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JAPPA

NEWS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – AGOSTO/2012

Ø 05 Reuniões Ordinárias (02; 09; 16; 23 e 30/08/2012)
Ø Realizadas 43 (quarenta e três) palestras durante o mês de agosto/2012 para
alunos de 6º a 9º anos das escolas municipais, dentro de convênio firmado
com a Prefeitura de Itatiba. Foram assistidas por 2.323 crianças e cada uma
delas recebeu um livro para incentivo à leitura, miniaturas de jacarés e
tiveram sorteadas camisetas e bonés da entidade JAPPA.
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Ø 11/08/2012 = Feita incursão pelo Córrego Operários, atendendo denúncia de
populares sobre mau cheiro no local. Não localizado lançamento de esgoto,
porém foi vista enorme quantidade de lixo (garrafas plásticas, sacos plásticos,
papéis de propaganda eleitoral, mala, vidros, etc.). O Córrego também se
encontra totalmente assoreado, necessitando ações do Departamento
competente da Prefeitura.
Também feita incursão pelo Ribeirão Jacaré para observar alterações que
vêem, ocorrendo constantemente com águas do ribeirão.

(Foz do Córrego Operários)

(Presente deixado no Córrego)

(Presente deixado no Ribeirão)

(Local do Córrego com assoreamento)
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Ø 12/08/2012 = Participação em Reunião do CONDEMA , quando foi aprovada
redação de ofício a ser encaminhado pelo CONDEMA ao Senhor Prefeito
Municipal cobrando iniciativas para regulamentação de projeto de
normatização de lava rápido, oficinas mecânicas, funilarias e
estabelecimentos para troca de óleo em nosso município.
Ø 13/08/2012 = Visita feita ao Município de Extrema e à sua Secretaria de
Meio Ambiente, para conhecer o Projeto Conservadores da Água. Visitadas
também propriedades rurais, às quais tem sido aplicada parceira da Prefeitura
através deste projeto, que tem como meta, preservarem nascentes e zelar pela
qualidade das águas nascentes do Município, uma das cabeceiras do Rio
Jaguari e adequar legalmente as propriedades do ponto de vista ambiental.
Foram observadas as melhorias conquistadas através de reflorestamento ciliar
nas propriedades e da meta de adequar ambientalmente estas propriedades
rurais com proteção de corpos d’água e gerenciamento global das
propriedades com aplicação de cercas, técnicas de terraceamento, implantação
e conservação de matas ciliares e de topo de morro e finalmente com
pagamento por Serviços Ambientais. O Projeto teria implantado nos 5 (cinco)
anos de funcionamento algo como 300 a 350 km de cercas de proteção a
mananciais.

(Disponibilizado Relatório sucinto desta visita em nosso site e página do facebook)
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Ø 22/08/2012 = Enviada solicitação e reivindicação via ofício, ao Senhor
Secretário de Meio Ambiente e Agricultura de Itatiba, para desassoreamento e
reflorestamento ciliar do Córrego Operários.
Ø 23/08/2012 = Recebemos em nossa sede, visita de micro empreendedor que
apresentou o Eco Wash. Processo de lavagem automotiva a seco com novo
conceito de lavagem que não utiliza água, fazendo uma economia de 350
litros de água por carro.
Também neste processo de lavagem a seco, os panos utilizados são
descartáveis e após seu uso, são reciclados para confecção de camisetas.
Ø Recebidas visitas de vários candidatos a vereador nas próximas eleições.
Ø Tratado da organização dos debates a ser realizados com os candidatos a
prefeito nos dias 13 de setembro (João Gualberto Fattori), 20 de setembro (
José Roberto Fumach) e no dia 18 (David José Bueno Gomes) sempre das
16:30 às 20:30, com gravação integral, e facultado o encaminhamento de
perguntas a ser formuladas aos candidatos por e mail, que podem ser dirigidas
para ribeiraojacare@uol.com.br. O local dos encontros/debate será o
auditório do Colégio Objetivo – UNIP – Rua Campos Sales, 91 ou no
estacionamento da Rua Aristides Lobo 75. A ordem dos trabalhos será:
abertura, pronunciamento do candidato, perguntas da JAPPA, perguntas da
internet e perguntas ao vivo.
Ø Acompanhado pedido de representação de improbidade Administrativa contra
o Prefeito João Fattori e seu Secretário Otto José Junqueira Cintra de Jesus
por omissão de obrigação em oferecer respostas a questionamentos
específicos do meio ambiente, de acordo com várias leis pátrias, apresentado
junto ao Ministério Público de Itatiba, que até o final de Agosto não tinha
apresentado evolução.
Ø Reiterada cobrança dos Boletins de Atendimento da Guarda Ambiental
Municipal de Itatiba cujos últimos disponibilizados datam de março passado.
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Ø Criada por sugestão do Vice Presidente Fioravante Carlos Polesi, a Medalha
do Mérito Ambiental da JAPPA, a ser “curada” por comissão especialmente
constituída para o fim de estabelecer critérios de concessão e escolha de
nomes a ser contemplados.
Ø Reiteradas solicitações ao M Público de abertura e reabertura de ações civis
públicas contra empresas que ligadas ou não ao sistema de coleta de efluente
da SABESP seguem lançando poluentes e alterando a cor natural das águias
dos riachos e ribeirão de Itatiba.
Ø Participação em 05 (cinco) reuniões do Grupo de Estudos formado pela
Prefeitura para estudo e formulação do PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO.

5/5

