RELATÓRIO DE ATIVIDADES (RESUMIDO) – 2017/2018/2019

JANEIRO/2017:

10/01/2017 = Fomos recebidos pela Secretária de Meio Ambiente
Dorothéa A. P. Monteiro. O encontro serviu para nos conhecermos e
apresentar um pouco de nossa Associação, alguns de nossos projetos
executados e à executar neste ano de 2.017, nossas ações e atividades
exercidas. O encontro também serviu para que colocássemos nossa
Associação à disposição da Secretaria, o que certamente estabelece um
canal de diálogo sempre voltado para a melhoria, preservação,
recuperação e conservação do meio ambiente
16/01/2017 = Representantes da JAPPA foram recebidos em audiência
pela Senhora Promotora de Justiça (Meio Ambiente) Dra. Ana Paula
Nidalchichi Ribeiro quando foram apresentados pela JAPPA pontos de
extrema relevância e que deverão ter abordagem direta da promotoria,
como a preservação e proteção de mananciais da Comarca (em
especial as nascentes do Ribeirão Jacaré), questões de saneamento
básico (coleta, tratamento de esgoto e lixo) e a inconstitucionalidade da
Lei Municipal 3674/2004, que trata do recuo de construções em relação
às margens dos cursos d’água no perímetro urbano (3 metros) quando o
Código Florestal estabelece 10 m.
24/01/2017 = - Atendendo pedido da Secretaria de Meio Ambiente e na
companhia da sua coordenadora de educação ambiental, Jezabel
Mirian Fernandes Azevedo, realizada visita à trilha ecológica do Parque
Ferraz Costa. Na oportunidade, verificou-se que o local necessita de
ações como : retirada de galhos e troncos de árvores, lixo e roçada
devido ao mato alto. Também há necessidade de manutenção em seu
passeio que se encontra esburacada e também nos bancos que se
localiza em frente à trilha. No local também observado não haver
nenhuma lixeira e que todos os postes de iluminação da referida trilha
foram “arrancados”. Feito relatório e encaminhado à SMAA para
conhecimento, acompanhado de fotos feitas no local da trilha.
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26/01/2017 = Após o encaminhamento de diversas solicitações à
SABESP e à Agência Reguladora ( ARSESP ) com fotos e pedidos de
providencias
quanto ao efluente da ETE ( ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTOS) localizada saída para Morungaba que
tem sido lançando nas águas do Ribeirão Jacaré, com cor escura e
forte odor, a SABESP convidou a JAPPA para acompanhar visita às
instalações da ETE.
Na oportunidade nos foi mostrado o processo de tratamento do esgoto,
desde sua recepção e separação dos resíduos, até seu tratamento,
decantação e destino final. Mesmo após a visita entretanto, persistem
dúvidas quanto a razão da existência da cor negra e do cheiro do
efluente que continua sendo lançado nas águas do ribeirão, sem
explicação técnica satisfatória e nem eliminando cor ou odor.

FEVEREIRO/2017

08/02/2017 = Atendendo convite, estivemos no Parque Ferraz Costa
juntamente com Secretária e funcionários da SMAA da Prefeitura de
Itatiba, para definir área que será realizada plantio no próximo dia
19/03/2017, dentro do programa PLANTIO SIMULTÂNEO GLOBAL. A
área foi escolhida e será agora devidamente roçada e a terra preparada
para receber as mudas nativas, num total de 2000 (duas mil) mudas. O
referido plantio contará com a participação de nossos voluntários,
órgãos da
Prefeitura e de alunos das escolas da redepública
municipal de ensino.
09/02/2017 = Atendendo solicitação de moradores visitamos a área em
que se localiza a Ciclovia Antonia Rodrigues Franco, local muito utilizado
para caminhadas no Bairro do São Franciso, o maior de Itatiba. No local
observou-se que a mata ciliar ali plantada em 2013, encontra-se em
perfeito estado, com árvores frondosas necessitando somente de
limpeza e roçada devido ao mato alto, além de manutenção no piso, pois
o mesmo se acha esburacado no local de passeio e caminhada dos
moradores. Feito relatório dessa nossa visita que foi encaminhado à
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, para a devida manutenção do
local. Nossa Associação, se comprometeu ainda a, após manutenção a
ser realizada pela Prefeitura Municipal, mobilizar moradores para a
realização de limpeza simbólica no local, para conscientizar os cidadãos
da importância de se manter limpo o meio ambiente.
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MARÇO/2017

11/03/2017 = Realizada pela JAPPA com o auxílio da comunidade local,
e apoio da PMI através da Secretaria de Meio Ambiente, a “Limpeza
Ecológica” da ciclovia “Antonia Rodrigues Franco” no Parque São
Francisco. Foram recolhidas 1,2 t de lixo (garrafas pet, garrafas de vidro,
entulho, caixas de madeira e de papelão, lixo doméstico, sacos de
biscoitos, roupas e calçados velhos, etc.).

12/03/2017 = Participação e apoio da JAPPA ao evento realizado pela
PMI através da Secretaria de Meio Ambiente (Plantio Simultâneo
Global), realizado nas dependências do Parque da Juventude.
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SEMANA DA ÁGUA = Realizadas 17 palestras nas escolas municipais, à
saber:
- 20/03/2017 = Emeb Nazareth S.R. Barbosa (123 crianças de 1º ao 5º ano), às
10h- - - 20/03/2017 = Emeb Vera Lúcia (60 crianças de 1º ao 5º ano), às 15h
- 21/03/2017 = Emeb Eliete no Projeto Reencontro (45 alunos).
- 23/03/2017 = Emeb Maria Ap. Tomazini (200 crianças) às 09h30
- 23/03/2017 = SESI (62 crianças de 6º ao 9º ano) às 13h30 e às 15h (99
crianças do 1º
ao 5º ano).
- 24/03/2017 = Emeb Vera Lúcia (52 crianças de 6º ao 9º ano) às 10h30
- 24/03/2017 = Emeb Maria Ap. Tomazini (125 crianças) às 15h
- 27/03/2017 = Emeb Maria Gemma (120 crianças) às 10h e às 15h30 (100
crianças)
- 28/03/2017 = Emeb Nazareth S. R. Barbosa (120 crianças de 6º ao 9º ano) às
15h30
- 29/03/2017 = Emeb Araujo Campos (03 palestras na parte da manhã à partir
das 8h30 e 03 palestras na parte da tarde à partir das 14h30) = 190 alunos

