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“J A P P A - N E W S”
Relatório de Atividades – MARÇO/2016

Realizadas 02 Reuniões Ordinárias (10 e 31/03/2016)
03/03/2016 = Participação em Audiência Pública, que aconteceu no
Auditório da Prefeitura Municipal de Itatiba, que tratou sobre a fitos
sanidade (laudo técnico) de árvores da Praça da Bandeira e sujeitas a
supressão.
09/03/2016 = Despejo de esgoto em curso d’água (Córrego do
Operário). Enviado ofício aos órgãos competentes, com fotos do local,
solicitando providências.

A Sabesp realizou a manutenção no local, sanando o problema que se
apresentava.
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15/03/2016 = Participação em Reunião do CONCITA (Conselho da
Cidade de Itatiba) na sede da Prefeitura Municipal.

17/03/2016 = Feitas incursões e presenciado despejos de esgotos:
a) Rua Marcelo Gervásio Dian (altura do nº 100) – Itatiba Park
Coord. Google Earth = 23° 01’ 43.78” (S) / 46° 49’ 30.58” (O)
b) Recanto do Parque (em frente ao nº 135 da Av. Angelo B.
Rampazzo.
Coord. Google Earth = 23° 00’ 01.17” (S) / 46° 49’ 30.58” (O)
Encaminhado ofício aos órgãos competentes solicitando providências.
Quanto ao item A, o problema foi sanado de imediato (no dia
seguinte), com limpeza e desobstrução da tubulação, ocorrida por
mau uso dos moradores do entorno.
Em referência ao item B, como havia a necessidade de intervenção
em APP e, portanto ter que entrar com processo de liberação e
autorização junto ao órgão ambiental do município, a obra foi feita
após uma semana, com sucesso em sua elaboração, sanando os
problemas que vem ocorrendo constantemente naquele local.

21/03/2016 = Participação na Audiência Pública realizada na
Câmara Municipal de Itatiba, para discutir e apontar soluções para
os danos causados pelas chuvas que ocorreram na cidade.
Apresentado aos presentes o vídeo do acervo da JAPPA, feito no
ano de 2.013, quando das obras de duplicação da Itatiba-Jundiaí.
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22/03/2016 = Participação em Reunião Ordinária do CMSB
(Conselho Municipal de Saneamento Básico), que teve como
ordem do dia, a discussão do contrato de elaboração do Plano de
Saneamento, modalidade resíduos sólidos e drenagem e a
renovação do Conselho e Grupos de Trabalho.

22/03/2016 = Incursão pela Estrada Municipal Antonio Neto,
visualizado enorme despejo à céu aberto de esgoto industrial e
doméstico, que é levado ao curso d’água existente no local
(Córrego do Pinheirinho).
Coord. Google Earth = 23º 00’ 03.58” (S) / 46º 48’ 27.71” (O)

Encaminhado pedido de providências aos órgãos competentes.
Realizada pela SABESP obra de limpeza, de desobstrução de coletor
e também detectado uso incorreto do coletor por indústria.
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28/03/2016 = Participação de representante da JAPPA na Comissão
de Diagnóstico e Acompanhamento das Enchentes, que foi formada
na Audiência Pública realizada na Câmara de Vereadores no dia
21/03/2016 e que é composta por um representante da AICITA, um da
USF, um da AEAI, três vereadores e ainda quatro representantes da
sociedade civil. O objetivo principal da Comissão é auxiliar o Executivo
a encontrar soluções para que os problemas causados pelas recentes
chuvas não se repitam. Para tanto, foi encaminhado ofício com convite
para realização de reunião com Secretarias de Planejamento, Obras,
Meio Ambiente e Segurança Pública.

30/03/2016 = Incursão pelo Lago do Camata. Presenciado novamente
o assoreamento do Lago, erosão em pista de caminhada e margens,
abandono de área de lazer.

Atendendo solicitação de nossa Associação, muitos de nossos
voluntários e escolas parceiras contribuíram para amenizar o
sofrimento de nossos cidadãos desabrigados e que sofreram com as
enchentes. Foram captadas doações de roupas, materiais de higiene
e limpeza, artigos de cama, mesa e banho e também grande
quantidade de alimentos.
Os produtos arrecadados foram entregues nos postos de arrecadação
da Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal de Itatiba.
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