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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2016
(RESUMO)

 Realizadas 31 Reuniões Ordinárias e 01 Assembléia Geral (24/11) para eleição do
Conselho Diretor (gestão 2017/2019) durante o ano de 2.016, sendo:

Mês de Referência Datas de realização Quantidade Mês
Janeiro/2016 14; 28/01 02
Fevereiro/2016 11; 25/02 02
Março/2016 10; 31/03 02
Abril/2016 14; 28/04 02
Maio/2016 12/05 01
Junho/2016 02; 23; 30/06 03
Julho/2016 07; 14; 21; 28/07 04
Agosto/2016 04; 11; 18/08 03
Setembro/2016 22; 29/09 02
Outubro/2016 13; 20; 27/10 03
Novembro/2016 03, 10; 17; 24/11 04
Dezembro/2016 01; 08; 15/12 03

T O T A L 31

JANEIRO/2016

 06/01/2016 = Realizadas Incursões = encaminhadas denúncias aos órgãos
públicos solicitando providências

a) Córrego do Borella no Jardim América
- apresentando despejo de esgoto e descarte irregular de lixo

b) Córrego do Piva (Av. Aurora Fernandes Zanutto)
- despejo de esgoto, descarte incorreto de lixo e eco ponto com alambrado
derrubado e baias servindo de abrigo para moradores de rua.

c) Jardim Galetto
- despejo irregular de lixo e resíduos de construção
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 20/01/2016 = Participação da Cerimônia de passagem de comando no TG 02-070.
Deixa o comando, o Sub Tenente Leandro Beckenkamp e assume seu posto o
Sub Tenente Flavio Barreto

FEVEREIRO/2016

 02/02/2016 = Incursão pelo Lago de Camata
Assoreamento, lixo, muito mato, pichações e falta de manutenção

 07/02/2016 = Incursão pelo Córrego do Piva no Recanto do Parque. Constatado,
além da grande quantidade de mato e insetos no local, rompimento de tubulação
da SABESP, causando despejo de esgoto no curso d’água. Encaminhada
solicitação de providências aos órgãos competentes.

 16/02/2016 = Participação em reunião com presidência da Câmara de Vereadores
para discutir e receber orientações quanto a utilização das dependências do
Teatro Municipal Ralino Zambotto.

 16/02/2016 = Reunião com Gerente Divisional e representantes da SABESP para
tratar de assuntos relacionados à rede coletora de esgotos na região do Jardim
das Laranjeiras, Parque Aracema e Jardim do Leste. Também estiveram
presentes no encontro, membros do conselho administrativo do Jardim das
Laranjeiras.

 23/02/2016 = Estivemos participando da reunião do Conselho Municipal de
Saneamento Básico (CMSB), que teve na ordem do dia como temas principais, o
Plano Municipal de Saneamento nas modalidades de Água, Esgoto e Resíduos
Sólidos e a importância das represas de contenção de drenagem urbana e
prevenção de enchentes.
O Plano Municipal está sendo finalizado e será agendada sua apresentação em
Audiência Pública, provavelmente no próximo mês de março/2016.

 23/02/2016 = Realizado encontro referente ao projeto de lançamento do livro
sobre o Ribeirão Jacaré. Para a concretização e realização do projeto, será
apresentado pelo diretor da JAPPA, Sr. Fioravante Carlos Polesi Filho (Carlito),
propostas de patrocínios a algumas empresas de nosso município.

 26/02/2016 = Recebido em doação, para acervo e exposição em nossa sede,
MAPA DE CORPOS D’ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA.

 29/02/2016 = Participação em Audiência Pública sobre a prestação de contas do
3º quadrimestre de 2.015 da Secretaria de Saúde do Município.
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MARÇO/2016

 03/03/2016 = Participação em Audiência Pública, que aconteceu no Auditório da
Prefeitura Municipal de Itatiba, que tratou sobre a fitos sanidade (laudo técnico) de
árvores da Praça da Bandeira e sujeitas a supressão.

 09/03/2016 = Despejo de esgoto em curso d’água (Córrego do Operário). Enviado
ofício aos órgãos competentes, com fotos do local, solicitando providências.

 15/03/2016 = Participação em Reunião do CONCITA (Conselho da Cidade de Itatiba)
na sede da Prefeitura Municipal.