22/03/2017 = Em comemoração ao DIA MUNICIPAL DO RIBEIRÃO
JACARÉ e ao DIA MUNDIAL DA ÁGUA, a JAPPA realizou a soltura de
7.200 (sete mil e duzentos) lambaris na idade juvenil nas águas do
Ribeirão Jacaré. com o apoio da PMI através da Secretaria de
Educação, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Cultura, Corpo
de Bombeiros, GM Ambiental e Defesa Civil. Apoio importante dos
voluntários da Associação e da ETEC Rosa Perrone Scavone.
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ABRIL/2017

06/04/2017 = Realizadas palestras (manhã e tarde) na CREPI (Creche
Paraíso Infantil).

12/04/2017 = Realizadas 02 (duas) palestras para alunos do EF e EM do
Colégio Bom Jesus.

19/04/2017 = Atendendo convite da administração do Residencial
Giardino D’Itália, estivemos em visita ao local, onde pode-se observar
intensa erosão em APP causando prejuízos e danos a inúmeras árvores
nativas e também aos animais silvestres que habitam o local. Também
observou-se problemas causados ao curso d’água existente (Córrego
Barra Funda).
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26/04/2017 = Palestra aos alunos do 1º ano (EF), período da manhã, da
Escola Da Vinci.

27/04/2017 = Palestras aos alunos do 1º ano (EF), período da tarde, da
Escola Da Vinci.
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MAIO/2017
04/05/2017 = No período da manhã e tarde, a JAPPA realizou atividades
junto com as crianças (90) da Creche Paraíso Infantil (CREPI). As
atividades são de mais um Projeto da JAPPA (“Passe a Xícara”), que
consiste no plantio de mudas em xícaras e busca junto às crianças o
aprendizado ao plantar, a importância de um plantio e a sua
conservação.

10/05/2017 = Realizada atividades com crianças da SIBES (Sociedade
Itatibense para o Bem Estar Social), que consistiu no plantio de mudas
(temperos) em garrafas pet, decoradas pelas crianças.
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16/05/2017 = Palestras para alunos da EMEB Basílio Consoline
 8h (5º e 6º anos)

 14h (1º e 2º anos)

17/05/2017 = Palestras para alunos da EMEB Basílio Consoline
 8h (7º, 8º e 9º anos)

 14h (3º e 4º anos)
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Texto publicado na COLUNA RECEBEMOS do Jornal de Itatiba-Diário,
pelos 10 (dez anos) de fundação da JAPPA (por Edison Antonio Guidi).

JAPPA - 10 ANOS
E lá se foram 10 anos desde que em 17 de maio de 2007 alguns
sonhadores se propuseram resgatar o Ribeirão Jacaré: Missão
Impossível?
Descobriram pelo caminho que as tarefas eram bem mais
complexas, passando em especial pela conscientização e
colaboração dos itatibenses.
A cidade abraçou a ideia e muitos se tornaram verdadeiros “Zés do
Rio”. Alguns diretamente envolvidos outros à distância, mas todos
imprescindíveis.
Palestras em escolas, SIPATs, JAPPATOURs., Bonecos,
Condema, Prefeitura, Câmara de Vereadores, MP, igrejas,
Exposições, Feiras de Ciência, Documentos, Dezenas de Power
Points, muita burocracia, algum estresse e muita risada, além de
mil fotos e documentos. Tudo e ainda mais, para conquistar a
medalha de um rio limpo e vivo, o que em parte, se tem conseguido.
No curso de sua história, a JAPPA foi adotada pela população como
canal de encaminhamento de insatisfações ambientais dos mais
diversos tipos.
A ONG tornou-se uma espécie de ouvidoria defensora: motivo de
orgulho.
A lista de agradecimentos devidos a anônimos, voluntários,
autoridades e formadores de opinião, puros de coração e intenção,
certamente não cabe aqui.
Esta mensagem é para falar da gratificação sentida por fazer parte
da história de Itatiba. Para falar da paixão e entusiasmo pela causa
ambiental na cidade e no mundo, que certamente frutificarão em
muitos mais anos de atividade, com a presença da JAPPA em
Itatiba, em nossas vida e no futuro do planeta.
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Junho/2017
08/06/2017 = Recebido na sede da JAPPA, perito do MP, Sr. Fernando
Hadad, que nos procurou para colher informações quanto ao conteúdo
do processo nº 0008961-18.2009.8.26-02.81, onde a SABESP faz
cobrança de taxa de esgoto em conta, sem haver ETE em
funcionamento no município.
26/06/2017 = Em dois períodos (manhã e tarde), estivemos levando
crianças da Escola Da Vinci, de 04 anos de idade, para conhecer cursos
d’água do município e apresentá-los um local limpo (nascentes) e um
local assoreado e com lixo (Lago do Camata). Também estivemos com
as crianças no Parque da Juventude para conhecer e demonstrar-lhes a
importância da mata ciliar.
29/06/2017 = Atendendo convite da Vereadora Roselvira Passini,
presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores e
recém empossada como secretária do Comitê das Bacias Hidrográficas
do PCJ, estivemos em seu gabinete para falarmos sobre os assuntos
que envolvem nosso município no tocante ao meio ambiente. Também,
na oportunidade, pudemos indicar à Excelentíssima Vereadora, locais e
meios de captação de recursos para a cidade dentro do “PCJ”, através
principalmente da apresentação de projetos junto ao FEHIDRO.

