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“J A P P A - N E W S”
Relatório de Atividades – AGOSTO/2016

 Realizadas 03 Reuniõe Ordinárias (04; 11 e 18/08/2016)

 01/08/2016 = Participação do lançamento do Programa “Atirador Mirim 2016”, na
sede do TG 02-070. O projeto tem como objetivo aproximar a população da
instituição militar e atender crianças do sexo masculino e feminino, na faixa etária de
11 a 12 anos, provenientes das escolas públicas de Ensino Fundamental de Itatiba e
em circunstâncias de especiais necessidades para o seu bem-estar social, a fim de
integrá-las ao contexto social comunitário, prevenindo-as para que não venham a se
envolver em ações delinquentes e ajudando-as a se tornarem futuros cidadãos,
conscientes de seus direitos e deveres. A JAPPA realizará para essas crianças,
palestras de conscientização ambiental e consumo consciente.

 09/08/2016 = Confeccionados 02 (dois) bonecos Zé do Rio, que serão utilizados para
troca de outros que estão deteriorados pela ação do tempo.
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 09/08/2016 = Solicitada manutenção à SABESP de vazamento de água em via
pública, na esquina da Rua Piza e Almeida com Travessa Francisco Ciarbello.
OBS.: realizada manutenção por terceirizada da SABESP no dia 10/08/2016

 11/08/2016 = Com a presença do Conselho Diretor, voluntários da ONG e
representantes dos candidatos à Prefeito Municipal, realizamos o sorteio de datas e
ordem que serão feito os debates.

Após explanação aos presentes sobre o interesse da JAPPA em reunir os
candidatos ao executivo municipal para falar e debater sobre meio ambiente e
com isso a proposta da nossa Associação em contribuir com a edilidade,
oferecendo a todos uma visão claramente envolvida com o tema, procedeu-se o
rito do sorteio, ficando assim definido:

a) 30/08/2016 = Vitório Massaru Bando
b) 01/09/2016 = Dr. José Antonio Parisotto
c) 13/09/2016 = David Bueno
d) 15/09/2016 = Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira.

Os debates serão realizados no Auditório do Colégio Objetivo, local este
confirmado pelo Sr. Ruy Prado Jr. e ocorrerão sempre das 19h30 às 21h30.
Serão primeiramente realizadas perguntas e questões apresentadas pela JAPPA
e após, questões formalizadas pela população que as encaminharão via internet.
Lembrado ainda, que os debates serão abertos ao público.

 15/08/2016 = Nos foram enviadas imagens (fotos) por moradores do Bairro Encosta
do Sol, que encaminhamos aos órgãos competentes solicitando providências e
medidas cabíveis para o caso. Relatam novamente o despejo de produto em curso
d’água, proveniente da empresa RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA.,
situada na Avenida Caetano de Abreu, idêntico ao relatado anteriormente em
12/07/2016. O referido líquido em contato com a água, forma muita espuma. com
intenso mau cheiro...Os despejos, ainda segundo os cidadãos, acontecem em maior
volume, principalmentenos finais de semana.
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 17/08/2016 = Feita incursão pela Rodovia Itatiba-Valinhos para atender pedido de
cidadão, de provável desmatamento de árvores nativas.
OBS.: nada visto e/ou detectado.

 18/08/2016 = Apresentada em Reunião Ordinária, manifestação a ser protocolada no
âmbito da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, movida contra a COVOLAN, a propósito do
derramamento de ácido sulfúrico nas águas do Ribeirão Jacaré em 2012. Para
conhecimento do conteúdo, a peça foi lida em sua íntegra e dito, que será
encaminhada para advogada voluntária, para eventual verificação e
complementação, para posterior e imediato encaminhamento ao Juiz do feito.

 19/08/2016 = Recebido E. Mail da Agência da CETESB, assinado pelo gerente
Engenheiro Adriano Gentil, contendo carta resposta, que também foi encaminhada à
SMAA, sobre solicitação de providências, referente à provável despejo proveniente
da empresa RHODIA, localizada no Bairro Encosta do Sol.
OBS.: a carta resposta foi encaminhada aos moradores do Bairro, que nos

encaminharam a denúncia, entretanto ainda, questionamos a Agência do porque do mau
cheiro e da espuma relatada pelos cidadãos, que não foi citada na carta resposta.

 22/08/2016 = Encaminhada solicitação de providências cabíveis, para despejo de
esgoto em área de nascentes aos órgãos competentes, nos colocando ao inteiro
dispor para, se necessário, levar a fiscalização ou qualquer outro agente (s) no local
para averiguação.

LOCALIZAÇÃO = Rua Carmela Juliani– Jardim Leonor (altura do nº 345).
Google Earth (coordenadas) = 22° 57’ 59.27” (S) / 46° 48’ 50. 81” (O)
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 26/08/2016 = Encaminhada aos órgãso públicos, solicitação de informações, quanto
ao processo de licenciamento de posto de combustíveis a ser instalado na Rua Luiz
Scavone.
Coordenadas Google Earth = 23° 00’ 55.66” (S) / 46° 50’ 29.58” (O)
O referido comércio encontra-se em fase de instalação e sobre uma APP.
 É autorizada e correta essa instalação, mesmo o referido córrego estar canalizado?

RESPOSTA DA CETESB em 29/08/2016:

Prezado Sr. Sócrates,

Em função do abaixo solicitado temos a informar:

Trata-se de empreendimento com a razão social Centro Automotivo Fênix de Itatiba
Eireli (Cadastro CETESB nº 382/100317-0).
O licenciamento do posto vem sendo analisado pelo Processo N° 60/00131/16 onde
foram concedidas a Licença Prévia Nº 60001745 em 20/06/2016 e a Licença de
Instalação nº 60002010 em 28/07/2016.
Durante a análise do Processo foi verificada a questão do corpo hídrico tubulado no
terreno, tendo o interessado protocolado comprovação da regularidade dessa tubulação,
através da Certidão SHL008/16 (retificadora) onde informa que a obra de canalização foi
realizada entre os anos de 1989 e 1990 por empresa contratada pela Prefeitura de
Itatiba. O respeito à faixa non aedificandi (observando um recuo de 3 metros a partir do
eixo da canalização para fins de manutenção, exigido pela Prefeitura) foi inserido nas
Exigências Técnicas das referidas Licenças.

A CETESB considera não ser aplicável a Área de Preservação Permanente ao longo de
cursos d´água em canalização fechada (“entubado”) regulares.

Atenciosamente,
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 30/08/2016 = Realizado o primeiro de quatro debates, com candidato à prefeito
(Sr. Vitório Bando), no Auditório do Colégio Objetivo de Itatiba.
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