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JAPPA – News
AÇÕES REALIZADAS PELA JAPPA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2009.

9 Participação em Reuniões na Secretaria de Educação do Município (06, 14 e 27/08), dentro
do Programa de Educação Ambiental da Secretaria, com planejamento dos trabalhos,
participação nas montagens das estruturas e organização de acesso às escolas municipais.
9 Realizado coleta de amostras de água do ribeirão no dia 13/08. Feito em 05 (cinco) pontos
de coleta, durante o período da tarde e outra coleta no período noturno, para comparativo.
Documentado em fotos.
9 Observado descarga de poluente no Córrego Jurema no dia 05/08. Feito denúncia a órgãos
da Prefeitura e enviado E.Mail solicitando informações à Sabesp.
9 Recebido no dia 13/08, vídeo de apresentação de alunos da 5ª série da escola Júlio César,
denominado Grupo Defensores da JAPPA.
9 Recebido doação de 670 livros no dia 20/08, da Livraria Pontes, de propriedade do Sr. José
Reynaldo Pontes.
9 Participação em evento da Prefeitura Municipal de Itatiba (O Bairro é Nosso), no Nosso
Teto, no dia 21/08.
9 Realizado palestras nas seguintes escolas:
- Escola do Morro Azul (27/08 e 31/08)
- Escola Prof. Luiz Pântano (29/08)
9 Observado derrame de poluente em Córrego da Barra Funda e feito visita à empresa
Bordeaux no dia 17/08. Documentado em foto.
Presenciado também, corte de árvores em APP, localizado às margens deste Córrego e
documentado em fotos (informado autoridades).
9 Feito manutenção em “Zé do Rio” no dia 15/08, localizado em frente a Panificadora 90º.

9 Entrega de documentação para Departamento Jurídico da Câmara Municipal no dia 25/08,
para serem juntados ao processo de elaboração de Lei Municipal pára Declaração de
Utilidade Pública Municipal da JAPPA.
9 Realizado no dia 26/08, com participação da JAPPA, a primeira reunião da Comissão
formada por Decreto Municipal que estuda a viabilidade de renovação contratual com a
SABESP.
9 Realizado no dia 30/08 um JAPPATOUR, com a participação de 13 adultos e 04 crianças.
9 Realizado estudos para renovação estatutária, com as sugestões sendo enviadas para análise
de órgãos públicos e advogados.
9 Realizado 04 reuniões na sede da JAPPA (06, 13, 20 e 27/08)
9 Visitas diárias de monitoramento ao rio.