JULHO/2017

20/07/2017 = Realizada reunião com Direção e Coordenação do Curso
de TI da ETEC Rosa Perrone Scavone, quando se iniciaram tratativas
para criação e desenvolvimento de aplicativo para catalogar as árvores
urbanas do município, tomando como exemplo o modelo aplicado na
cidade de Nova York. Esse aplicativo, será inteiramente disponibilizado
(gratuitamente) à municipalidade. Para iniciarmos os estudos,
solicitamos à SMAA da PMI, o arquivo que o município já possui (4.000
árvores catalogadas) para que possamos verificar como podem ser
utilizadas as informações contidas no mesmo.
21/07/2017 = Por solicitação da SMAA, a JAPPA acompanhou
funcionários da Secretaria, para indicar locais onde existem nascentes
urbanas para serem recuperadas e também para participar da escolha
de
uma “nascente modelo”, sendo neste caso, indicada uma
propriedade rural na cabeceira do Ribeirão Jacaré, no Bairro do Pinhal,
primeira nascente do Ribeirão Jacaré
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22/07/2017 = Efetuada a troca do boneco “Zé do Rio” que encontra-se
na Ponte do Mercadão.
27/07/17 = Recebidos em nossa sede, durante Reunião Ordinária da
Associação,, representantes e diretores da Associação dos Proprietários
do Jardim Leonor (APJL), que relataram, entre tantos problemas
existentes no bairro, o assoreamente e erosão que está sendo visível no
lago e reunião realizada com Secretária de Meio Ambiente, onde foi
abordado o assunto. À nós da JAPPA, foi solicitada parceria para junto
com moradores do Bairro, realizarmos coleta de recicláveis,
principalmente de garrafas PET, às quais servirão de matéria prima para
confecção de um barco, que servirá para trabalhos de limpeza junto ao
lago. Já está em andamento, projetos e estudos para ser feito o ecobarco, que deverá contar também com apoio e participação do Corpo de
Bombeiros.

AGOSTO/2017

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
(cinqüenta 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.
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.

SETEMBRO/2017

05/09/2017= Início de funcionamento da sede em novo endereço (Travessa
Monsenhor Koly nº 14 - s01 - centro)
21/09/2017 = Realizada Palestra aos “Atiradores Mirins” no TG 02-070, sobre
Conscientização Ambiental / Consumo Consciente - turma da tarde (38
crianças)
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22/09/2017 = Participação em inauguração do Centro de Educação Ambiental
da Prefeitura Municipal de Itatiba

24/09/2017 = Realizada Limpeza Ecológica no Parque da Juventude, no trecho
por onde passa o Ribeirão Jacaré. Este evento foi realizado pela JAPPA em
parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

25/09/2017 = Palestra para os “Atiradores Mirins” no TG 02-070, sobre
Conscientização Ambiental / Consumo Consciente - turma da manhã (10
crianças)
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OUTUBRO/2017

15/10/2017 = Participação da JAPPA, na 1ª Feira Vegana de Itatiba, que
aconteceu no Parque da Juventude (das 09h às 18h)

26/10/2017 = Representantes da JAPPA foram recebidos em audiência
pelo Sr. Prefeito Municipal Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira.
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30/10/2017 = Em mais um evento, dentro do Programa da JAPPA de
Incentivo à Cultura e em parceria com a Secretaria Municipal de
Educação, pudemos atender aos alunos do EJA do Município e trazer
ao Teatro Ralino Zambotto, a apresentação da peça “O Cortiço” de
Aluísio de Azevedo. (A peça em questão, foi escolhida pelos professores
e pelos próprios alunos).

NOVEMBRO/2017

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

07/12/2017 = Participação de representantes e voluntários da
JAPPA, na abertura da exposição “A Arte de Pedro Gava”, na
Câmara Municipal de Itatiba.

Durante o ano de 2017, foram realizadas 40 (quarenta) Reuniões
Ordinárias, 01 (uma) AGO de mudança de endereço da sede da JAPPA
e 01 AGE para eleição do Conselho Fiscal (2018/2020)
Encaminhadas diversas denúncias aos órgãos competentes, de despejo
irregular de esgoto, invasão e intervenção em APP, entre outras.
Participação de representantes da JAPPA em 11 (onze) Reuniões
Ordinárias do CONDEMA (Conselho de Defesa do Meio Ambiente) e em
05 (cinco) Reuniões Ordinária do CONSABA (Conselho de Saneamento
Básico)
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JANEIRO/2018

20/01/2018 = Realizada por voluntários da nossa Associação, limpeza
em área pública, próxima a nossa sede. Retirado mato e lixo do local,
sendo que todo o mato foi encaminhado para compostagem em sítio que
produz verduras e legumes orgânicos.
ANTES

DEPOIS

23/01/2018 = Voluntários da JAPPA, juntamente com representantes da
Rota das Bandeiras, da empresa GEOTEC e funcionários da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, percorreram parte do trecho
da perimetral que ligará a Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (altura
do trevo de Louveira) com a Rodovia D. Pedro I. Foi conhecido o trecho
inicial e a primeira passagem de fauna. Também percorrido trecho que
passará pelo Bairro Pinheirinho. Essa obra tem programação de início,
para março do corrente ano (2018).
31/01/2018 = Participação em Audiência Pública, referente a implantação da
Perimetral, realizada no Auditório da Prefeitura Municipal de Itatiba.

