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“J A P P A - N E W S”
Relatório de Atividades – AGOSTO/2017
 02 Reuniões Ordinárias (10 e 17/08/2017)
 08/08/2017 = Participação de representantes da JAPPA em Reunião Mensal do
Conselho de Defesa do Meio Ambiente do Município (CONDEMA)
 11/08/2017 = Ocorre na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP),
encontro da Frente Parlamentar Ambientalista, que foram criadas com o objetivo de
assegurar que a agenda ambiental integre a pauta do Legislativo Estadual e no DF,
bem como de apoiar políticas públicas e de ações governamentais e da iniciativa
privada que promovam o desenvolvimento sustentável. As FP (s) Ambientalistas, tem
como objetivo geral, aprimorar a legislação ambiental em vigor e fomentar a temática
ecológica nas Assembléias Legislativas, na imprensa e perante a sociedade civil
organizada.Nesta reunião, estarão presentes representantes de nossa Câmara
Municipal e alguns itens que envolvem o tema ambiental, pudemos encaminhar
através da vereadora Roselvira Passini e suas assessoras, após reunião entre as
mesmas e o Sr. Edison Antonio Guidi, representante da JAPPA.
 17/08/2017 = A ACP (Ação Civil Pública) que a JAPPA é requerente, e são rés as
empresas Covolan Indústria Têxtil Ltda e Covolan Beneficiamentos Têxteis Ltda, foi
julgado procedente o pedido para condenar as referidas rés ao pagamento da
quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de danos morais ambientais
em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Itatiba. O valor deverá ser
atualizado e acrescidos de jutos moratórios de 1% a.m.
 24/08/2017 = Encaminhada denúncia aos órgãso públicos, de carros abandonados,
lixo, entulho e provável invasão de APP por construção particular.
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 28/08/2017 = Encaminhada solicitação de providências para limpeza de terreno, com
depósito de carcaças de veículos e despejo de esgoto no Córrego do Cioffi

 Preparação para mudança de local de funcionamento da nova sede da Instituição,
como limpeza e pintura do imóvel, conexão de telefonia fixa e internet, verificação de
fios e cabos de energia elétrica e religação do sistema de abastecimento de água e
esgoto.
A nova sede será na Travessa Monsenhor Koly nº 14 - sala 1 - centro - Itatiba/SP.

Itatiba/SP, 31 de agosto de 2.017.

2/2

