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

03 Reuniões Ordinárias (06 – 13 e 27/11/2014)

04/11/2014 = Participação de representantes de nossa Associação, de
palestra proferida na Câmara de Vereadores de Itatiba, sobre o Novo
Marco Regulatório para as Organizações da Sociedade Civil.
A palestra foi feita por diretor da Caritas Brasil e contou com a
organização da Associação de Entidades Assistenciais de nosso
Município.

05/11/2014 = Ocorreu nas dependências da Prefeitura Municipal de
Itatiba, a 1ª Reunião do Conselho Municipal da Cidade, que contou
com a presença de representante da JAPPA. Nesta primeira reunião,
foi discutido e deliberado alterações no Regimento Interno do
Conselho.
Esta reunião foi presidida pelo Senhor Prefeito Municipal e já tem
agendado os seguintes encontros:
a) 10/12/2014 = Reunião Extraordinária para eleição da diretoria do
Conselho (presidente, vice-presidente, 1º e 2º secretários).
b) Reuniões trimestrais, que Acontecerão nos dias 04/02/2015;
06/05/2015; 05/08/2015 e 04/11/2015.
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08/11/2014 = Realizado, em parceria com o Armazém Balardin, a Degustação de
Vinhos da Vinícola Miguel Torres, com enólogo.
A renda com a venda dos convites (limitados) que foram adquiridos para a
participação neste evento, foi integralmente cedida à nossa Associação (100%),
alcançando assim o intuito a que foi proposto o encontro.

10/11/2014 = Muitas vezes que estivemos fazendo a limpeza simbólica das
margens do Ribeirão Jacaré, notamos que no trecho em frente ao Mercadão
Municipal, um taquaral represava muita sujeira deixada por inconseqüentes
moradores de nossa cidade (garrafas pet, sacos de lixo, restos de comida,
embalagens plásticas), causando mau cheiro e até um visual muito feio no local.
À pedido de nossa Associação e em contato com o vereador Décio da Farmácia,
que foi o interlocutor da nossa solicitação, a Secretaria de Meio Ambiente e
Agricultura fez a poda do taquaral e a limpeza do local, deixando aquele ambiente
com uma visão bem mais agradável, sendo alvo de elogios de várias pessoas que
passaram por lá.
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11/11/2014 = Participação de representantes da JAPPA em Reunião Ordinária do
CONDEMA, realizada na Sala de Licitações do prédio da Prefeitura.
Na oportunidade foram discutidos diversos assuntos, entre eles:
a) Apresentação de projeto piloto para implantação de Jardim Botânico junto ao
Lago do Camata.
b) Apresentação de saldo existente no Fundo Municipal de Meio Ambiente e
solicitação de apresentação de extrato detalhado da movimentação bancária
dos valores constantes deste Fundo (receita e despesa).
Também sugerido a apresentação pela ONG JAPPA, de projetos ambientais.
Que possam a vir ser realizados com verba do Fundo Municipal.
c) Informado que será feita nova licitação para a construção de 05 (cinco) eco
pontos na cidade, para descarte correto de resíduos.
d) Será feita próxima ao Shopping - Móveis, a Praça Três Corações, com plantio
de árvores nativas (jacarandá. Mogno, imbuia, peroba, entre outras), visando
retratar e resgatar a história de Itatiba, como a capital do móvel colonial.
e) Dos 27 lava rápidos existentes no município, 03 deles fecharam por conta
própria, 05 foram embargados e 05 ainda estão fazendo adequações para seu
funcionamento e dentro de prazos estabelecidos pela Secretaria. O restante
(14) foram devidamente certificados pela Prefeitura de Itatiba.
Ainda quanto à lava rápidos, os que atuam dentro de postos de combustíveis
são fiscalizados pela CETESB, portanto a SMAA não tem atuação sobre os
mesmos.
f) Quanto a pichações no município, existe lei municipal de 2.004 e as mesmas
são aplicadas de acordo com o Código de Posturas do Município.

17/11/2014: Recebido da SABESP, via e. mail, planilhas com dados
da sonda de monitoramento das águas do Ribeirão Jacaré e print das
telas dos dias 13 e 14/11/2014, que mostram provável lançamento nas
águas do ribeirão no dia 14/11, alterando os parâmetros de qualidade
da água, principalmente OD e turbidez.
19/11/2014: Participação de representantes da JAPPA, atendendo
convite, de Comemoração do Dia da Bandeira, promovida pelo Tiro de
Guerra 02-070.
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26/11/2014 = Realizado encontro com Senhor Prefeito Municipal, com
a participação dos Senhores Edison Antonio Guidi e Fioravante Carlos
Polesi.
Diversos assuntos foram tratados e os mais relevantes foram:
a) Palestras de conscientização ambiental da JAPPA na rede
municipal de ensino e celebração de convênio para custeio das
mesmas.
b) Subvenção da PMI à Associação
c) Parcerias a serem implementadas, entre elas, mega plantio a ser
realizado no próximo ano, e audiências públicas para apresentação
de projetos ambientais (Jardim Botânico, intervenção na Praça da
Bandeira, parque linear próximo ao SESI).
d) Incentivo a programas de conscientização e consumo consciente
da água
e) Maior transparência aos pedidos da JAPPA junto aos Conselhos
Municipais

Visitas periódicas aos trechos urbanos percorridos pelo nosso
Ribeirão Jacaré.

Acompanhamento e encaminhamento de denúncias de agressões ao
meio ambiente.
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