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CNPJ: 09.006.872/0001-31

“J A P P A - N E W S”
Relatório de Atividades – NOVEMBRO/2017


Realizadas 03 Reuniões Ordinárias (09; 16 e 23/11/2017)



Realizada 01 AGE para eleição do Conselho Fiscal - gestão 2018/2020



01/11/2017 = Participação na comemoração do 160º aniversário de emancipação
política de Itatiba, realizada no Paço Municipal Prefeito Roberto Arantes Lanhoso.



10/11/2017 = Incursão pelo Lago do Camata, quando foi visto muito lixo, despejo de
esgoto doméstico, assoreamento do Lago e erosão das margens. Feitas diversas
fotos do local e encaminhadas aos órgão públicos municipais para conhecimento e
providências (SMAA, Fiscalização Ambiental, VISA, MP)
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14/11/2017 = Participação de representantes da JAPPA em Reunião Mensal do
CONDEMA (Conselho de Defesa do Meio Ambiente). Nesta oportunidade foi
tratado, principalmente, sobre a logística reversa, em especial no que diz respeito ao
descarte correto de lâmpadas. Dentro deste assunto, a JAPPA agendou
demonstração do equipamento e sistema de disposição de lâmpadas florescentes e
outras (papa lâmpadas) montado sobre um caminhão que viria a Itatiba com esse
proipósito.



21/11/2017 = Encaminhado vídeo solicitando vistorias e providências aos órgãos
públicos municipais, no qual é mostrado efeitos causados por chuva em área de
manancial no Jardim América por construtora de obras realizada próxima ao local.
 Em 23/11/2017: Retorno recebido pela JAPPA do Setor de Fiscalização
Ambiental = “já identificada a responsável e serão tomadas as medidas
cabíveis”


22/11/2017 = Participação de representante da JAPPA em Reunião Mensal do
Conselho Municipal de Saneamento Básico (CMSB), Entre os assuntos tratados o
que vale ressaltar a deliberação e apoio unânime de iniciar imediatamente trabalhos,
em conjunto (Prefeitura, Sabesp, Associação de Engenheiros e JAPPA) para mitigar
os intensos e constantes despejos de efluentes domésticos e industriais nos corpos
hídricos do Município. Caberá à Sabesp indicar os ramais que mais têm incidências
de despejos e ligação de esgoto em rede pluvial, cabendo aos demais envolvidos no
projeto, desenvolver programa de conscientização e educação ambiental (JAPPA e
AEAI) e identificação, notificação, autuação e se necessário, suspensão dos serviços
de saneamento do imóvel (SOSP, VISA e Sabesp).



23/11/2017 = Realizada demonstração pela Sorocaba Ambiental, aos técnicos da
Prefeitura Municipal no Aterro Sanitário, do funcionamento do equipamento
denominado “papa-lâmpadas”.
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23/11/2017 = Participação de reunião com Direção, Professor de Informática e
alunos do 3º ano do curso de TI da ETEC Rosa Perrone Scavone, para
demonstração de protótipos de programas para catalogação de árvores urbanas de
nosso Município. Foram apresentados pelos alunos 06 (seis) projetos, os quais
serão desenvolvidos e integrados em um único programa para celular, pelos alunos
que em 2018 estarão no 3º ano e então disponibilizado para a população, após
apresentação à Prefeitura Municipal de Itatiba, através da SMAA.



24/11/2017 = A JAPPA recebeu o ofício nº 022/2017 da Creche Paraíso Infantil,
assinado por sua presidente Sra. Carla Renata Frare Nani, no qual agradecem
nossa Associação pela parceria e contribuição em ações ambientais feitas junto com
as crianças daquela Entidade.



30/11/2017 = Recebidas 04 (quatro) alunas do Colégio Anglo, que vieram conhecer a
JAPPA e suas atividades e fazer pesquisa e entrevista, sobre a hidrografia do
município, em especial o Ribeirão Jacaré.

BOLETINS ELABORADOS PELA GM AMBIENTAL
 51 boletins de atendimentos = 1,7 atendimento/dia
MOTIVO DO ATENDIMENTO
Animal silvestre
Ave
Cobra
Árvore
Averiguação de caça
Queimada
TOTAL

QTDADE
24
15
06
03
02
01

%
47,1%
29,4%
11,8%
5,9%
3,9%
1,9%

51

100%

Obs.: Realizados 20 encaminhamentos de animais para Associção Mata Ciliar de
Jundiaí.

Itatiba/SP, 30 de novembro de 2.017
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