16/51

FEVEREIRO/2018

15/02/2018 = Participação de representante da JAPPA (Sr. Edison
Antonio Guidi) na 1ª Reunião da Comissão nomeada pelo CONDEMA,
para discussão de assuntos sobre resíduos sólidos e logística reversa,
no âmbito municipal.
15/02/2018 = Adquirida, com subvenção recebida do JECRIM, uma
tenda sanfonada de 4,5m x 3m, para ser utilizada por nossa associação,
em eventos ao ar livre (parques, praças, feiras, etc.)
15/02/2018 = Participação de representante da JAPPA em reunião com
representantes da SEED (Secretaria de Educação Municipal) para iniciar
os preparativos para realização do Abraço ao Ribeirão Jacaré.

MARÇO/2018

07/03/2018 = Numa realização da PMI, com apoio da JAPPA, realizouse na Casa da Agricultura, o recolhimento de embalagens vazias de
agrotóxicos, num total de 1.272 frascos de 17 (dezessete) agricultores
rurais. Esse foi o primeiro evento do ano sendo planejado um segundo,
por volta de setembro/2018
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09/03/2018: Participação do Sr. Antonio Carlos Furlan como
representante da JAPPA, no curso da Fundação Toyota do Brasil (1ª
aula realizada em 09/03) - Ambientação Projeto 2018 da RMC, que tem
como objetivo principal a “manutenção dos recursos naturais para as
gerações futuras, contribuindo para a sustentabilidade da humanidade”.
18/03/2018 = Participação de voluntários da JAPPA no Plantio Global,
evento realizado pela PMI com apoio de nossa Associação e Rotary
Club de Itatiba. Foram plantadas 250 mudas de árvores nativas no
Parque da Juventude (pista de caminhada e em volta do lago).

22/03/2018 = Nesta data em que se é comemorado o Dia Mundial da Água e o
Dia Municipal do Ribeirão Jacaré, foi realizado o IV ABRAÇO AO RIBEIRÃO
JACARÉ, promovido por nossa Associação em parceria com a Prefeitura
Municipal de Itatiba. Participaram do evento pelo menos 1000 (mil) pessoas,
entre alunos das escolas municipais, autoridades, mídia e voluntários da nossa
ONG
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ABRIL/2018

16/04/2018: Visita às obras do “Pátio do Colégio”, juntamente com
representantes da AEAI e OAB, quando pode-se observar que o local
ainda necessita de algumas intervenções para mitigar as agressões ao
meio ambiente e também para melhor adequação aos lotes residenciais
do empreendimento.

18/04/2018: Realizadas duas palestras (9h e 14h15) na CREPI (Creche
Paraíso Infantil), solicitadas pela Coordenação e Direção da Instituição
de Ensino.

MAIO/2018

17/05/2018: Evento realizado no Plenário Abilio Monte da Câmara
Municipal de Itatiba, em comemoração aos 11 (onze) anos de fundação
da JAPPA.
- Realizadas duas (02) palestras:
a) Tema: Autosuficiência e Sustentabilidade Hídrica dos
Municípios, pelo Professor Rinaldo de Oliveira Calheiros
(Pesquisador Científico - Centro de Ecofisiologia e Biofísica do
Instituto Agronômico de Campinas/SP)
b) Tema: Responsabilidades e desafios do Poder Público na
Gestão dos Recursos Hídricos, por Luiz Carlos Rossini
(presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara
Municipal de Campinas e membro do Conselho Fiscal do PCJ)
e por Rogério Menezes (Secretário Municipal do Verde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Cidade de
Campinas/SP
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JUNHO/2018

05/06/2018 = A JAPPA, esteve participando de evento na Praça da
Bandeira, promovido pela PMI, em comemoração ao Dia Mundial do
Meio Ambiente, onde pode montar sua tenda e apresentar aos cidadãos
os seus trabalhos através de vídeos, fotos, folders, livros para incentivo
à leitura, etc.
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19/06/2018 = Participação da Aula Inaugural do Projeto “Atirador Mirim”
2018, que ocorreu no Auditório da ETEC Rosa Perrone Scavone. Nossa
Associação, como vem ocorrendo em anos anteriores, fará aos alunos
matriculados neste Projeto, Palestra sobre conscientização Ambiental no mês
de outubro, no dia 25.

23 e 24/06/2018 = Participação da Festa Junina do Jardim Leonor. Na
oportunidade, montamos barraca para venda de mini-pizzas (em três
sabores), na intenção de buscar fundos para a JAPPA e Abrigo
Pitukinha, nosso parceiro neste e demais outros eventos.
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JULHO/2018

01/07/2018 = Participação no evento “Lixo no Chão em Itatiba Não”, que
ocorreu na Avenida João Batista Leone – Jardim Virgínia, às margens do
Ribeirão Jacaré.

05/07/2018 = Participação no evento “Solenidade de Entrega de Boinas aos
Atiradores e Braçal aos Monitores” do TG 02-070, atendendo convite do
Instrutor 1º Sgt Fernandes.

20/07/2018 = Concluído por representante da JAPPA, curso on line sobre
PMMA (Plano Municipal de Conservação da Mata Atlântica) com êxito, que foi
realizado pela ONU - Meio Ambiente, Ambiental Consulting e Marimar

22/51

AGOSTO/2018

04/08/2018 = Realizada a “Noite Cigana”, com a macarronada artesanal
do Pedro Gava, em parceria com o Abrigo Pitukinha.

26/08/2018 = Participação da ação “Lixo no Chão no Encosta do Sol
Não”.
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SETEMBRO/2018

10/09/2018 = Realizadas duas (02) palestras (manhã e tarde) na EMEB
Angela Lygia Parodi Scavone

11/09/2018 = Realizadas duas (02) palestras (manhã e tarde) na EMEB Basílio
Consolini.

