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JAPPA NEWS
RELATÓRIO DE ATIVIDADES – FEVEREIRO/2014
Realizadas 04 Reuniões Ordinárias (06; 13; 20 e 27/02/2014).
05/02/2014 = Atendendo pedido do Secretario de Meio Ambiente e Agricultura,
realizou-se na Prefeitura Municipal de Itatiba encontro em que se conversou sobre
assuntos referentes as denúncias encaminhadas pela JAPPA, relativas a boletins
de atendimentos elaborados pela GM Ambiental e sobre a participação da
Associação em Reunião do CONDEMA. Quanto ao CONDEMA, foi reafirmado
que se houver o envio da Ata da última reunião e isto for respeitado como rotina,
nossos representantes voltam a participar das Reuniões daquele Conselho.
10/02/2014 = Participação em Reunião com promotores do GAEMA-Campinas e
Promotora do MPF na cidade de Campinas, como preparatória para as
Audiências Públicas que tratarão da renovação e / ou revisão da outorga do
Sistema Cantareira e da atual situação de escassez hídrica enfrentada pela região
das Bacias dos Rios PCJ.
11/02/2014 = Participação de representantes da JAPPA em reunião do
CONDEMA, Na oportunidade foram discutidos diversos assuntos, entre eles,
destinação de recursos advindos do FMMA (Fundo Municipal de Meio Ambiente),
TAC a ser assinado por empresa responsável pelo empreendimento Páteo do
Colégio e empreendimento GSP. Quanto ao empreendimento Páteo do Colégio,
foi informado por representante do Departamento Jurídico da PMI que o TAC
deverá ser assinado até o dia 14/02/2014. O texto integral deste TAC deverá ser
enviado aos membros da Comissão de Loteamentos e Condomínios do
CONDEMA, coordenado pela JAPPA, antes de ser assinado, conforme
compromisso anteriormente firmado em reunião deste mesmo CONSELHO.
Sobre o empreendimento GSP na Rodovia Itatiba-Louveira, foi informado que
como não houve acordo entre as partes a respeito do TAC a ser assinado, deverá
ser aberta uma ACP pela Prefeitura, assim que a Secretaria de Negócios
Jurídicos seja autorizada para tanto.
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11/02/2014 = Incursão pelo Rio Atibaia quando se registrou a intervenção
procedida no leito do Rio pela empresa DAE Jundiaí, que capta água em Itatiba.
Feitas fotos para arquivo e encaminhadas para GAEMA, DAEE, CETESB, MP,
GM Ambiental, PM Ambiental, Fiscalização Ambiental e Defesa Civil de Itatiba.

12/02/2014 = Realizado o II ABRAÇO AO LAGO DO CAMATA – evento para
chamar a atenção da população e autoridades locais para a recuperação,
preservação e conservação deste recurso, que sofre nos últimos anos, graves
danos ambientais (assoreamento, despejo de lixo e esgoto, pichações, etc.).
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20/02/2014 = Visitado o condomínio Itatiba Country, em atendimento a solicitação
de moradores. Registrado assoreamento de nascente, córrego e lago, com
despejo de esgoto doméstico “in natura”.

25/02/2014 = Participação em Reunião do Conselho de Saneamento do Município
de Itatiba.
25/02/2014 = Feitas vistas a 05 (cinco) processos instaurados pela SMAA (Depto.
de Fiscalização Ambiental), referente a danos ambientais que foram objeto de
denúncias encaminhadas pela JAPPA e que constam de boletins de atendimentos
da GM Ambiental.
26/02/2014 = Reunião de trabalho na sede da JAPPA, para preparação e
definição de ações referentes aos eventos a serem promovidos durante o mês de
março/2014.
26/02/2014 = Participação no programa cultural da Radio Click Web
Confecção de boneco do Zé do Rio

Itatiba/SP, fevereiro de 2.014.
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