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“J A P P A - N E W S”
Relatório de Atividades – AGOSTO/2019

 Realizadas 03 Runiões Ordinárias (12 - 19 e 26/09/2019)

 09/09/2019 = Representante da JAPPA participou de Reunião para tratar de
assuntos referentes ao Projeto para Diagnóstico da Bacia Hidrográfica do Ribeirõa
Jacaré. Estiveram presentes, o representante da USF (Professor Thompson), a
representante da SABESP (Gerente Camila) e a representante da SMAA (Thais
Polezel). O tema principal do encontro, foi sobre a qualidade da água do ribeirão,
sua classificação e sobre a instalação da sonda de monitoramento à ser feita pela
SABESP.

 15/09/2019 = Realizada palestra à pais e alunos da EMEB Maria do Carmo Parisotto
Mosca, durante encontro do Projeto “Caravana dos Palhaços”, realizado por um
grupo de cidadãos, mensalmente, formado por voluntários de diversas áreas de
atuação, como psicólogos, pedagogos, assistentes sociais e nutricionistas.
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 16/09/2019 = Participação de representante da JAPPA em Reunião Mensal do
Conselho de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA). Na oportunidade, foi
apresentado pela JAPPA, projeto para confecção de gibis (20 mil unidades), à serem
confeccionados com verba do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Esses gibis, de
conscientização ambiental, serão distribuídos nas escolas municipais, para alunos
do ensino fundamental

 20/09/2019 = Realizado, às margens do Ribeirão Jacaré, entre os trechos da Ponte
do Extra e Ponte do Mercadão, o evento da JAPPA, dentro do “DIA MUNDIAL DE
LIMPEZA” (Clean Up Day), que atingiu o seu objetivo principal, que é o de
conscientização quanto ao descarte correto de resíduos e do consumo consciente.
Esse nosso evento, só obteve o sucesso pretendido e alcançado, graças à mídia
local, em especial ao JI Diário e Rádio CRN, que fez a divulgação e reportagens da
ação, que é realizada há seis anos consecutivos. Novamente tivemos a presença
importante dos alunos da ETEC, do Grêmio Estudantil da Emeb Nazareth, dos
atiradores do Tiro de Guerra local, da LIBRAS, da SIBES e do Lixo no Chão em
Itatiba Não. O evento teve o apoio e parceria da PMI, através da Secretaria de
Educação e Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.
Foram recolhidos/coletados, 0,32 t (320 Kg) de resíduos, entre garrafas pet e de
vidro, calçados, roupas de adultos e crianças, brinquedos, carrinho de supermercado,
chiqueirinho de criança, papelão, sacolas plásticas, pneus, caixas de madeiras,
fraldas, preservativos, cachimbinhos de vidro, sacos de lixo com lixo doméstico,
muita comida (frios) em embalagens fechadas, muito pão de forma e muito RCC.
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 20/09/2019 = Participação de representantes da JAPPA em evento comemorativo do
segundo aniversário do Centro de Educação Ambiental de Itatiba (CEAI). Na
oportunidade, foi inaugurada nas dependências do espaço educador municipal, a
“Sala de Pesquisas de Vazamentos da SABESP”, que tem por objetivo, que
profissionais e cidadãos tenham acesso a tecnicas para pesquisar vazamentos em
residências, edifícios públicos ou empresas.

 24/09/2019 = Participação de representante da JAPPA em Audiência Pública para
apresentação do PMGRS (Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos).

 25/09/2019 = Participação de representante da JAPPA em Reunião Mensal do
Conselho de Saneamento Básico do Município (CONSABA).

 29/09/2019 = Participação de representantes da JAPPA, na entrega da Revitalização
do Lago do Camata. Nossa Associação, com apoio e patrocínio da Aquafish Alevinos,
foi a responsável por conseguir 500 unidades de peixes que foram soltos no Lago
pelo Sr. Prefeito Municipal.
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Resumo dos boletins de atendimentos (BAs.) elaborados pela GM Ambiental durante o
mês de setembro/2019.

 43 atendimentos (BA 287 à 326/19 + BO 903/907 e 910/19
 Média de 1,43 atendimentos por dia
 23 encaminhamentos à Associação Mata Ciliar de Jundiái = 53,4% dos

atendimentos

MOTIVO ATENDIMENTO QTDADE %
Animal silvestre 20 46,6%
Ave 16 37,3%
Perturbação sossego 03 6,9%
Entulho 01 2,3%
Caça 01 2,3%
Árvore 01 2,3%
Cobra 01 2,3%

T O T A L 43
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