13/09/2018 = Pelo quinto ano consecutivo, a nossa Associação realizou
mais uma ação de cidadania e conscientização da população, com uma
limpeza ecológica das margens do Ribeirão Jacaré.
O trecho escolhido, como em anos anteriores, foi o compreendido entre
a Ponte do Extra e a Ponte do Mercadão. O evento faz parte de uma
ação mundial denominada CLEAN UP DAY WORLD e que conta com
155 (cento e cinqüenta e cinco) países participantes, com
aproximadamente 10 (dez) milhões de voluntários envolvidos.
Além dos voluntários da JAPPA, participaram atiradores do TG 02-070,
alunos da ETEC Rosa Perrone Scavone e da EMEB Nazareth S. Rangel
Barbosa, do Abrigo Pitukinha e da PMI através das Secretarias de Meio
Ambiente e Agricultura, Educação, Obras e Serviços Públicos e
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Departamento de Trânsito, e dos gabinetes dos vereadores Leila
Bedani, Roselvira Passini, Hiroshi Bando e Eduardo Pedroso.
Importante também, o apoio da mídia, através de chamadas e
publicações sobre o evento (JI Diário, CRN e ITV Brasil). Foi recolhida
aproximadamente 01 (uma) tonelada de resíduos, entre eles: um
carrinho de supermercado, um volante de Kombi, dois para choques de
carro, dois pneus de caminhão, um pneu de carro, dois colchões de
espuma, quatro pares de tênis, duas blusas de moletom, duas calças
jeans, um monitor, inúmeras garrafas pet e de vidro, sacolas plásticas e
muito papelão

20/09/2018 = Realizada reunião entre a JAPPA, USF e Secretaria de
Meio Ambiente e Agricultura, para firmar parceria, para diagnóstico da
bacia do Ribeirão Jacaré. Na oportunidade também solicitada à USF,
que sejam disponibilizados os projetos existentes naquela instituição de
ensino que tratam da recuperação das margens do Jacaré, para através
deles elaborarmos projetos para captação de recursos para que sejam
efetivamente implementados.

21/09/2018 = Participação de representante da JAPPA, em evento da
SMAA no Auditório Abílio Monte da Câmara Municipal de Itatiba, em
comemoração ao Dia da Árvore, onde os alunos da ETEC, que estão em
fase final do desenvolvimento de um aplicativo, totalmente interativo,
baseado em georeferenciamento, estarão fazendo sua apresentação à
população itatibense. Esse aplicativo, totalmente criado pelos alunos do
ensino médio, conta com muita tecnologia e servirá para coletar e
armazenar os dados das árvores plantadas em nossa cidade,
possibilitando aos usuários a identificação destas espécies. Também na
oportunidade,
feita
apresentação
sobre
o
inventário
de
aproximadamente 4.000 (quatro mil) espécies de árvores da zona
urbana, pelo Professor Dhemóstenes, da ESALQ/USP, cujos honorários
foram custeados com verba do Fundo Municipal de Meio Ambien
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27/09/2018 = Recebida, através do ofício 460/2018 da Câmara
Municipal de Itatiba, a Moção nº 97/2018, de autoria do Vereador
Eduardo Pedroso e subscrita por demais Edis, por meio da qual são
transmitidas à nossa Associação, congratulações pela limpeza ecológica
realizada no dia 13/09/2018 às margens do Ribeirão Jacaré, dentro da
ação global “Clean Up Day World”.

OUTUBRO/2018

21/10/2018 = Participação de nossa Associação, na 2ª Edição da Feira
Vegana de Itatiba, no Parque da Juventude (09h às 18h)

25/10/2018 = Realizada palestra no TG 02-070, para crianças do projeto
“Atirador Mirim
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NOVEMBRO/2018

07/11/2018 = Realizada palestra para alunos do 6º ano (tarde) da EMEB
Marina Araújo Pires. Na oportunidade foram distribuídos livros à todas
as crianças presentes na palestra (66 alunos) para incentivo à leitura

08/11/2018 = Realizada reunião com assessoria do Deputado Estadual
Rogério Nogueira, para apresentação de documentos e para pleitear o
título de Utilidade Pública Estadual à nossa Associação.
Na oportunidade foram entregues: Estatuto Social, Ata da Fundação da
JAPPA, Ata da Eleição da última Diretoria, Relatório de Atividades dos
anos de 2015, 2016 e 2017, Balanço Patrimonial de 2.017, CND
Estadual, cartão do CNPJ.
No dia 12/11/2018, foi apresentado pelo nobre Deputado na ALESP, o
PL nº 647/2018 que declara de Utilidade Pública Estadual a JAPPA.
Esse PL vai passar pelas Comissões da Casa de Leis e posteriormente
encaminhado para votação em plenário.
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10/11/2018 = Participação da Agrodel Fest, das 9h às 16h, onde foram
expostos nossos trabalhos, através de fotos, vídeos, mapas e oficina
para confecção do boneco Zé do Rio.

10/11/2018 = Realizada palestra na Praça dos Italianos, na cidade de
Morungaba, dentro do evento realizado pela Greco & Guerreiro: Embalo
Sustentável (#Pense Verde).

28/51

16/11/2018 = Realizado trabalho por voluntários da JAPPA e do Abrigo
Pitukinha, nas dependências da nossa Associação. Foram
confeccionados 20 (vinte) comedouros e 20 (vinte) bebedouros para
animais de rua.
Foram utilizados canos de 100 mm, cotovelos de 90º e de 45º, cola para
cano e serra, que foram oferecidos pela Sra. Roselvira Passini.