 17/03/2016 = Feitas incursões e presenciado despejos de esgotos:

a) Rua Marcelo Gervásio Dian (altura do nº 100) – Itatiba Park
Coord. Google Earth = 23° 01’ 43.78” (S) / 46° 49’ 30.58” (O)
b) Recanto do Parque (em frente ao nº 135 da Av. Angelo B. Rampazzo.
Coord. Google Earth = 23° 00’ 01.17” (S) / 46° 49’ 30.58” (O)

Encaminhado ofício aos órgãos competentes solicitando providências.

 21/03/2016 = Participação na Audiência Pública realizada na Câmara Municipal de
Itatiba, para discutir e apontar soluções para os danos causados pelas chuvas que
ocorreram na cidade. Apresentado aos presentes o vídeo do acervo da JAPPA, feito
no ano de 2.013, quando das obras de duplicação da Itatiba-Jundiaí.

 22/03/2016 = Participação em Reunião Ordinária do CMSB (Conselho Municipal de
Saneamento Básico), que teve como ordem do dia, a discussão do contrato de
elaboração do Plano de Saneamento, modalidade resíduos sólidos e drenagem e a
renovação do Conselho e Grupos de Trabalho.

 22/03/2016 = Incursão pela Estrada Municipal Antonio Neto, visualizado enorme
despejo à céu aberto de esgoto industrial e doméstico, que é levado ao curso d’água
existente no local (Córrego do Pinheirinho).
Coord. Google Earth = 23º 00’ 03.58” (S) / 46º 48’ 27.71” (O)

 28/03/2016 = Participação de representante da JAPPA na Comissão de Diagnóstico
e Acompanhamento das Enchentes, que foi formada na Audiência Pública realizada
na Câmara de Vereadores no dia 21/03/2016 e que é composta por um
representante da AICITA, um da USF, um da AEAI, três vereadores e ainda quatro
representantes da sociedade civil. O objetivo principal da Comissão é auxiliar o
Executivo a encontrar soluções para que os problemas causados pelas recentes
chuvas não se repitam. Para tanto, foi encaminhado ofício com convite para
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 realização de reunião com Secretarias de Planejamento, Obras, Meio Ambiente e
Segurança Pública.

 Atendendo solicitação de nossa Associação, muitos de nossos voluntários e
escolas parceiras contribuíram para amenizar o sofrimento de nossos cidadãos
desabrigados e que sofreram com as enchentes. Foram captadas doações de
roupas, materiais de higiene e limpeza, artigos de cama, mesa e banho e também
grande quantidade de alimentos.
Os produtos arrecadados foram entregues nos postos de arrecadação da
Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal de Itatiba.

ABRIL/2016

 02/04/2016 = Realizada Limpeza (simbólica) das margens do Ribeirão Jacaré, no
trecho compreendido entre a Ponte NS das Graças e Itatiba Mall. Foram coletadas
pelos voluntários e amigos da JAPPA, aproximadamente cinco toneladas de lixo
(panos, roupas, garrafas pets, etc.)

 07/04/2016 = Realizada, em parceria com a Cia .Britto de Teatro, a apresentação da
peça teatral “VIDAS SECAS” da obra literária de Graciliano Ramos, com parte da
renda revertida para nossa Associação.

 08/04/2016 = Realizadas duas palestras (manhã e tarde) para alunos do 1º ano da
Escola Da Vinci.

 11/04/2016 = Encaminhado ofício à Promotoria de Justiça, via protocolo MP/SP nº
409/16, contendo fotos de incursão feita ao Lago do Camata e DVD contendo filme
das intervenções da Rota das Bandeiras durante a duplicação da Rodovia Itatiba-
Jundiaí e ainda, Power Point com apresentação da concessionária, atendendo o que
foi acordado e abordado em reunião anterior.

 13/04/2016 = Realizada palestra aos patrulheiros mirins que estão iniciando
atividades na instituição (APAMI).

 19/04/2016 = Participação em Reunião do CONCITA (Conselho da Cidade de Itatiba),
quando foram abordados e discutidos os seguintes assuntos:

a) Eleição dos novos membros do Conselho
b) Preparatória para a 6ª Conferência da Cidade
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 24/04/2016 = Participação em Reunião do Conselho de Saneamento Básico do
Município, quando foram tratados e discutidos os seguintes assuntos:

a) Tarifa diferenciada para novos e antigos empreendimentos pela SABESP em
tratamentos isolados de água e esgoto. Será feito estudo pela concessionária à
respeito.
b) Lido ofício encaminhado pela JAPPA, solicitando informações à SABESP e
Secretaria de Finanças sobre repasses efetuados (quando e quais valores), sobre
o Fundo Municipal de Saneamento e onde foram aplicados os recursos
recebidos

 29/04/2016 = Realizado um debate ambiental no Colégio Populus, com alunos do
ensino médio.

