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“J A P P A  N E W S” 
 
 

Relatório de Atividades – DEZEMBRO/2014 
 
 

 03 Reuniões Ordinárias (03; 11 e 18/12/2014) 
 

 03/12/2014: Representantes da JAPPA, atendendo convite, estiveram 
presentes, em reunião de trabalho entre Promotores de Justiça do 
Núcleo PCJ-Campinas do Grupo de Atuação Especial de Defesa do 
Meio Ambiente (GAEMA), Órgãos Ambientais e sociedade civil, no 
Auditório da Promotoria de Justiça de Jundiaí, a fim de discussão das 
metas regionais prioritárias na área de meio ambiente 

 

 04/12/2014: Recebemos, em caráter de doação da Fundação Educar 
(D. Paschoal) 500 (quinhentas) unidades de livros infantis, que se 
destinarão ao nosso projeto de incentivo à leitura. Serão entregues a 
todas as crianças que assistirem palestras ou participarem de eventos 
de nossa Associação. 
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 04/12/2014: Foi apresentado o TCC de um de nossos voluntários e 
aluno da ETEC Rosa Perrone Scavone, (Kleyton Camargo de Souza) 
que consiste em um aplicativo para celular. O cidadão ao presenciar 
algum crime ou dano ambiental, poderá encaminhar de seu celular 
fotos e local do fato, diretamente à JAPPA, em tempo real, para que 
ações possam ser efetivadas para coibir, identificar o causador e para 
encaminhamento aos órgãos públicos. 

 

 04/12/2014:  Recebida em nossa sede, encaminhada por cidadãos,  
denúncias de desmatamento e invasão de APP no Vivendas do Engenho 
D’Água.  Estivemos na área e pudemos constatar a supressão de mata 
nativa e terraplenagem no local. Feitas fotos e encaminhadas aos órgãos 
públicos (municipal e estadual) para providências cabíveis. 
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 05/12/2014 = Feitas incursões de verificação no Ribeirão quando foi 
constatada grande quantidade de peixes mortos boiando em suas 
águas. Foram feitas fotos e encaminhada denúncia aos órgãos 
responsáveis pela área ambiental Municipal e Estadual  

 

          
 
 

 

 09/12/2014:  Redigida memória de encontro com o Senhor Prefeito, na 
qual se registraram as ações concentradas e entregue em seu 
Gabinete. Também feito ofícios, encaminhando cópias desta 
“memória” aos Secretários de Educação, Meio Ambiente e à Diretora 
de Departamento da Secretaria de Planejamento, para iniciar 
tratativas para dar andamento ao quanto se avençou com o Prefeito 
de ações conjuntas a estabelecer  

 
 

 12/12/2014:  Recebido os boletins de atendimentos elaborados pela 

GM Ambiental durante o mês de novembro/2014, num total de 57 
(cinqüenta e sete) atendimentos, sendo 08 (oito) deles tratados pela 
Seção de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e 
Agricultura do Município de Itatiba. 
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 16/12/2014: Representante da JAPPA esteve presente na Reunião 
Extraordinária do Conselho da Cidade de Itatiba (CONCITA), quando 
foram tratados os seguintes assuntos: a) Aprovação da Ata da 1ª 
Reunião do Conselho, realizada no dia 05/11/2014. b) Leitura e 
aprovação dos ajustes sugeridos para o Regimento Interno do 
Conselho c) Eleição dos cargos previstos no R.I. (vice-presidente, 1º e 
2º secretários) a serem exercidos por membros titulares do Conselho. 
Após apresentação de nomes, considerações e discussões sobre o 
tema ficou assim definida a composição dos cargos: - Vice Presidente: 
Erik Carbonari (Secretário de Infra Estrutura e Desenvolvimento) - 1ª 
Secretária: Lisandra Rela (representante titular da SNJ) - 2º 
Secretário: Sócrates José Piovani (representante titular da ONG 
JAPPA). 

 

 

 17/12/2014: Representantes da JAPPA (Senhores Edison Antonio 
Guidi e Fioravante Carlos Polesi Filho) estiveram reunidos com 
Secretária da Educação do Município para tratarem de assuntos 
relativos a projetos de educação e conscientização ambiental que 
possam e venham a ser implementados por nossa Associação 
durante o ano de 2.015 em parceria com a Prefeitura de Itatiba 

 
 
 
 

 
 
 
 
Itatiba/SP, dezembro de 2.014. 