19/11/2018 = Participação de representante da JAPPA, atendendo
convite, na Solenidade em comemoração ao Dia da Bandeira, no TG 02070.
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29/11/2018 = Realizado passeio ecológico (trilha) com alunos do 1º do
EF da Escola Da Vinci.
Manhã = das 9h às 10h45
Tarde = das 14h às 15h45

DEZEMBRO/2018
08/12/2018 = Participação de representantes da JAPPA em limpeza
ecológica realizada pela PMI, através da Secretaria de Meio Ambiente e
Agricultura no entorno do Lago do Camata.
Recolhidos (dados fornecidos pela SMAA): 1500 litros de resíduos
recicláveis, 950 litros de não recicláveis, 4m3 de entulho e 7m3 de
podas
08 e 09/12/2018 = Realizado o Bazar de Garagem da JAPPA, com
grande movimentação de pessoas e com bom retorno à nossa
Associação.
Registre-se que a realização desse bazar, só foi possível graças ao
empenho de nossos voluntários e do grande número de doação de itens
que compuseram o acervo, sendo novos e de alta qualidade.
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18/12/2018 = Participação de representantes da JAPPA em evento na
Praça da Bandeira (Entrega da Revitalização).

Participação de representantes da JAPPA em 12 (doze) Reuniões
Ordinária do CONDEMA (Conselho de Defesa do Meio Ambiente),
durante o ano de 2.018.
Participação de representante da JAPPA, em 05 (cinco) Reuniões
Ordinárias do CONSABA (Conselho de Saneamento Básico), durante o
ano de 2.918
Encaminhadas denúncias aos órgãos competentes, de despejo irregular
de esgoto, invasão e intervenção em APP
Durante o ano de 2018, foram realizadas 46 (quarenta e seis) Reuniões
Ordinárias.
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JANEIRO/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.

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.
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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

FEVEREIRO/2019

14/02/2019 = Participação de voluntários da JAPPA em palestra na sede da
Casa de Advocacia e Cidadania de Jundiaí, organizada pela Comissão de Meio
Ambiente da OAB-Jundiaí, com o tema: Aspectos da Responsabilidade
Ambiental em Desastres Ecológicos

21/02/2019 = Recebido ofício nº 32/2019 (SMAA), no qual a JAPPA é
convidada à participar da Comissão Interinstitucional Municipal de Educação
Ambiental, indicando dois membros para serem representantes nas reuniões
da CIMEA. Foram indicados os Srs. Sócrates José Piovani (titular) e Antonio
Carlos Furlan (suplente).

23/02/2019 = Palestra/bate papo realizada na Capela São João Batista (Jardim
Galetto), a convite dos paroquianos para falar sobre o tema da Campanha da
Fraternidade deste ano de 2019 “Fraternidade e Políticas Públicas
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MARÇO/2019

17/03/2019 = Participação da JAPPA com Seus voluntários, no evento “Plantio
Global”, que ocorreu no Parque da Juventude, quando foram plantadas 70
(setenta) mudas de árvores.

22/03/2019 = Em comemoração ao Dia Mundial da Água e Dia Municipal do
Ribeirão Jacaré, foi realizada a soltura de 8000 peixes (idade juvenil) nas
águas do ribeirão, aos fundos do CEAI...
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26/03/2019 = Realização de palestra (conscientização ambiental / consumo
consciente) na Escola Da Vinci, para alunos do 1º ano EF, turma da manhã e
tarde.

26/03/2019 = Palestra para crianças da SIBES (Sociedade Itatibense para o
Bem Estar Social), no lançamento do Projeto “Pequeno Ambientalista”, que
visa, através de ações, despertar nos jovens, valores e idéias de preservação
do meio ambiente e senso de responsabilidade para com as futuras gerações
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ABRIL/2019

12/04/2019 = Realizado plantios de caquizeiros em 04 CEMEIs., junto
com Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura do Município



25/04/2019 = Recebemos visita em nossa Associação, do Engenheiro Ambiental
e Sanitarista Luiz Henrique Cardia, que é o perito encarregado de fornecer o laudo
sobre o processo nº 000896.48.2009.8.26.0281 do MPSP x SABESP, sobre as
denúncias de lançamento de esgoto sem tratamento em corpos hídricos e danos
causados à população.

MAIO/2019



13/05/2019 = Apresentada a peça teatral “O Mágico de Oz”, dentro do
Projeto JAPPA de Cultura Teatral.
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14/05/2019 = Apresentada a peça teatral “O Pequeno Príncipe”, dentro do
Projeto JAPPA de Cultura Teatral.

17/05/2019 = Realizado na Câmara Municipal de Itatiba, no Plenário Abilio
Monte, evento comemorativo aos 12 (doze) anos de fundação da JAPPA.
Estiveram palestrando, como convidados, o Secretário do Verde, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Cidade de Campinas, Sr. Rogério
Menezes e o Dr. Eduardo Jorge, que já foi deputado estadual e federal,
candidato à presidente da república em 2014 e candidato à vice presidente nas
últimas eleições presidenciais

27/05/2019 = Participação em evento comemorativo ao Dia Nacional da
Mata Atlântica, no Parque Linear Antonio Fattori, quando foi feita visita
ao parque e sua trilha e plantio de espécies nativas da Mata Atlântica.
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JUNHO/2019
04/06/2019 = Recebida visita em nossa sede, de crianças da SIBES,
que participam do Projeto “Pequenos Ambientalistas”;

05/06/2019 = Participação em evento na Praça da Bandeira, realizado
pela PMI em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.
Expusemos na oportunidade, nossos trabalhos através de vídeos, fotos
e conversas com cidadãos que passaram por nossa barraca.

08/06/2019 = Caminhada e Limpeza Ecológica no Vivendas do Engenho
D’Água, às margens do lago existente na fase I do Loteamento
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18/06/2019 = Participação em palestra realizada pelo DAEE no Plenário
Abilio Monte da Câmara Municipal de Itatiba. A palestra versou sobre
outorga de recursos hídricos e declaração das medições dos usos nas
bacias hidrográficas - Portaria DAEE nº1630, demais portarias
complementares e instruções técnicas DAEE/DPO. A palestra foi
ministrada pelo Engenheiro Agrônomo do DAEE, Sr. Sebastião
Bosquilia.