Tema = consumo consciente, conscientização ambiental, enchentes (prováveis
causas).

MAIO/2016

 03/05/2016 = Participação de representante da JAPPA em Reunião do CONCITA
(Conselho da Cidade de Itatiba).

 05/05/2016 = Incursão pelo Córrego Barra Funda. Pudemos presenciar:
a) Enorme área de erosão, que podem a vir prejudicar os imóveis próximos ao

local.
b) Despejo de esgoto doméstico em curso d’água com mau cheiro intenso.

 07/05/2016 = Realizada mais uma Limpeza (simbólica) do Ribeirão Jacaré, no trecho
compreendido entre a Ponte Estaiada (Jd. Paladino) e Ponte do Cruzeiro, com
retirada de aproximadamente 1 tonelada de lixo das margens.

 11/05/2016 = Recebidas fotos e denúncia de despejo de entulho em APP (Área de
Preservação Permanente) à Rua Vergínio Belgini nº 800, Bairro Santo Antonio, as
quais foram imediatamente encaminhadas por nossa Associação aos órgãos
públicos para providências cabíveis.
Essa denúncia encaminhada à JAPPA também foi compartilhada em redes sociais

pela pessoa que presenciou e fotografou o ilícito, causando extrema consternação em
inúmeros cidadãos itatibenses.

 12/05/2016 = Atendendo convite da direção da ETEC Rosa Perrone Scavone
estivemos presentes, junto com representantes da Associação Amigos da Serra dos
Cocais (Valinhos), na palestra, para alunos dos primeiros e segundos anos do
ensino médio. O tema abordado foi: “A Importância da Preservação da Serra dos
Cocais”.
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 16/05/2016 = Feita incursão pelo Bairro Caminhos do Sol, onde foi presenciada
invasão de APP com aterro de nascentes = 22° 57’ 38.52” (s) / 46° 53’m 57.49” (o)
Encaminhada denúncia com fotos para PM Florestal e ofício ao MP com fotos
anexadas a um CD (protocolo MP 526/16).

 18/05/2016 = Participação em reunião na Câmara de Vereadores com Secretário de
Saúde, Secretario da Ação Social e Defesa Civil do Município como membro da
Comissão de Acompanhamento das Enchentes,

 19/05/2016 = Participação na 3ª Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor do
Município, com o tema principal: Prevenção de Enchentes.

 23/05/2016 = A JAPPA, em parceria com o Grupo Trapiche da Companhia Paulista
de Teatro e incentivando a cultura junto aos jovens estudantes, trouxe para o Teatro
Ralino Zambotto, a apresentação das peças:

a) O CORTIÇO, peça exibida às 09h30 e 20h
b) O MENINO MALUQUINHO, peça exibida às 15h

 23/05/2016 = Visto despejo de esgoto em curso d’água (Córrego do Perpétuo).
Encaminhada “solicitação de providências aos órgãos competentes, com fotos e
localização com coordenadas - 23° 01’ 26.90” (S) / 46° 50’ 33.83” (O)

 31/05/2016 = Participação na 4ª Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor.
Tema = Prevenção de Enchentes e Crise Hídrica

JUNHO/2016

 02/06/2016 = Participação do lançamento do programa da Prefeitura “Adote o Verde”,
que tem como objetivo, zelar pela manutenção de áreas verdes para uso da
comunidade por meio de parceria entre a municipalidade e empresas privadas

 06/06/2016 = Encaminhadas fotos com denúncia de despejo de entulho em área do
Bairro da Ponte pela empresa Queiroz Terraplenagem.

- Recebido retorno em 07/06/2016 da Seção de Fiscalização Ambiental da
Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura do Município, informando da ciência do
ilícito e que foram tomadas providências cabíveis para o caso.

 08/06/2016 = Realizada 02 palestras (manhã e tarde) para alunos do 6º ao 9º ano da
EMEF Professor Irineu Tobias, da cidade de Morungaba.

Tema abordado = Consumo Consciente / Conscientização Ambiental
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 10/06/2016 = Encaminhada denúncia à Secretaria de Obras e Serviços Públicos,
quanto a erosão causada pelas chuvas em ruas do Bairro Caminhos do Sol.
No dia 13/06 feita manutenção e reparo pela Secretaria, restaurando a mobilidade
no local.

