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JAPPA

NEWS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – DEZEMBRO/2011

Realizadas 03 Reuniões Ordinárias (01; 08 e 15/12/2011)
01/12 - Participação de encontro de empresas de Itatiba na sede da FOB . Próxima
reunião agendada para janeiro 2012.
05/12/2011: Participação de representante da JAPPA, em encontro realizado
na cidade de Campinas, do programa de Educação Ambiental do Gasoduto
Campinas – Rio (PEA – GASCAR), promovido por Instituto contratado pela
Petrobrás. Foram discutidas no evento, questões relacionadas aos recursos
hídricos da região, gestão pública, resíduos sólidos e educação ambiental.
06/12/2011: Troca de boneco “Zé do Rio” no Jardim De Lucca.
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06/12/2011: Feitas fotografias da margem direita do Ribeirão Jacaré, no
Jardim De Lucca, que apresentava intensa erosão e provocando assoreamento.
Juntamente com fotos anteriormente tiradas das margens do mesmo ribeirão,
no Bairro do Pinhal, foram encaminhadas à Secretaria de Obras e Meio
Ambiente solicitando-se providências necessárias para os casos.

(Jardim De Lucca)

(Bairro do Pinhal)
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08/12/2011: Iniciada discussão para planejamento de ações da Associação
para o próximo ano de 2012. Deliberado fazer contato com Coordenadoria de
Educação Ambiental e Secretaria de Educação, para verificar andamento de
proposta de projeto de realização de palestras de educação/conscientização
ambiental para alunos da rede municipal de ensino. Também definido, que
algumas datas merecem e deverão ser comemoradas pela Associação, através
de realização de eventos, ainda a serem definidos.
a) 22/03 = Dia Municipal do Ribeirão Jacaré / Dia Mundial da Água
b) 17/05 = Fundação da JAPPA (05 anos)
c) 05/06 = Dia Mundial do Meio Ambiente / Aniversário do Zé do Rio
d) 21/09 = Dia da Árvore
e) 29/10 = Dia Nacional do Livro
f) 24/11 = Dia do Rio

09/12/2011: Protocolados dois ofícios no Setor de Arquivo e Protocolo da
Prefeitura, endereçados ao departamento de meio Ambiente, solicitando
informações quanto:
a) Licenciamento ambiental e de obras no Sítio São Pedro (Bairro Mombuca)
e
se houve embargos, sanções e multas no local.
b) Informações quanto a andamento a ser dado e aplicado à lava – rápidos de
Itatiba.
12/12/2011: Representantes da JAPPA estiveram reunidos com Senhor
Secretario de Obras e Meio Ambiente, para tratarem de assuntos relativos ao
meio ambiente e respostas aos questionamentos feitos via notificação
extrajudicial. Feita Ata da memória deste encontro e após leitura da resposta
que foi entregue nesta Reunião, feito ofício de réplica das respostas, uma vez
que em alguns itens de que foram solicitadas informações, não tiveram
atendimento satisfatório. Estas “reperguntas” foram entregues em nova
reunião agendada com Senhor Secretario realizada em para 19/12/2011.
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13/12/2011: Participação em reunião do Conselho de Defesa do Meio
Ambiente (CONDEMA) quando foi tratado da composição de membros
participantes, tanto da parte governamental como de órgãos representantes da
sociedade civil. Será enviado ao Senhor Prefeito Municipal, via CONDEMA,
reiteração de ofícios anteriores, com solicitações sobre a criação da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, outro solicitando provimento da necessária
estrutura e recursos para o Departamento de Meio Ambiente, e ainda sobre o
andamento do necessário projeto de lei de Saneamento Municipal, além de
outros ofícios à CETESB sobre o andamento de outros processos de
licenciamento de empresas e postos de gasolina.
19/12/2011: Realizada nova reunião com Senhor Secretário de Obras e Meio
Ambiente do Município, complementando reunião anterior.
20/12/2011: Encaminhado via E. Mail, aos membros do CONDEMA, para
conhecimento de relatório/resumo dos boletins de atendimento da GM
Ambiental, referente aos meses de julho, agosto, setembro, outubro e
novembro/2011.
26/12/2011: Encaminhado ofício à SOMA, via protocolo no Setor de
Protocolos e Arquivo da Prefeitura Municipal de Itatiba, solicitação de
informações sobre possíveis irregularidades encontradas no Aterro Municipal,
conforme matérias publicadas em jornal local.
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