18/06/2019 = Apresentação da peça Teatral “A Pílula Falante”, da obra
literária de Monteiro Lobato, em mais um Projeto cultural da JAPPA.

24/06/2019 = Dando seguimento ao projeto “Plantando o Futuro” em parceria
com a Secretaria de Cultura e Turismo (Sr. Washington Bortolossi), Secretaria
da Educação (Sr. Anderson Wilker Sanfins) e Rotary Club de Itatiba (Sr. João
Sanches), realizamos juntamente com o Grêmio Estudantil da EMEB Inês
Prado, o plantio de 08 (oito) mudas de árvores frutíferas nas dependências
daquela unidade de ensino. Foram plantadas, 02 mudas de pitangueiras, 02
mudas de Nêsperas, 02 mudas de araçás roxos e 02 mudas de araçás
amarelos. A escolha por árvores frutíferas, deu-se para incentivar a volta de
aves naquela região. Vale lembrar, que a manutenção desse plantio, fica por
conta dos alunos do Grêmio Estudantil, numa ação de educação e
conscientização ambiental
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JULHO/2019

04/07/2019 = Participação de representante da JAPPA, juntamente com
Vereadora Leila Bedani do Projeto “Lixo No Chão em Itatiba Não” e
Professor José Luis Poli, representando o Rotary Club de Itatiba, no
Programa Debate da Rádio CRN, como convidados. O tema abordado e
debatido no programa, foi sobre lixo, descartes irregulares, consumo
consciente e educação ambiental.

24/07/2019 = Publicado no Diário da Justiça do Estado de São Paulo
(DJSP), o acórdão com cumprimento de sentença por dano ambiental
em que foi condenada a empresa COVOLAN IND. TEXTIL LTDA
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AGOSTO/2019

04/08/2019 = Participação de representantes da JAPPA na Caminhada
Ecológica no Bairro Encosta do Sol, com plantio de árvores no local.
Nossa Associação doou 17 (dezessete) mudas de árvores nativas para
o referido plantio.

SETEMBRO/2019

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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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.

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).
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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.

Em 2019 (de janeiro à setembro), foram realizadas 35 Reuniões
Ordinárias.
Representantes da JAPPA, participaram, de janeiro à setembro/2019, de
09 reuniões do CONDEMA, 07 Reuniões do CONSABA e 01 Reunião da
CIMEA.
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OUTUBRO/2019

18/10/2019 = Realizado no Teatro Ralino Zambotto, o lançamento pela
PMI, através das Secretarias de Educação e de Meio Ambiente e
Agricultura, o Programa “Lixo Zero”, que se trata de um programa
nacional, que visa a conscientização de todo cidadão para a questão do
lixo.
A JAPPA recebeu convite, prontamente aceito para fazer a apresentação
do Projeto “Gibi da JAPPA” (a ser confeccionado), com a história “Zé do
Rio, o Guardião do Ribeirão Jacaré”.

21/10/2019 = Apresentação da peça teatral “A BELA e a FERA”, com parte da
venda dos convites revertida para nossa Associação.
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24/10/2019 = Em Sessão Solene da Câmara Municipal de Itatiba, nossa
Associação foi agraciada, por comprovado merecimento, com o Diploma de
Gratidão do Povo Itatibense, de conformidade com o Decreto Legislativo nº 72
de 03/10/2019.

29/10/2019 = Recebemos em nossa sede, 2.000 (duas mil) unidades de mudas
de árvores, das seguintes espécies: Acácia, Angico Branco, Aroeira,
Canafístula, Canela Amarela, Imbiruçu, Ipê amarelo, Ipê branco, Ipê rosa,
Jacarandá, Jatobá, Jequitibá, Oiti, Paineira, Pau d’alho, Pau Ferro, Pau Viola,
Sibipiruna, Sobrasil e Tamboril
Essas mudas serão destinadas para doação à população em geral, o que já
vem sendo difundido principalmente por nossas redes sociais (Facebook e
Instagram), com o intuito de aumentar o nível de arborização de nosso
município.
Esta é uma parceria feita pela JAPPA, com os cidadãos Washington Bortolossi
e João Sanches
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NOVEMBRO/2019

02/11/2019 = Representantes da JAPPA, após convite da COBEMA
(Coordenadoria Municipal do Bem Estar Animal), estiveram presentes em
encontra com moradores do Condomínio Moenda.
Após apresentação da COBEMA sobre abandono e maus tratos de animais
pudemos apresentar aos condôminos presentes, nossa Associação, nossos
trabalhos e ainda debatermos um pouco o tema ambiental.
07/11/2019 = Desde o mês de setembro tem sido reportado ilícito ambiental
aos órgãos públicos. Trata-se de intervenção em APP e ocupação de área
pública no Bairro Caminhos do Sol, por particular. No local houve barramento
de curso d’água e corte de árvores nativas. Feita vistoria pela PM Florestal
Estadual, confirmaram-se os ilícitos, inclusive lavrando, da área 1, AIA
20190920006894-1 de advertência por infringir o art. 49 da Resolução SMA
048/2014. Na area 2, foi constatado pelos Fiscais da PM, intervenção em APP,
através de raspagem e retirada de terra em área de 0,01268 ha, infringindo
também o art. 49 da Resolução SMA 048/2014 (lavrado o AIA
20190920006894-2 de advertência). A solicitação da presença da PM Florestal,
foi necessária, pois a SMAA alegava que o local era zona rural e de
competência daquele órgão. Após a vinda da PM, a mesma informou que o
local trata-se de zona urbana (todos pagam IPTU), solicitando que
oficiassemos a VISA do Município e o DAEE (devido o barrameto).
O caso encontra-se pendente, pois nada foi feito. Quanto ao
barramento/intervensão em APP também nada foi feito pelo Município quanto
assim como quanto a ocupação de área pública.
Causa estranheza a morosidade dos agentes fiscalizadores em tomar medidas
punitivas, tornando este, mais um caso de “fato consumado” e “fica por isso
mesmo”.
11/11/2019 = Atendendo solicitação fizemos a doação de 500 (quinhentas)
mudas de árvores ao CCF (Clube de Campo Fazendo), para reflorestamento
de área próximo a córrego.
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12/11/2019 = Encaminhada nova solicitação aos órgãos públicos para
providências quanto a voçoroca que se apresenta no Giardino D’Itália, com
despejo de esgoto no Córrego Barra Funda. Também encaminhada cópia da
solicitação ao MP. Lembramos que a primeira solicitação data de dois (02)
anos atrás, em 2017.