 24/06/2016 = Feita incursão pelo Bairro das Brotas, após denúncia de moradores
e visto despejo de entulho e erosão em APP.
Encaminhadas fotos e denúncia aos órgãos competentes para providências.

 28/06/2016 = Participação de representante da JAPPA em Reunião do Conselho
Municipal de Saneamento Básico (CMSB).
Como Ordem do Dia, teve a apresentação de “Power Point” pelo Senhor Gerente
Divisional da SABESP, de ações e investimentos da concessionária no sistema de
água e esgoto do município no ano de 2.015. Também fez parte da apresentação
o índice de perdas e medidas para diminuí-las.
Nesta reunião, novamente foi solicitado para constar em Ata, pedido do
representante da JAPPA quanto a informações relativas aos investimentos feitos
com valores do Fundo Municipal de Saneamento em ações sócio ambientais, ou
seja, quais ações, quantas foram e se é permitido o pagamento de encargos
(IRRF, ISS, etc.) com o dinheiro deste fundo.

JULHO/2016

 05/07/2016: Feita visita à nova Estação de Tratamento de Água da SABESP,
juntamente com conselheiros membros do Conselho Municipal de Saneamento
Básico e autoridades locais. A Estação de Tratamento já se encontra em teste há
três meses e sua inauguração está prevista para o final do mês de agosto do
corrente ano e terá capacidade para tratamento de 500l/s de água, dobrando a
capacidade da atual existente (ETA Rosário) e é inteiramente automatizada.

 08/07/2016 = Representante da JAPPA assistiu palestra no Auditório da Prefeitura
Municipal de Itatiba, cujo tema foi “Prevenção de Enchentes à Custo Zero”,
ministrada pelo Professor da USP Werner Layh.

 09/07/2016 = Realizada “Limpeza Ecológica” do Lago do Camata.

 20/07/2016 = Realizada palestra à crianças da SIBES, no Parque da Juventude.

 27/07/2016 = Nossa Associação protocolou junto ao MP, manifestação acerca do
constante das folhas 6044 a 6046 e ainda sobre as folhas 6048 a 6051, referentes
ao Processo nº 0006797-13.2009.8.26.0281 (Pista de Arrancada).
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AGOSTO/2016

 01/08/2016 = Participação do lançamento do Programa “Atirador Mirim 2016”, na
sede do TG 02-070. O projeto tem como objetivo aproximar a população da
instituição militar e atender crianças do sexo masculino e feminino, na faixa etária de
11 a 12 anos, provenientes das escolas públicas de Ensino Fundamental de Itatiba e
em circunstâncias de especiais necessidades para o seu bem-estar social, a fim de
integrá-las ao contexto social comunitário, prevenindo-as para que não venham a se
envolver em ações delinquentes e ajudando-as a se tornarem futuros cidadãos,
conscientes de seus direitos e deveres. A JAPPA realizará para essas crianças,
palestras de conscientização ambiental e consumo consciente.

 11/08/2016 = Com a presença do Conselho Diretor, voluntários da ONG e
representantes dos candidatos à Prefeito Municipal, realizamos o sorteio de datas e
ordem que serão feito os debates.

Após explanação aos presentes sobre o interesse da JAPPA em reunir os
candidatos ao executivo municipal para falar e debater sobre meio ambiente e
com isso a proposta da nossa Associação em contribuir com a edilidade,
oferecendo a todos uma visão claramente envolvida com o tema, procedeu-se o
rito do sorteio, ficando assim definido:

a) 30/08/2016 = Vitório Massaru Bando
b) 01/09/2016 = Dr. José Antonio Parisotto
c) 13/09/2016 = David Bueno
d) 15/09/2016 = Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira.

Os debates serão realizados no Auditório do Colégio Objetivo, local este
confirmado pelo Sr. Ruy Prado Jr. e ocorrerão sempre das 19h30 às 21h30.
Serão primeiramente realizadas perguntas e questões apresentadas pela JAPPA
e após, questões formalizadas pela população que as encaminharão via internet.
Lembrado ainda, que os debates serão abertos ao público.

 22/08/2016 = Encaminhada solicitação de providências cabíveis, para despejo de
esgoto em área de nascentes aos órgãos competentes, nos colocando ao inteiro
dispor para, se necessário, levar a fiscalização ou qualquer outro agente (s) no local
para averiguação.

