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“J A P P A - N E W S”
Relatório de Atividades – JANEIRO/2019
Realizadas 05 Reuniões Ordinárias (03; 10; 17; 24 e 31/01/2019)
03/01/2019 = Apresentada a bandeira da JAPPA, confeccionada em pano a ser
utilizada em eventos da nossa Associação e de que ela faça parte.
03/01/2019 = Apresentada a Agenda Ambiental da JAPPA para o ano de 2.019 e
definidas datas dos seguintes eventos:
a) 22/03/2019 = Dia Municipal do Ribeirão Jacaré e Dia Mundial da Água:
Em parceria com a SABESP e SEED (Secretaria de Educação de
Itatiba), será realizado um “peixamento” nas águas do Ribeirão Jacaré.
Contatados potenciais patrocinadores para auxiliar na aquisição dos
alevinos em idade juvenil.
b) 17/05/2019 = Aniversário da JAPPA (12 anos):
Será encaminhado ofício à CMI ( Câmara Municipal de Itatiba), para
solicitar cessão das dependências do Plenário Abílio Monte, onde se
realizará evento de aniversário, contando com palestras sobre temas
ambientais.
c) 20/09/2019 = Clean Up Day:
Pelo sexto ano consecutivo será procedida a Limpeza de trecho do
Ribeirão Jacaré, com a participação de alunos das escolas e
Secretarias Municipais.
Dentre as atividades de 2019, continuarão sendo acompanhando os processos e
ações em trâmite no MP, assim como o incentivo à leitura e pronunciando
palestras em escolas e SIPATs.
Participação de reuniões e trabalhos junto ao CONDEMA e CMSB.
Serão ainda realizados eventos (II Noite Cigana, Bazar de Inverno, etc.) para
captar recursos à ONG e integração com atrações e eventos afins (Teatro, Feira
Vegana, etc.).
Também fortalecer parcerias como as efetivadas no ano anterior, com Abrigo
Pitukinha e VECA.
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15/01/2019 = Participação de representantes da JAPPA em Reunião Mensal do
CONDEMA. Nesta reunião, teve a apresentação de nova conselheira,
representante da OAB-Itatiba, Dra. Larissa Dias Pizzi.
Dentre os assuntos discutidos, o que mais se debateu foi quanto a deliberação do
CONSEMA nº 03/2018, referente a regularização de edificações em imóveis
urbanos cujas APPs. Tenham perdido suas funções ambientais.
A JAPPA, desde a reunião de dezembro de 2.108 é contra a aprovação desse
tema, uma vez, que a nível jurídico, entende ser ilegal tal decisão, pois fere o CFB
( Código Florestal Brasileiro - Lei 12651 de maio de 2012).
Na oportunidade a JAPPA, solicitou constar seu voto discordante em Ata do
CONDEMA.
21/01/2019 = Encaminhada denúncia aos órgãos competentes, de despejo de
resíduos e também queimada em trechos da Estrada Municipal Olympia Netto
Padovani (CEP 13254-740) – Colina II.
Na referida estrada, também verificado intenso processo erosivo, colocando
pedestres em risco.
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24/01/2019 = Fomos recebidos pela Dra. Ana Paula Nidalchichi Ribeiro, da
Promotoria de Meio Ambiente.
Primeiramente, nossa reunião se pautou ao inquérito civil nº 716/2016, que trata
das nascentes de nosso Ribeirão Jacaré.
Relatamos à Promotoria, as tratativas iniciais da PMI com a USF, a fim de
elaborar um diagnóstico para recuperação da sub-bacia do Ribeirão Jacaré.
Também protocolamos junto à Promotoria de Meio Ambiente, solicitação de
providências e medidas cabíveis, quanto a assuntos já discutidos em reuniões
com Prefeitura em diversas secretarias, mas principalmente no CONDEMA
(Cemitérios Municipais e Desinstalações de Equipamentos em fabrica desativada
– Covolan).
Ainda solicitamos à Promotoria, orientações quanto a assuntos ligados à CETESB
e DAEE, os quais serão encaminhados documentações para sua ciência.
Quanto à construções em APP urbana, que perderam sua função ecológica,
deixamos em mãos da Dra. Ana Paula, a minuta do Decreto do CONSEMA
(003/18) para seu conhecimento.

31/01/2019 = Fechada parceria/convênio com a USF. Este presente convênio tem
por objeto a concessão de descontos aos associados ou da JAPPA, ingressantes a
partir do Vestibular de Verão 2019/1 nos cursos de graduação e pós-graduação lato
sensu oferecidos pela Universidade São Francisco, nos percentuais:
a) 10% (dez por cento) para ingressantes na graduação presencial;
b) 20% (vinteporcento) para ingressantes na graduação EAD;
c) 20% (vinte por cento) para associados e 10% (dez por cento) para dependentes
nos cursos de pós-graduação lato sensu;
d) 10% (dez por cento) de desconto mobilidade após aplicação do desconto
convênio para ingressantes na graduação presencial que não residirem
nas cidades de Bragança Paulista, Itatiba e Campinas, Estado de São
Paulo, para associados.

31/01/2019 = Recebemos em nossa sede, a visita de voluntárias da SIBES, que
apresentaram projeto denominado PEQUENO AMBIENTALISTA.
Trata-se de eventos semanais sobre meio ambiente, com palestras, oficinas,
eventos e encontros mensais para apresentação de resultados, através de
musicais, peças de teatro, poesias e mutirões de limpezas. Recebemos convite
para a participação da JAPPA em toda programação e já na primeira semana de
março, serão recebidos jovens da SIBES na sede da JAPPA em visita à nossa
sede administrativa, para que conheçam um pouco de nosso trabalho e do
trabalho voluntário voltado para o meio ambiente.
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RESUMO DOS BOLETINS DE ATENDIMENTOS ELABORADOS PELA GM
AMBIENTAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019:

54 ATENDIMENTOS (Bas. de nº 001 à 054/19) = 1,74 atendimentos/dia
MOTIVO ATENDIMENTO
Animal Silvestre
Cobra
Ave
Pesca predatória
Apoio à Fiscalização Amb
TOTAL

QTDADE
21
16
15
01
01

%
38,9%
29,7%
27,8%
1,8%
1,8%

54

100%

Ocorreram 19 encaminhamentos para Associação Mata Ciliar de Jundiaí = 35,1%
dos atendimentos efetuados.

Itatiba/SP, 31 de janeiro de 2.019.
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