANTE

DEPOIS
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 23/01/2018 = Voluntários da JAPPA, juntamente com representantes da Rota das
Bandeiras, da empresa GEOTEC e funcionários da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Agricultura, percorreram parte do trecho da perimetral que ligará a
Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (altura do trevo de Louveira) com a Rodovia
D. Pedro I. Foi conhecido o trecho inicial e a primeira passagem de fauna. Também
percorrido trecho que passará pelo Bairro Pinheirinho. Essa obra tem programação
de início, para março do corrente ano (2018).

 26/01/2018 = Participação de representante da JAPPA, em Reunião da Comissão
do Programa Municipal de Educação Ambiental (PMEA), formada por nomeação da
PMI.
 29/01/2018 = Recebeidos em nossa sede, representantes da Secretaria Municipal de
Educação, para tratar de assuntos referentes a realização do IV Abraço ao Ribeirão
Jacaré. Evento que será realizado no dia 22/03, quando se comemora o Dia Mundial
da Água e Dia Municipal do Ribeirão Jacaré,
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 31/01/2018 = Participação em Audiência Pública, referente a implantação da
Perimetral, realizada no Auditório da Prefeitura Municipal de Itatiba.

Itatiba/SP, 31 de janeiro de 2.018
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