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“J A P P A - N E W S”
Relatório de Atividades – JULHO/2017

 Realizadas 04 Reuniões Ordinárias (06 - 13 - 20 - 27/07/2017)

 07/07/2017 = Realizada confecção de boneco “Zé do Rio”, para substituição de
boneco que se encontra na Ponte do Mercadão.
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 11/07/2017 = Participação de representantes da JAPPA em reunião mensal do
CONDEMA (Conselho de Defesa do Meio Ambiente).

 18/07/2017 = Participação de representantes da JAPPA em reunião extraordinária do
CONDEMA, realizada no dia 18/07/2017, que serviu para apresentação aos
membros do Conselho, das ações e atividades que estão sendo implementadas pela
SMAA, dentro do Programa do Município Verde Azul da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente. A participação do município no PMVA é um dos critérios de avaliação
para a liberação de recursos do Fundo Estadual de Controle da Poluição – FECOP.
As ações propostas pelo PMVA compõem as dez Diretivas norteadoras da agenda
ambiental local, abrangendo os seguintes temas estratégicos: Esgoto Tratado,
Resíduos Sólidos, Biodiversidade, Arborização Urbana, Educação Ambiental, Cidade
Sustentável, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Estrutura Ambiental e Conselho
Ambiental. Para a consecução do seu objetivo, o PMVA oferece capacitação técnica
aos interlocutores indicados pela municipalidade e, ao final de cada ciclo anual,
publica o “Ranking Ambiental dos municípios paulistas”. Tal Ranking resulta da
avaliação técnica das informações fornecidas pelos municípios, com critérios pré-
estabelecidos de medição da eficácia das ações executadas. A partir dessa
avaliação o Indicador de Avaliação Ambiental (IAA) é publicado para que o poder
público e toda a população possam utilizá-lo como norteador na formulação e
aprimoramento de políticas públicas e demais ações sustentáveis.
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 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

 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 eco-barco, que deverá contar também com apoio e participação do
Corpo de Bombeiros.

 27/07/2017 = Encaminhado requerimento à PMI (A/C Secretaria de Governo),
solicitando informações quanto ao FMSB (Fundo Municipal de Saneamento Básico),
criado pela Lei 4526/2012:

a) Estão sendo realizados pela SABESP, obrigatoriamente como
determinado em cláusula contratual, os repasses mensais (3% da receita
líquida mensal) ao FMSB?

b) Qual o saldo atual (julho/2017) desse Fundo Municipal?
c) Quais foram as ações sócio ambientais realizadas com as receitas desse

Fundo? Quais os valores envolvidos?

OBS.: Ainda não obtivemos resposta/retorno da PMI
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 28/07/2017 = Participação de representante da JAPPA da aula inaugural do Projeto
“Atirador Mirim”. A JAPPA como participante e parceira desse projeto, fará palestra
aos jovens alunos no dia 21/09/2017 às 14h.

 Vistorias diárias aos cursos d’água do Município, principalmente nosso Ribeirão
Jacaré e seus afluentes (Operários, Barra Funda, Jurema, Cioffi, entre outros).

 Encaminhamentos de pedidos de manutenção à SABESP, referente despejos de
esgoto por rompimento de coletores em diversos pontos da cidade (Itatiba Park,
João Maggi, Jd.Piovesana, CECAP).
Todos os pedidos foram atendidos num prazo máximo de 24h pela concessionária.

Itatiba/SP, 31 de julho de 2.017.
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