24/11/2019 = Participação da JAPPA, na 3ª Edição da Feira Vegana de Itatiba,
realizada no Parque da Juventude, das 10h às 18h.
28/11/2019 = Realizada AGE para eleição do Conselho Diretor da JAPPA
(gestão 2020/2022), que ficou assim constituído:
Cargo
Diretor Presidente
Diretor Vice Presidente
Diretor Tesoureiro
2º Diretor Tesoureiro
Diretor Secretário
2º Diretor Secretário
Diretor Institucional
2º Diretor Institucional
3º Diretor Institucional

Nome
Sócrates José Piovani
Edison Antonio Guidi
Manoel Francisco Soares
Edilma Dias de Souza Guidi
Paulo Henrique Maciel
Orestes Torso
Giovanni Batista de Camargo
Ariovaldo Hauck da Silva
Kleyton Camargo de Souza
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Durante o mês de Novembro/2019, foram realizados 71 (setenta e um) boletins
de atendimento (BA) pela GM Ambiental = 2,36 atendimento/dia.
MOTIVO ATENDIMENTO
Animal Silvestre
Ave
Cobra
Apoio à Mata Ciliar

QTDADE
35
27
07
02

%
49,2%
38,1%
9,8%
2,9%

Foram realizados 38 encaminhamentos à Associação Mata Ciliar de Jundiaí

DEZEMBRO/2019

Realizadas 03 Reuniões Ordinárias (05 – 12 e 19/12/2019)

01/12/2019 = Realizado plantio de 120 (cento e vinte) mudas de árvores
nativas no Parque da Juventude, juntamente com Rotary Clube e SMAA.

48/51

04/12/2019 = Recebemos, após contestação feita por representante da JAPPA
junto ao CONDEMA, retorno da Dra. Vanessa Kovalski Albuquerque,
Procuradora do Município de Itatiba e representante da SNJ no Conselho, com
as seguintes considerações (relativas a atuação, fiscalização e aplicação de
multas pela GM Ambiental):
- “A competência da Guarda Municipal está delimitada na Constituição Federal
- art. 144, §8º, CF. A lei 2.665 de 02 de junho de 1995 estabelece o âmbito de
atuação/finalidades da guarda municipal de Itatiba (art.2º). E, nos termos da lei
municipal 4848/15, art. 190, VI, compete a seção de fiscalização ambiental
responder pela elaboração e emissão de instrumentos de advertência e
imposições de multas e penalidades previstas em lei.”
Ainda quanto a GM Ambiental, informado que durante o mês de novembro,
foram elaborados 71 boletins de atendimentos (média diária de 2,36
atendimentos), sendo realizados 38 encaminhamentos à Associação Mata
Ciliar de Jundiaí.
Todos os atendimentos realizados foram feitos para captura de animais
silvestres, aves e animais peçonhentos e apoio a órgão municipal. Nenhum dos
atendimentos foi realizado devido a ilícitos ambientais, como por exemplo,
desmatamentos, despejos de esgoto em cursos d’água, assoreamentos, caças
e pescas irregulares, etc.
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11/12/2019 = Representante da JAPPA esteve no evento de encerramento das
atividades de 2019, na sede da SIBES (Sociedade Itatibense para o Bem Estar
Social), no dia de ontem (11/12/2019). Na oportunidade, a JAPPA recebeu
Certificado de Reconhecimento, pela contribuição no Projeto Pequeno
Ambientalista, realizado durante o ano de 2019.

17/12/2019 = Participação de representante da JAPPA na Reunião Mensal do
CONDEMA A pauta da reunião foi:
Aprovação da Ata da Reunião anterior
Saldo do FMMA
Substituição de representante da OAB
Pendência das atas das reuniões de 2019
Informações sobre o patrulhamento ambiental
Aquisições com recursos do FMMA
Calendário de reuniões de 2020.
- OBS.: conforme deliberação de nossa última reunião (05/12/2019) foi
encaminhada solicitação à presidência do CONDEMA, no dia 09/12/2019, para
que seja feita a troca de representante (suplente) da JAPPA na Comissão,
saindo o Sr. Sócrates José Piovani, sendo nomeada para seu lugar, a Dra.
Larissa Dias Pizzi.
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18/12/2019 = Participação de representante da JAPPA em Reunião Mensal do
CONSABA (Conselho de Saneamento Básico), com participação de
representante da JAPPA. Pauta da Reunião:
Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior
Apresentação do saldo FMMA
Posição sobre projeto do CONSABA
Apresentação do material da palestra sobre saneamento pela AEAI
Outros assuntos

 Durante o mês de dezembro, foram elaborados pela GM Ambiental, 27 boletins
de atendimentos (Bas.) = BA nº 475/19 à BA nº 501/19 = 0,87 atendimento por
dia.
MOTIVO ATENDIMENTO
Animal Silvestre
Ave
Cobra
Cão morto à pauladas

QTDADE
15
08
03
01

%
55,5%
29,6%
11,1%
3,8%

 Foram realizados 11 encaminhamentos de animais à Associação Mata Ciliar de
Jundiaí = 40,7% dos atendimentos efetuados
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