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J A P P A     N E W S 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES  -   FEVEREIRO/2011  
 
 
� 03 Reuniões Ordinárias (03; 17 e 24/02/2011) 

 
� Participação em reunião do Grupo de Estudos sobre contrato de concessão 

para serviços de saneamento básico do município e contrato SABESP 
(07/02/2011) 

 
� Participação de reunião do CONDEMA (08/02/2011) 

 
� Visita à ONG SHD e Assentamento Rural I da cidade de Sumaré/SP, para 

conhecer projeto de reflorestamento ciliar (09/02/11). 
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� Participação de 03 Audiências Públicas sobre “Nova lei de Parcelamento 

de Solo” do Município (10; 16 e 22/02/2011). 
 
� Visita e incursão no Bairro do Pinhal entre as pontes da Casa de Retiro e 

Timavo, para verificar margens e plantio de mata ciliar (150 m) feito no 
Córrego do Pinhalzinho + Visita ao Ribeirão no Parque da Juventude = 
todos os locais com intenso assoreamento provocado por erosão das 
margens. Encaminhado E. Mail ao Senhor Secretário de Obras e Meio 
Ambiente do Município, questionando manutenção do reflorestamento e se 
haveria intenção de utilizar os canos que se encontram no Parque da 
Juventude, na canalização de algum trecho do ribeirão (12/02/2011). 

 

                       
 
 

              
 
 
 
 
         (seguem + fotos abaixo) 
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� Reunião com ETEC Rosa P. Scavone para apresentação e discussão de 

projeto para palestras e visitas (JAPPATOUR) a serem conjuntamente com 
alunos e seus familiares. Projeto escrito e encaminhado ao Coordenador 
(14/02/2011). 

 
� A J.A.P.P.A. foi admitida como membro da Câmara Técnica de Educação 

Ambiental (CT-EA) das Bacias Hidrográficas dos Comitês do PCJ. 
 
� Participação em palestra sobre Gestão de Entidades e ONGs., proferida na 

Câmara Municipal de Bragança Paulista (15/02/2011). 
 
� Participação da 53ª Reunião da Câmara Técnica de Uso e Conservação de 

Água no meio Rural – CT-R, realizada na Câmara Municipal de Itatiba 
(18/02/2011). 

 
� Após verificação por parte de voluntários da Associação, de despejo com 

colorações diversas de efluente da Malhas Elizabeth, com forte odor exalado e 
após várias denúncias de populares e de empresas instaladas no entorno da 
fábrica, foram feitos contatos com responsáveis e representantes da Franco 
Matos para resolução dos problemas apresentados, tendo sido marcada 
reunião de trabalho entre reclamantes, JAPPA, Departamento de Meio 
ambiente, Vigilância Sanitária e o Presidente da empresa que se deslocará de 
B.Horizonte para participar da reunião. 
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� Enviado via CONDEMA, por sugestão da JAPPA, aprovada por consenso dos 

demais membros do Conselho, ofício de manifestação contrária a liberação e 
reativação do Posto de Combustíveis Guyna, construído em APP 
(20/02/2011). 

 
� Visita à empresa Wisewood Soluções Ecológicas, localizada no Distrito 

Industrial Alfredo Rela, para estudar interesse e possibilidade de estabelecer 
parcerias. Os representantes da JAPPA foram recebidos pelo Senhor Diretor 
Comercial e Engenheiro de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (22/02/2011). 

 
� Observado despejo de concreto às margens do Ribeirão Jacaré, próximo ao 

Moinho do Denoni. Feita comunicação e envio de relato fotográfico à 
Diretoria de Obras do Município pedindo providencias (22/02/2011). 

 

              
 

  
� Participação em reunião na Basílica Menor de N.S. do Belém, sobre 

Campanha da Fraternidade 2011, cujo tema será sobre Meio 
Ambiente/Aquecimento Global – Fraternidade e a Vida no Planeta, na qual 
foi ajustada a participação da JAPPA no trabalho de conscientização da 
comunidade a respeito de problemas ambientais (24/02/2011). 

 
� Acompanhamento de denúncias formuladas e encaminhadas aos órgãos 

públicos e acompanhamento das ações civis públicas. Das quais a JAPPA 
é assistente litisconsorcial ativo. 
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� Palestra para 38 (trinta e oito) alunos do 9º ano, período da manhã, da 

EMEB Ângela Lygia Parodi Scavone (28/02/2011). 
 
� Reunião na Secretaria de Educação, para acertar detalhes sobre palestras a 

serem ministradas para alunos de 6º e 7º anos das escolas municipais 
(28/02/2011). 

 
� Participação de Reunião do Sr.Prefeito com a Comissão de Estudos para 

Aconselhamento sobre concessão de serviços de saneamento do município, 
realizada no Paço Municipal (28/02/2011). 

 
� Visitas diárias de monitoramento ao ribeirão e seus afluentes. 

 
� Criada pagina no FACEBOOK da Associação, contando atualmente com 

364 (trezentos e sessenta e quatro) amigos. 
 
� Feito convite à Rota das Bandeiras para realização de Audiência Pública, 

para apresentação das ações da empresa sobre projetos relativos ao meio 
ambiente, que será realizada nos meados do mês de março/2011.  

 
 


