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JAPPA NEWS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES – DEZEMBRO/2013

03 Reuniões Ordinárias (05; 12 e 19/12/2013)
01/12/2013 = Início do Projeto “Árvores Heroicas” com definição de modelo e texto
para as placas. Programada incursões para realização de fotos de espécies
arbóreas, em diversos locais da cidade (zona urbana), para futura escolha das 10
(dez) árvores a serem condecoradas.
As fotos serão disponibilizadas nas redes sociais (páginas da JAPPA).
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05/12/2013 = Recebida comitiva de representantes da ARTVINCO, senhores
Advogados Drs. Ricardo Hasson Sayeg, Rodrigo R. Venturole, Alexandre Rela e
Wladmir de Oliveira Brito que propuseram a abertura de diálogo com a JAPPA
para tratar de assuntos referentes a instalação da pista de arrancada na Rodovia
Alkindar Monteiro Junqueira, a fim de buscar solução extrajudicial por meio de
compensação que a Associação julgue adequada.
Deixado claro pela JAPPA, que nossa instituição está sempre aberta ao diálogo e
sempre buscando a proteção do meio ambiente de nosso município.

06/12/2013 = Feita manutenção (Ponte do SUS) e colocação (Moinho Denoni) de
dois bonecos Zé do Rio.

09/12/2013 = Recebida denúncia de cidadão, morador na Rua Alessander
Luciano R. Liporoni – Jardim esplanada de despejo de esgoto em córrego.
Encaminhadas fotos e respectiva denúncia de dano ambiental à Fiscalização
Ambiental da SMAA, GM Ambiental e VISA.
Constatado o fato pelos agentes públicos e também, que a propriedade existente
no local, onde funciona uma Clínica de Reabilitação, não liga seu esgoto à rede
coletora da SABESP que passa no local e tomada outras medidas e providências
cabíveis.
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10/12/2013 = Recebido, como combinado em reunião com Rota das Bandeiras,
relatório em CD, contendo Batimetria e Estudo Hidrológico da Rodovia SP 360.
11/12/2013 = De acordo com o Provimento CG 001/2013, a Juíza de Direito da
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Itatiba, através de Alvará
Judicial expedido em 05/12/2013, autoriza o presidente de nossa Associação a
levantar o valor de R$ 1.722,23 (Um Mil, Setecentos e Vinte e Dois Reais e Vinte
e Três Centavos), referente a divisão de valores efetuado através de rateio a
todas as entidades assistenciais devidamente cadastradas no Juizado. Após a
assinatura do alvará pelo Senhor Edison Antonio Guidi, foi procedido o referido
depósito em conta específica da JAPPA nesta data e será utilizada para aquisição
de bens/equipamentos (01 aparelho PH metro portátil de bolso c/comp.
automática de temperatura e camisetas em malha PET) A prestação de contas
do valor referido, deverá ser efetuada até o dia 31/01/2014, sob pena de
suspensão automática de repasses futuros.

19/12/2013 = Apresentado novo logo da Associação.

17/12/2013 = Participação em Reunião do Conselho de Saneamento Básico do
Município.
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19/12/2013 = Recebida doação do Sr. Luciano Cremonesi Filho, um aparelho
GPS Garmin – Etrex Visa, que será utilizado para identificação de pontos em
denúncias de danos ambientais, como locais de desmatamentos, rompimento de
tubulações e de canalização de esgotos, etc.

Está sendo analisada a possibilidade de ingresso0 com Ação Civil Pública contra
a COVOLAN,TEXTIL relativa ao episódio do derrame de 5 mil litros de ácido
sulfúrico nas águas do Ribeirão Jacaré, em janeiro de 2012. Esta ação deve-se
somar à ação criminal já instaurada, e deve versar sobre danos materiais e danos
morais decorrentes do episódio.

Itatiba/SP, 31 de dezembro de 2.013.
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