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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JUNHO/2012  
 
 
 

� 02 Reuniões Ordinárias (21/06 e 28/06/2012) 
 
� Participação de Reunião da Comissão do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (18; 20 e 27/06/2012) 
 
 

� 01/06/2012 = Visita à exposição “Projeto Investigando – 4 R’s” da Escola Da  
Vinci 

 
� 03/06/2012 = Recebimento de lista da SABESP dos nomes de empresas que 

se conectaram, que estão por fazer isto e das que não têm manifestado 
interesse em se conectar às rede de coleta com seus efluentes, que seguem 
sendo lançados nos corpos d’água do município. 

 
 

� 05/06/2012 = Em comemoração aos três anos de existência do Zé do Rio foi 
realizado o “Café com Zé” e também para lembrar o Dia Mundial do Meio 
Ambiente. 
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� 05/06/2012: Participação, como convidado, da Semana de Meio Ambiente da 

Empresa Valeo Térmico, com exposição dos trabalhos feitos pela JAPPA 
(fotos, mapa dos cursos d’água do município, livros, Zé do Rio, amostras de 
águas coletadas).  

 
 

   
 
 

� 12/06/2012 = Participação em Reunião do CONDEMA 
 

� 12/06/2012 = Recebida cópia de portaria de instauração de Inquérito Civil por 
Improbidade Administrativa com finalidade de apurar os fatos descritos pela 
JAPPA (participante representante) contra Secretario de Obras do Município, 
Dr. Otto Junqueira Cintra de Jesus, relativos ao não atendimento de 
informações solicitadas quanto a diversos danos causados ao meio ambiente. 

 
� 13/06/2012 = Participação em reunião no Gabinete do Senhor Prefeito para 

abertura de trabalhos de Comissão especial para elaboração do Plano 
Municipal de Saneamento Básico.  

 
� 13/06/2012 = Participação de seminário na USF sobre operação de ONGS e 

voluntariado.  
 
� 14/06/2012 = Participação na Audiência Pública, realizada no Auditório da 

Câmara Municipal sobre implantação do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. 
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� 19/06/2012 = Reunião de trabalho e treinamento para monitores das palestras 
que serão ministradas nas escolas municipais.  

 
 

� 20/06/2012 = Início do programa de palestras nas Escolas Municipais (6º a 9º 
anos), dentro de convênio firmado com a Secretaria de Educação da Prefeitura 
Municipal de Itatiba. 

 

        
 

        
 
 
 

� 21/06/2012 = Recebida cópia de portaria de instauração de Inquérito Civil, 
com finalidade de apuração de fatos descritos pela JAPPA (participante 
representante) contra Senhor Prefeito Municipal João Gualberto Fattori. 

. 
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� 24/06/2012 = A SABESP informou ter concluído a instalação de sonda que 

acompanhará 24 horas por dia a qualidade da água do Ribeirão Jacaré, 
monitorando simultaneamente vários parâmetros como PH, Oxigênio Diluído 
(OD) entre outros. O equipamento está instalado junto à Ponte da Vila Cruzeiro, 
e está em fase de testes. 

 
� 25/06/2012 – Recebidos alunos da ETEC – Rosa Perrone Scavone, para 

treinamento de voluntários  palestrantes nas escolas .  
 

 
� 26/06/2012: Publicado no Jornal de Itatiba Diário (Coluna “Recebemos”), 

texto de repúdio contra a nomeação de Diretor de Licenciamento Ambiental 
como segue: 

 
Em defesa do Meio Ambiente 
 
Vimos tornar público o repúdio com que foi recebida a nomeação do um sócio de 
empresa de Itatiba especializada em tratar do licenciamento de atividades 
potencialmente poluentes, para dirigir o Departamento de Licenciamento da 
Secretaria de Meio Ambiente de Itatiba.  
A Secretaria que teve um auspicioso início de atividade com uma feliz nomeação de 
Secretário, em pouco tempo sofre a contingência de ver nomeado um Diretor por 
indicação e critério político que não considerou o fundamental aspecto ético aí 
envolvido.  
Saliente-se que não se protesta pelo nome indicado ou por sua competência 
específica, mas pela falta de critério moral que, se não é, parece colocar a raposa 
tomando conta das galinhas, em detrimento da evolução qualitativa do meio 
ambiente de Itatiba. 
  
 
 

� 27/06/2012 = Concedida entrevista à ITV Brasil, falando sobre retorno do 
fornecimento de sacolas plásticas nos supermercados. 
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� 28/06/2012 = Tivemos a honra e o prazer de receber em nossa sede, a visita 
do Secretário de Agricultura e Meio Ambiente do Município, Senhor Roberto 
Ferrari.  Na oportunidade conversou-se sobre diversos assuntos relacionados 
ao meio ambiente e nos colocamos ao inteiro dispor da Secretaria para 
quaisquer ações e atividades que o Secretário julgue necessárias, sempre em 
prol de nosso município e na defesa do meio ambiente. 
 O Senhor Secretário colocou-se pessoalmente à disposição para troca de 
idéias e reporte de assuntos pertinentes à sua área de atuação. 

 
 

� 30/06/2012 = Efetivada troca de boneco que foi á óbito em frente a Padaria 
90º, por vandalismo e recolocado boneco em frente ao Moinho do Denoni. 

 

       
 
 

       
 