 30/08/2016 = Realizado o primeiro de quatro debates, com candidato à prefeito
(Sr. Vitório Bando), no Auditório do Colégio Objetivo de Itatiba.
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SETEMBRO/2016

 Realizados 03 debates (entrevistas) com candidados ao cargo de Prefeito Municipal:
- 01/09/2016 com o candidato Dr. José Antonio Parisotto
- 13/09/2016 com o candidato David Bueno
- 15/09/2016 com o candidato Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira.
Nota : o debate com o 4º candidato foi feito no mês anterior - dia 30/08

 02/09/2016 = Feita incursão pelo Jardim Teresa em abertura de rua em construção.
Visto desmatamento em área particular na Rua Rafael Órdine, feitas fotos do local e
encaminhado pedido de informações e providências cabíveis à Fiscalização
Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e Guarda Ambiental de
Itatiba.

 15/09/2016: Visto despejo de esgoto em Córrego do Operários encaminhada
solicitação à SABESP para providências cabíveis.

 16/09/2016 = Nossa Associação como MEMBRO do evento mundial “CLEAN UP
THE WORLD” , procedeu á limpeza simbólica das margens de nosso Ribeirão
Jacaré, no trecho compreendido entre o Jardim De Lucca até a Ponte do Mercadão
Foram coletados aproximadamente 350 Kg de lixo (sacos plásticos, roupas, calçados,
garrafas pet, garrafas de vidro, isopor, papelão, barras de ferro, latas, latões, rolos
de pintura, copos, recipientes de marmitex, restos de móveis, santinhos e bandeiras
de candidatos a vereador e prefeito, etc., etc.)

 20/09/2016 = Feita incursão pelo Recreio Costa Verde e presenciado intensa
movimentação de terra, com aterro em área de várzea na Estrada Municipal Antonio
Sesti.
- Encaminhada denúncia e solicitação de informações aos órgãos competentes, com

fotos do local.

 27/09/2016 = Realizadas duas apresentações teatrais no Teatro Ralino Zambotto:

a) Às 14h30 , a peça infantil “Uma professora Muito Maluquinha” - obra de Ziraldo
b) Às 20h, a peça “Lisbela e o Prisioneiro” da obra de Osman Lins
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OUTUBRO/2016

 06/10/2016 = Participação de representante de nossa Associação, em Audiência
Pública realizada no Auditório da Prefeitura Municipal sobre o Plano Municipal de
Saneamento Básico do Município. A referida audiência, contou com a participação
de técnicos da Prefeitura, representantes da SABESP e da ARSESP (Agência
Reguladora de Saneamento do Estado de São Paulo)

 10/10/2016 = Realizado passeio (eco-trilha) no dia 10/10/2016 (segunda feira), com
alunos do ensino fundamental da Escola Da Vinci. Foi feito o passeio, com alunos no
período da manhã (08h30 às 11h) e com alunos no período da tarde (14h30 às 17h).

 14/10/2016 = Constatado despejo irregular de efluente industrial em passeio público
na Rua Rosa Del Nero Rela, altura do número 300. Encaminhado vídeo da
ocorrência aos órgãos públicos para providências cabíveis.
Localização - Coordenadas Google Earth = 23° 00’ 51.06” (S) / 46° 50’ 45.84” (O).

 18/10/2016 - Protocolado junto ao MP, sob nº MP/SP 1086/16 no dia 18/10/2016,
documentos contendo:
a) CD com vídeo informativo feito pela nossa Associação sobre as obras de

duplicação da Rodovia Itatiba-Jundiaí, com intervenções no Ribeirão Jacaré.
b) CD contendo imagens de invasão de APP por pilastra de ponte (obra em

desacordo com projeto apresentado pela PMI junto ao DAEE) e imagens de
movimentação de terra com aterramento de área de mananciais.

c) Listagem de temas ambientais importantes para que seja escolhido um ou dois
dos temas para atuação mais destacada.

 22/10/2016 = Realizada troca/colocação de três bonecos Zé do Rio, nas pontes do
SUS e Mercadão e em frente ao Moinho do Denoni.

 25/10/2016 = Participação no 1º Encontro da Sociedade Civil das Bacias PCJ,
realizado no dia 25/10/2016, na escola SENAI-Jundiaí. O encontro foi para debater
“quem é quem” na gestão da água e quais são as formas de participação nos
diversos entes do sistema de gerenciamento dos recursos hídricos. Abordado
também temas como a renovação da outorga do Sistema Cantareira, que terá
audiências públicas em dezembro/2016 e sobre o Fórum Mundial da Água, que será
realizado em Brasília em 2018.
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 31/10/2016 = Participação em evento realizado no Teatro Ralino Zambotto, feito
pelos alunos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Anglo de Itatiba, que nos
convidaram após estarem em nossa Associação para colher dados de suas
pesquisas e conhecer nossa ONG. O evento foi para apresentar à convidados e
população em geral, projeto para a formação de grupos de estudo e discussão dos
17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU, que devem ser
implementados por todos países do mundo durante os próximos 15 anos, até 2030.
Os ODS são metas que a ONU propõe para reduzir a pobreza, promover a
prosperidade global e o avanço social e proteger o meio ambiente.

