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J A P P A  N E W S 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ABRIL/2013 
 
 

Ø 04 Reuniões Ordinárias (04; 11; 18 e 25/04/2013). 
 
Ø 01/04/2013 = Recebida moção de congratulações da Câmara Municipal de 

Itatiba, pela realização do 1º Fórum de Preservação da Serra dos Cocais, de 
iniciativa do Vereador Ademir Ricardo, aprovada por unanimidade e subscrita 
por todos os Vereadores da Casa de Leis. 

 
Ø 02/04/2013 = Protocolado ofício junto a SMAA solicitando 

complementação das informações prestadas anteriormente, referentes a 
danos ambientais relatados em boletins de atendimentos elaborados pela GM 
Ambiental durante o mês de março/2013. 
 

Ø 06/04/2013 = Reunião/encontro de ONG (s) e autoridades promotoras do 1º 
Fórum de Preservação da Serra dos Cocais, para serem analisados aspectos 
e formas adotadas no primeiro encontro realizado em nosso município de 
forma a aprimorar a organização dos próximos eventos a serem realizados nas 
cidades de Valinhos e Vinhedo. 

 
Ø 10/04/2013 = Recebido do GAEMA/Núcleo Campinas, através de E. Mail da 

Oficial da Promotoria, em cumprimento à determinação do Exmº Dr. 
Promotor de Justiça do GAEMA/PCJ Núcleo Campinas, nos autos do 
Inquérito Civil nº. 14.1097.0000005/2012-0, comunicado de que está sendo 
promovido o arquivamento do referido procedimento (Petição da JAPPA 
solicitando a retirada de canos em APP, anteriormente utilizados para descarte 
de efluentes industriais nas águas do Ribeirão).  
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Ø 11/04/2013 = Recebido retorno do Senhor Superintendente da SABESP, 
Antonio Carlos Teixeira, relativo a questionamentos feitos sobre a Estação 
de Tratamento de Lodo. 
Nesta resposta foi relatado, que os “bags” têm uma vida útil e precisam ser 
substituídos periodicamente e que esta ação está programada para a próxima 
semana, com previsão de substituição de 04 (quatro) deles. 
Foi também informado, que houve registro de transbordo dentro das 
instalações, como testemunhado e pela JAPPA. O Sr. Antonio Carlos afirma 
em sua resposta que embora tenha de fato ocorrido tal transbordo, este se deu 
dentro das instalações da ETL e que o Ribeirão não foi afetado. 

 
 
Ø 16/04/2013 =  Atendendo denúncias de populares, foram feitas incursões aos 

seguintes locais: 
a) Avenida Guerino Grisotti, altura do nº. 380, onde pode ser constatado 
intenso mau cheiro proveniente de bueiro, que estava causando mal estar às 
crianças na saída da escola e freqüentadores de academia do local. 
Imediatamente entrou-se em contato com representante da SABESP que se 
dispôs a verificar os fatos, tendo concluído que mais uma vez o episódio se dá 
devido a danos causados à rede coletora por mau uso, com despejo de panos, 
objetos plásticos, absorventes, preservativos, brinquedos, entre outros. 
 
b) Avenida Jundiaí (Pedreira Jaguari), onde se encontra um depósito de 
material carnavalesco e peças de carros alegóricos, podendo causar criadouro 
para o mosquito da dengue, o que muito estava preocupando os moradores 
próximos ao local. 
Entramos em contato com a Sra. Diretora da VISA, que imediatamente 
acionou, via E. mail, o Sr. Luis Henrique Monte, responsável pelo setor de 
combate à dengue do município para providências imediatas. 
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Ø 16/04/2013 = Recebida denúncia de populares e observado despejo de 

efluente da ETE da SABESP nas águas do Ribeirão, com cor negra e odor 
fétido. Comunicado Senhor Superintendente e solicitado informações sobre a 
ocorrência. 
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Ø 20/04/2013: Presenciado por voluntário da JAPPA, novo incidente causado 

por efluente da ETE SABESP. Enviada solicitação de ações à SABESP. 
 

      
 
 
 
Ø 18/04/2013 = Protocolado junto ao Juízo de Direito da Vara do Juizado 

Especial, Cível e Criminal da Comarca de Itatiba, ofício em atendimento ao 
Provimento CG 01/2013, que se refere o credenciamento de entidades 
assistenciais e apresentação de projeto (Pesquisa do Nível de Consciência 
Ambiental da População Itatibense), para possível aporte financeiro oriundo 
de sentenças pecuniárias aplicadas no município. 
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Ø 24/04/2013 = Recebido do Senhor José Batista Pereira, Químico da SABESP, 

E. mail informativo, com os seguintes dizeres:  
- Informamos que ontem, (23-04-13), foi instalado um novo eletrodo de pH 
e ORP, cujo anterior havia sido avariado por uma pedra.  
Foi realizado calibração da sonda nessa data.  
Passamos dessa forma a contar com esses dados doravante, que foram 
interrompidos em 05-03-13. 

 
Ø 25/04/2013 = Recebido Ofício JCG nº. 035/2013 que formalizou o 

deferimento do credenciamento de nossa Associação no rol dos 
beneficiários de prestações pecuniárias a ser aplicadas pelo Juízo de Direito 
da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal do Fórum Dr. Armando 
Rodrigues em Itatiba. 

 
Ø 25/04/2013 = Recebido E. mail do Superintendente da SABESP, Senhor 

Antonio Carlos Teixeira, referente o despejo de efluente nas águas do 
Ribeirão Jacaré, com os seguintes dizeres: 
- Na semana passada foi necessário executarmos manutenção não 
programada em um dos filtros da ETE. O fato ocorrido foi devido a um 
desequilíbrio pontual e momentâneo no processo de tratamento devido a 
falha do equipamento, motivado pelo seu entupimento, ocasionando a 
coloração escura (arraste de sólido). Foram tomadas todas as ações 
necessárias, ou seja, desobstrução e substituição de material (conforme foto 
1 abaixo) para sanar o problema e o processo já retornou a sua 
normalidade. 

 
Ø 29/04/2013 = Participação da montagem da Comissão Preparatória 

Municipal da 5ª Conferência Municipal da Cidade. 
 
Ø Preparativos para evento do 6º aniversário da JAPPA: 

a) Confecção de cartazes 
b) Confecção de Convites 
c) Confecção de folder  
d) Contato com possíveis patrocinadores 
e) Medalha mérito ambiental JAPPA 
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