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JAPPA NEWS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ABRIL/2014

Realizadas 04 Reuniões Ordinárias (03 + 10 + 17 e 24/04/2014)

02/04/2014 = Vistados 06 (seis) processos, alguns dos quais instaurados a pedido
da JAPPA na Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura do Município.
03/04/14 = Atendendo solicitação de representante da S/A Fabril Scavone,
fizemos visita às dependências da empresa e pudemos observar que o Córrego
Cioffi, que corre entre a referida e a USF, encontra-se totalmente assoreado, com
muito mato, lixo e despejo de esgoto doméstico. Feita coleção de fotos que foram
encaminhadas, para conhecimento e providências da equipe de licenciamento e
fiscalização ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura do Município.
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08/04/2014 = Participação da JAPPA na Reunião do CONDEMA, quando foram
tratados os seguintes assuntos:
a) Processo referente a Pista de Arrancada: Informado aos Conselheiros por
representantes da JAPPA, que a Associação já recebeu visita de advogados da
empresa ARTIVINCO e também questionamentos do Secretario de Planejamento
sobre o processo referente a pista de arrancada e que por decisão unânime,
tomada em Reunião da Associação, o processo deve continuar os trâmites legais
e que não há da parte da entidade, disposição de celebrar acordo para sua
abreviação.
b) Visita à Scopel – Relatada visita à obras no Páteo do Colégio e Lago do
Camata, por membros da Comissão formada pelo CONDEMA para
acompanhamento de empreendimentos a serem instalados no município. Feito
relatório de visitas e alguns questionamentos foram encaminhados, via ofício, para
órgãos oficiais (SMAA e Secretaria de Planejamento ).
c) Fundo Municipal - Discutido pelos Conselheiros a destinação da verba do
Fundo Municipal de Meio Ambiente. O Senhor Presidente do Conselho e
Secretario de Meio Ambiente e Agricultura, propõe que seja usada verba para
aquisição de uma moto e um veículo para a SMAA e ainda, pagamento de cursos
de qualificação para funcionários daquela pasta. Foi também sugerido e aprovado
que a possibilidade de participar destes cursos seja estendida a entidades quen
participam do CONDEMA. O assunto será debatido novamente em reuniões
futuras.
d) Lava Rápido e Oficinas Mecânicas - Informado que os estabelecimentos estão
sendo visitados e tem um prazo de 60 (sessenta) dias, à contar de 01/04/2014,
para sua adequação, sob pena do estabelecimento ser lacrado.
e) Ofício para Governador do Estado, referente outorga do Sistema Cantareira. Questionado novamente presidente do Conselho sobre a confecção do ofício a
ser encaminhado ao Governador do Estado, sobre a outorga do Sistema
Cantareira. O ofício a ser feito pelo Conselho, assinado por seu presidente e
encaminhado ao Prefeito e ao Presidente da Câmara de Vereadores, e que deve
solicitar dessas autoridades, o envio de pleito relativo a discussão da outorga do
Sistema Cantareira, em fase de revisão. Até o presente momento o texto a ser
utilizado no documento não foi enviado aos conselheiros do Condema, como
deliberado a seu tempo, tendo ficado o Secretário-Presidente de fazer isto nos
próximos dias.
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f) Carta Campinas – Córrego Jurema - Na abertura para os temas não constantes
da pauta de Reunião, a JAPPA fez os seguintes apontamentos:
1) Córrego Jurema: ainda continuam os lançamentos de esgoto no Córrego
Jurema. Após questionamentos à SABESP, foi informado à nossa Associação que
o problema já foi detectado, porém necessitam do auxílio da Secretaria de Obras
da Prefeitura, o que não ocorreu até o presente momento. Existe uma pendência
entre a Prefeitura e a SABESP, que o Presidente do Condema se comprometeu
aplainar.
2) Carta Campinas: apresentado aos presentes, conteúdo da Carta, na qual foi
deliberado pelo Conselho Fiscal do PCJ, que os municípios devem proceder
desassoreamento de córregos, lagos e rios e também, implementar programa do
PSA (pagamento por serviços ambientais) como o de Extrema/MG.

11/04/2014 = Através do Alvará Judicial, expedido em 10/04/2014, pelo Dr.
Gustavo Nardi, digníssimo Juiz de Direito desta Comarca de Itatiba/SP, fomos
autorizados a proceder ao levantamento do valor de R$ 505,19 (quinhentos e
cinco reais e dezenove centavos), referente a valores pagos em conta judicial
vinculada. O referido valor, que é referente ao repasse do primeiro trimestre de
2014, foi depositado em conta específica da JAPPA em 17/04/2014 e deverá ser
utilizado para aquisição de bens, cuja prestação de contas deverá ser efetuada
até o último dia do mês de janeiro do próximo ano.
15/04/2014 = Em visita agendada pelo voluntário Gustavo Checchinato,
representantes da JAPPA estiveram no dia 15/04/2014 na cidade de Jundiaí na
HATHOR Business e Marketing, onde foram recebidos pela proprietária Sra.
Luciane C. Bigardi. O objetivo da visita foi de aprimorar e modernizar as ações de
marketing da JAPPA, com a melhoria do site e páginas na rede social e também a
busca profissional de parcerias e patrocínios para ações e sustentação da
Associação.
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25/04/2014 = Participação de representantes da JAPPA no “Manifesto Salvem o
Cantareira- Água para Todos”, na cidade de Piracaia/SP, na ponte da divisa,
estrada entre Piracaia e Joanópolis, onde se localiza o reservatório
Jaguari/Jacareí.
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26/04/2014 = SERRATOUR – realizada trilha ecológica e passeio na Serra do
Cocais – Pedreira Alpinas, com alunos da ETEC Rosa Perrone Scavone.

29/04/2014 = Participação em Reunião do CONSABA (Conselho de Saneamento
Básico do Município).

Itatiba/SP, abril de 2.014.
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