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JAPPA

NEWS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – NOVEMBRO/2011

03 Reuniões Ordinárias (03; 10 e 17/11/2011).
01 AGE para reforma e alteração estatutária (24/11/2011)
01 AGE para eleição do Conselho Fiscal – gestão 2012/2014 (24/11/2011)
07/11/2011: Evento com alunos da Escola Da Vinci às 10h00m e 14h00m –
Limpeza da margem esquerda do Ribeirão Jacaré, entre a Praça da Barganha e
Silcon na Avenida Marechal Deodoro.
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07/11/2011: Visita à área de reflorestamento feita no Parque Ferraz Costa.
Observado que muitas plantas estão em perfeitas condições, mas nas áreas
de encosta há enorme ação de erosão, que pode comprometer as mudas
nativas ali plantadas.

08/11/2011: Participação em Reunião do CONDEMA, quando a JAPPA
fez os seguintes questionamentos, que foram acordados pelos membros
presentes:
a) ATAS = deverão ser feitas e encaminhadas aos participantes, durante a
Semana da realização da reunião, para que não se percam os assuntos tratados e
discutidos.
b) Solicitado que seja cumprida pendência de reunião realizada no mês de
Setembro, que é o cronograma para funcionamento dos lava - rápidos da cidade.
c) Solicitado aos presentes sobre definição dos critérios para substituição e
indicação de membros para o Conselho, representantes da sociedade
civil. Neste
item, devida a ausência de muitos conselheiros, o assunto esteve prejudicado,
ficando o pedido para registro em Ata e posterior retorno.
d) Solicitado que se façam, através do CONDEMA, duas moções ao Senhor
Prefeito Municipal, sendo uma para instalação de lixeiras, principalmente nos locais
onde possuem bancos para pedestres e pontos de ônibus (atendendo clamor de
populares) e outra moção sobre o Plano de Saneamento do Município.
e) Foi apresentado nesta reunião, pela arquiteta Karina Vedovello da Costa,
projeto de elaboração de Parque Linear às margens do Jacaré.
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16/11/2011: Feito visita ao Lago do Camata, que após as chuvas do
último final de semana, encontra-se novamente assoreado. Feito
documentação com fotos.

21/11/2011: Reunião com Prefeitura Municipal de Itatiba, com
participação do Dr. Marco Aurélio Germano de Lemos, Secretario de
Negócios Jurídicos, representando o Senhor Prefeito Municipal, Dra.
Lissandra Rela Constantino, Diretora de Habitação e Urbanismo e Dr. Otto
José Junqueira Cintra de Jesus, Secretário de Obras e Meio Ambiente do
Município, para tratar de resposta do Secretário Otto à notificação extra
judicial enviada pela JAPPA, com questões sobre assuntos ambientais da
cidade.
22/11/2011: Participação, à convite da Prefeitura Municipal de Itatiba, da
apresentação do Programa de Educação Ambiental do Gasoduto Campinas
- Rio (PEA-GASCAR), que é uma condicionante para licenciamento
ambiental da obra a ser efetuada pela Petrobrás.
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22/11/2011: Recebido da Sabesp, gráfico referente a efluentes líquidos,
conforme solicitado pela JAPPA em reunião com a estatal, contendo:
a) Empresas já interligadas ao SES de Itatiba
b) Empresas aprovadas para interligar e negociação em andamento
(cronograma)
c) Empresas para demanda de obras
d) Impossibilidade de interligação por falta de rede de esgoto disponível para
o cliente.
23/11/2011: Recebido em nossa sede, visita de alunos da ETEC Rosa Perrone
Scavone.
23/11/2011: Concedido entrevista para a ITV Brasil, referente novo
assoreamento do Lago do Camata.
30/11/2011: Participação do lançamento do Livro “Memórias – 20 anos de Da
Vinci”. A nossa entidade é citada no capítulo 11 do livro.
Visitas de monitoramento das águas do ribeirão e de seus afluentes.
Acompanhamento das ACPs. em trâmite na Comarca de Itatiba

Itatiba/SP, 30 de novembro de 2.011.
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