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

 Realizadas 03 Reuniões Ordinárias (13; 20 e 27/10/2016)

 06/10/2016 = Participação de representante de nossa Associação, em Audiência
Pública realizada no Auditório da Prefeitura Municipal sobre o Plano Municipal de
Saneamento Básico do Município. A referida audiência, contou com a participação
de técnicos da Prefeitura, representantes da SABESP e da ARSESP (Agência
Reguladora de Saneamento do Estado de São Paulo)

.

 06/10/2016 = Participação de representantes da JAPPA em palestra ministrada pela
Dra. Paula Storto, sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.
A referida palestra foi realizada pela Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e
Renda e teve como local o CRAS do Porto Seguro.
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 10/10/2016 = Realizado passeio (eco-trilha) no dia 10/10/2016 (segunda feira), com
alunos do ensino fundamental da Escola Da Vinci. Foi feito o passeio, com alunos no
período da manhã (08h30 às 11h) e com alunos no período da tarde (14h30 às 17h).
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 14/10/2016 = Constatado despejo irregular de efluente industrial em passeio público
na Rua Rosa Del Nero Rela, altura do número 300. Encaminhado vídeo da
ocorrência aos órgãos públicos para providências cabíveis.
Localização - Coordenadas Google Earth = 23° 00’ 51.06” (S) / 46° 50’ 45.84” (O).

 18/10/2016 - Protocolado junto ao MP, sob nº MP/SP 1086/16 no dia 18/10/2016,
documentos contendo:
a) CD com vídeo informativo feito pela nossa Associação sobre as obras de

duplicação da Rodovia Itatiba-Jundiaí, com intervenções no Ribeirão Jacaré.
b) CD contendo imagens de invasão de APP por pilastra de ponte (obra em

desacordo com projeto apresentado pela PMI junto ao DAEE) e imagens de
movimentação de terra com aterramento de área de mananciais.

c) Listagem de temas ambientais importantes para que seja escolhido um ou dois
dos temas para atuação mais destacada.

 22/10/2016 = Realizada troca/colocação de três bonecos Zé do Rio, nas pontes do
SUS e Mercadão e em frente ao Moinho do Denoni.
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 25/10/2016 = Participação no 1º Encontro da Sociedade Civil das Bacias PCJ,
realizado no dia 25/10/2016, na escola SENAI-Jundiaí. O encontro foi para debater
“quem é quem” na gestão da água e quais são as formas de participação nos
diversos entes do sistema de gerenciamento dos recursos hídricos. Abordado
também temas como a renovação da outorga do Sistema Cantareira, que terá
audiências públicas em dezembro/2016 e sobre o Fórum Mundial da Água, que será
realizado em Brasília em 2018.

 31/10/2016 = Participação em evento realizado no Teatro Ralino Zambotto, feito
pelos alunos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Anglo de Itatiba, que nos
convidaram após estarem em nossa Associação para colher dados de suas
pesquisas e conhecer nossa ONG. O evento foi para apresentar à convidados e
população em geral, projeto para a formação de grupos de estudo e discussão dos
17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU, que devem ser
implementados por todos países do mundo durante os próximos 15 anos, até 2030.
Os ODS são metas que a ONU propõe para reduzir a pobreza, promover a
prosperidade global e o avanço social e proteger o meio ambiente.

Itatiba/SP, 31 de outubro de 2.016.
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