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“J A P P A N E W S”
Relatório de Atividades – AGOSTO/2014

Realizadas 04 Reuniões Ordinárias (07; 14; 21 e 28/08/2014)
.
01/08/2014 = Recebidos em nossa sede, representantes da empresa
CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A (Ambiental), contratada pela Mata
Santa Genebra Transmissão S/A. O intuito da visita foi de obter informações para
elaboração do EIA/RIMA em virtude da implantação das linhas de transmissão, de
Araraquara/SP até Bateias/PR, passando por nosso município.
01/08/2014 = Recebidas 120 (cento e vinte) unidades de livros infantis, em
doação da Fundação Educar (D.Paschoal), que serão disponibilizados às crianças
que participarem de nossas palestras no projeto JAPPA de incentivo à leitura.

07/08/2014 = Com a necessidade de troca e manutenção de dois bonecos Zé do
Rio foi confeccionado neste dia mais um boneco. Será agendada data e horário
para a troca de dois bonecos: um no Córrego Perpétuo, próximo à Câmara de
Vereadores e outro em frente ao Moinho Denone.
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12/08/2014 = Presença de representante da JAPPA em reunião do CONDEMA,
que teve a seguinte agenda (pauta):
a) Lago do Camata
b) Projeto de plantio (10 mil mudas de árvores)
c) Fundo Municipal de Meio Ambiente
d) Boletins de Atendimentos da GM Ambiental
e) Lava Rápido
14/08/2014 = Apresentada a Agenda Positiva Ambiental JAPPA, a realizar-se
durante os meses de setembro, outubro e novembro/2014, podendo ainda, serem
acrescentados novos programas e eventos.
a) SETEMBRO
- 18/09 = Comemorando o Dia Mundial de Limpeza de Praias e Rios (Clean Up
The World), iremos neste dia realizar, como em anos anteriores, uma limpeza
ecológica em trecho das margens do Ribeirão Jacaré. Para estarem juntos com a
JAPPA neste dia e nos auxiliarem, estaremos convidando, o TG 02-070, o Corpo
de Bombeiros Municipal, a GM Ambiental, ETEC Rosa Perrone Scavone, Câmara
Verde (Câmara Municipal de Itatiba), Jornais, TV local e escolas municipais.
- 20/09 = Será realizado JAPPATOUR com voluntários da Associação e
convidados.
b) OUTUBRO
- 07/10 = Visita à Associação Mata Ciliar com diretoria da ETEC (em
comemoração ao Dia Mundial dos Animais e Dia da Natureza, que acontece no
dia 04/10).
- 15/10 = Dia do Educador Ambiental/Dia do Professor
No dia 16/10, será montada barraca na Praça da Bandeira para apresentação dos
trabalhos da JAPPA e palestras. Será feito convite às escolas e brincadeira com
material de fazer bolhas.

c) NOVEMBRO
- 08/11 = Incursão pelas margens do Ribeirão Jacaré e Córregos, para que sejam
verificados níveis de poluição e despejos de efluentes industriais e domésticos.
- 20/11 = Passeio pelo Ferraz Costa (parque, trilha e área de plantio).
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23/08/2014 = Realizado evento no Teatro Ralino Zambotto (Show de Mágica com
Humor), que contou com a presença de 212 pessoas (164 adultos e 48 crianças)

25/08/2014 = Participação de representantes da JAPPA em Reunião do Conselho
de Saneamento Básico Municipal quando foi reiterada a solicitação de
apresentação de notas fiscais dos pagamentos efetuados com verba do Fundo
Municipal de Saneamento, lembrando que esse valor era de R$ 4.500.000,00
(quatro milhões e quinhentos mil reais) e atualmente em caixa, existe um valor de
aproximadamente R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Destacado também que os
valores gastos com a verba do fundo, não foram objeto de projetos para sua
realização, nem tão pouco passaram por vistas dos conselheiros para autorização
de sua aplicação.
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29/08/2014 = Recebidos da SABESP, 400 (quatrocentos) gibis – A Turma do Leo
em: O Mistério do Desperdício – a ser distribuído entre crianças (Projeto JAPPA
de incentivo à leitura) e para conscientização ambiental (consumo consciente).
Encaminhadas aos órgãos competentes, durante este mês, diversas denúncias de
agressões ao meio ambiente, como:
- despejo irregular de esgoto doméstico em Córregos do município
- despejo irregular de gasolina na garagem da PMI
- corte de árvores
- aterro e terraplenagem em APP
Feitas incursões pelas margens do Ribeirão Jacaré, Córregos e Mananciais do
Município, quando foram vistos e notados diversas agressões.
Encaminhadas fotos para providências.
Algumas imagens:

Itatiba/SP, 31 de agosto de 2.014.
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