NOVEMBRO/2016

 03/11/2016 = Visto grande quantidade de espuma e cor alterada nas águas do
Ribeirão Jacaré. Feito fotos e encaminhada notificação à SMMA e GM Ambiental.
A SMAA, após ser notificada, esteve em indústria localizada no Bairro do Pinhal e

pode presenciar despejo no Ribeirão e encaminhou denúncia à CETESB Agência Atibaia.

 08/11/2016 = Realizada palestra para 25 (vinte e cinco) crianças no TG 02-070, do
projeto “Atiradores Mirins”.

 9/11/2016 = Participação de representante da JAPPA em Reunião Ordinária do
CMSB (Conselho Municipal de Saneamento Básico). Apresentado aos conselheiros
e disponibilizado cópia do ofício-resposta recebido da superintendencia da SABESP
referente à solicitação do Conselho feita ao Sr. Prefeito Municipal quanto ao
montante de recursos alocados para os ítens água (em atenção aos ítens 3.1 a 3.2.3
do anexo I do contrato) e esgoto (em atenção aos itens 3 a 3.5 do anexo I do
contrato) e ligações novas e substituição de ligações do anexo II e troca de
hidrômetros do anexo III do Plano de Saneamento, referente ao período de julho
2013 até março 2016.

 10/11/2016 = Encaminhada denúncia à SMAA sobre possível crime ambiental que
vem ocorrendo dentro do Cemitério Municipal e que vem causando grande
indignação aos munícipes que presenciaram o fato e muitos que tomaram
conhecimento pelas redes sociais. Nos foi relatado, que ao ser questionado um
funcionário do local, foi dito que a Administração do Cemitério deu ordens expressas
para serem feitos buracos na árvore para em seguida ser jogado óleo diesel para
matá-la.
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 18/11/2016 = Feita manutenção de boneco “Zé do Rio”, em frente ao Moinho do
Denoni.

 20/11/2016 = Passeio no Parque da Juventude e plantio de muda de árvore nativa,
junto com escoteiros “Grupo de Aventureiros K2”.

 30/11/2016 = Participação na cidade de Campinas/SP do encontro anual com o
GAEMA/PCJ - Campinas. Nesse encontro, foram apresentadas e discutidas as
propostas de metas do GAEMA para o ano de 2.017, sobre vários temas, entre eles:
a) Saneamento Básico
b) Acompanhamento de empreendimentos e obras que necessitem de EIA/RIMA
c) Recuperação de áreas de APP e cursos d’água
d) Poluição atmosférica
e) Recursos hídricos (identificação e principais fontes poluidoras)
f) Desenvolvimento urbano-ambiental (licenciamento e acompanhamento)
g) Fauna (destinação de locais adequados para encaminhamento de animais

silvestres + controle de capivaras + conectividade de fauna nas rodovias)
h) Funcionamento dos conselhos municipais de saneamento e meio ambiente
i) Diagnóstico e combate ao uso inadequado de agrotóxicos

DEZEMBRO/2016

 07/12/2016 = Recebida da Câmara de Vereadores de Itatiba, Moção de
Congratulações, aprovada por unanimidade de votos dos Srs. Edis, por meio da qual
são transmitidos cumprimentos à JAPPA pela eleição do novo Conselho Diretor para
o triênio 2017/2019.
A moção de nº 176/2016 é de autoria do Vereador Dr. Washington Bortolossi e foi

subscrita por todos os demais vereadores daquela Casa de Leis.

 16/12/2016 = Publicada texto da JAPPA na Coluna Recebemos do JI Diário (A5),
que comenta matéria antes veiculada no referido Jornal sobre a instalação de cinco
Ecopontos entregues à população.

 17/12/2016 = Incursão pelas margens do Rio Atibaia na altura da Cachoeira do Zé
Olimpio.

 27/12/2016 = Início das gravações com cidadãos itatibenses para o Projeto JAPPA
“Eu Vi”. O referido projeto ainda contará com o depoimento de mais alguns outros
cidadãos itatibenses e será encerrado no final do mês de janeiro/2017.
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