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 ribeiraojacare@uol.com.br
Fone (11) 4524 3204

Itatiba/SP, 01 de setembro de 2.010.

Ao
Ilmo. Sr.
Dr. Antonio Carlos Rodrigues
MD Administrador do Patrimônio da Família
Elizabeth Têxtil Ltda.

C/C:
• MD Promotor de Justiça, Dr. Adriano Andrade de Souza
• MD Diretora da VISA Itatiba, Dra. Solange Vicentini Tavares Moessenboeck
Prezado Senhor:

Somos uma entidade de propósitos ambientais, designada JAPPA (Jacaré Ribeirão
Vivo Associação para Preservação Ambiental), de Itatiba/SP, fundada em 2007 e
com mais de 2600 filiados, e reconhecida de Utilidade Pública Municipal.
Foi-nos solicitado pelo Presidente das Associações de Amigos de Bairro da cidade,
também infra-assinado, verificar a situação do aterro sanitário originalmente
pertencente à Vicunha, que se situa nos fundos da propriedade onde hoje funciona a
Malhas Elizabeth na Rua Santa Rosa em Itatiba.
Eis que a população local desenvolveu o hábito de se servir de água de nascentes
existentes ao pé do morro que hoje serve de aterro industrial, a que ora nos
referimos.
Segundo informações confirmadas, a área originalmente usada para descarte de
efluentes encontra-se sob monitoramento, mas não existem planos de recuperação
ambiental das interferências sofridas.
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Há também informações oficiosas de que continuariam a ser colocados na área,
efluentes da operação ora assumida pela empresa Franco Matos.
É, portanto o presente para solicitar de V. Sª, informações relativas à área como por
exemplo:
Existência de processo e/ou de licenciamento de uso para finalidade de aterro
sanitário concedidos pela CETESB, com números, datas e acompanhamento, pois
que em consulta ao site da CETESB o processo 05/01291/08ª este respeito,
encontrar-se-ia em fase de análise desde janeiro deste ano.
Complementarmente, mas não menos importante, estimaríamos ter de V. Sª,
informações sobre a natureza e características dos efluentes lá depositados, sua
distribuição, densidade, plano de monitoramento, periodicidade com que é feito e o
que mais considerar relevante no sentido de tranqüilizar a população local .

Sendo o que tínhamos para o momento, certos de poder contar com a boa vontade
que o Grupo Vicunha sempre demonstrou para com a cidade de Itatiba, firmamo-nos

Cordialmente

Edison Antonio Guidi
Presidente da JAPPA
(11) 4524-3204
ribeiraojacare@uol.com.br

Laerte Minutti
Presidente Ass.Moradores
(11) 4534-1905 / 9813-0751
laerteminutti@ig.com.br
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