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RELATÓRIO DE AÇÕES     (JANEIRO À JULHO/2009) 
 
 
JANEIRO/2009 
 
1) - Pesquisa de satisfação em municípios servidos pela SABESP, para uso na 

elaboração de estudos para possível renovação contratual. 
2) - Visita efetuada ao Prefeito Eleito e à Diretoria do Meio Ambiente, recém 

empossada, estreitando elos de comunicação sobre os temas relativos à 
preservação ambiental. 

3) - Procurado contato com Municípios de Extrema e Baependi para obter subsídio 
de Projeto “produtores de Água” .  

4) - Contato com vereadores do Município, para discussão do projeto “Produtores 
de Água”. 

5) - Estudada possibilidade de moção de ação civil publica contra a Sabesp por 
conta de cobrança de tratamento de esgoto não feita.  

6) - Sugestão de data e início de busca de patrocínios para realização de 
evento/exposição do Greenpeace. 

7) - Produção de novas pranchas de história em quadrinhos e preparação de novo 
material para exposição itinerante de amostras em escolas. 

8) - Substituição de cargo em Conselho Fiscal por suplente, devido Dr. Ariovaldo 
Hauck da Silva, ter sido eleito vice-prefeito do Município. 

9) .- Atualização do Site da JAPPA 
10) - Reunião de trabalho conjunta com SABESP. 
11) - Solicitados informes de instalações, coleta de esgoto calculo de percentual 

tratado e mapa de coletores da cidade – primeira versão . 
12) - Mantidos contatos com a CATI 
13) - Observada a eliminação da cor do efluente da Vicunha (Unidade Santa Rosa) e 

compromisso da empresa em enviar para o coletor da SABESP o efluente da 
Unidade Marechal – Visitada empresa .  

14) - Disponibilidade da Vicunha em repassar às outras empresas com o mesmo 
problema, a solução que adotou. 

15) - Primeiras reuniões com Geobrasilis sobre Agenda 21 por encaminhamento 
recebido da AICITA. .  

16) - Iniciado contatos com o Greenpeace para montagem do “Túnel Sensorial” em 
Itatiba. 

17) - Visitas diárias de monitoramento ao rio. 
18) - Realizadas 04 reuniões ordinárias na sede da Jappa. 
 
 
FEVEREIRO/09 
 
1) - Visita e inspeção de coletores no Bairro São Francisco 
2) - Conseguido melhoria da cor do efluente lançado pela Timavo, com base na 

técnica da Vicunha.- Visita à empresa .  
3) - Entregue a cada Vereador , cópia de filme de televisão sobre programas 

desenvolvidos na cidade de Nova York e municípios do sul de Minas Gerais 
(produtores de água). 
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4) - Visita á Secretaria de Planejamento de Bragança Paulista, referente contrato 

daquele município com SABESP. 
5) - Reunião com Geo Brasilis, Diretoria do Meio Ambiente e Aicita, sobre como 

viabilizar implantação do programa “Agenda 21” e constituído Comitê Gestor da 
Agenda entre os três participantes do Município, entre eles a JAPPA. 

6) - Recebido visita na sede da JAPPA, do Diretor da Vicunha, informando sobre 
os avanços conseguidos no tratamento de efluentes. 

7) - Contatos e apresentação de denuncias à Cetesb e ao Ministério Publico . 
8) - Ofícios à prefeitura na preparação do TUNEL SENSORIAL do 

GREENPEACE. 
9) - Visita de aproximação para propor parceria à Secretaria da Cultura de Itatiba. 
10) - Visitas diárias de monitoramento ao rio 
11) - Realizadas 03 reuniões ordinárias na sede da Jappa. 
 
MARÇO/09 
 
1) - Reunião com Sabesp apresentando propostas de criação de novos reservatórios 

de água, como lagos e tanques. 
2) - Eliminação de cor do efluente lançado no rio pela empresa Covolan.- empresa 

visitada 
3) - Preparado lista com cerca de 60 empresas com potencial e possibilidade de 

parceria e patrocínio para custeio da realização do evento Greenpeace. 
4) - Visita ao coletor Jurema, com presença do Diretor do Meio Ambiente, Sr. 

Paulo Junqueira e funcionários da SABESP. 
5) - Visita à empresa Granjas Mara .  
6) - Descoberta de agressivo efluente lançado em coletor da SABESP na Vicinal 

Joaquim Camargo. – Comunicado Ministério Público. 
7) - Recebido da cidade de Extrema, cópia da lei que rege o programa “Produtores 

de Água”. 
8) - Lançado na Secretaria de Educação, durante evento, o programa “Agenda 21”, 

da qual a JAPPA faz parte e compõe seu COMITE GESTOR juntamente com a 
AICITA E DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE.. 

9) - Visitas diárias de monitoramento ao rio. 
10) - Realizadas 04 reuniões ordinárias na sede da Jappa 
 
ABRIL/09 
 
1) - Reunião com Juíza da Infância e Juventude, Dra.Adriana Amor,  que solicitou 

à JAPPA, programa de palestras em escolas sobre educação ambiental, com 
ênfase a  reciclagem. 

2) - Contatada Secretaria da Educação para viabilizar programa como solicitado 
pela Juíza no parágrafo acima. 

3) - Acerto final com Greenpeace e Proex sobre instalação do Túnel Sensorial. 
4) - Acerto final para acomodação em hotel, refeições em restaurante e veículo para 

locomoção dos monitores. 
 
5) - Visita à empresa Mavalério no Distrito Industrial (vide vazamento mês de 

março/09), 
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6) - Visita ao Sr. Prefeito Municipal, para tratar de assunto referente contrato 

SABESP (formação de comissão de estudos para renovação contratual). 
7) - Visita à FEAGRI da UNICAMP a fim de desenvolver parceria e 

profissionalizar a procura de fontes de subsídio técnico e financeiro, inclusive 
para projetos específicos. 

8) - Visitas diárias de monitoramento ao rio 
9) - Realizadas 04 reuniões ordinárias na sede da Jappa 
 
 
MAIO/09 
 
1) - Realização de exposição no Parque Luis Latorre de evento do Greenpeace 

(Túnel Sensorial), com parcerias desenvolvidas junto a Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria de Educação, além de divulgação pela mídia eletrônica e 
escrita, que contou com mais de 3.600 visitantes.  

2) - Realizado pela Jappa, nos dias do evento, palestras com apresentação em 
vídeo, captação de filiados e distribuição de planilhas de desenho aos estudantes e 
visitantes.  

3) - Efluente da Vicunha (Marechal), passou a ser enviado à ETE por meio de 
emissário SABESP. 

4) - Descoberta emissão de efluente sob ponte do Rio Jundiaí, da Linhasita e feito 
contatos com autoridades constituídas e empresa.  

5) - Publicação em imprensa escrita, de edital de convocação da AGO. 
6) - AGO para aprovação de contas do exercício 2008. 
7) - Acertado com a Prefeitura Municipal, através de sua Diretoria de Meio 

Ambiente, parceria para participação em eventos na Semana do Meio Ambiente 
em junho/09. 

8) - Visitas diárias de monitoramento ao rio 
9) - Realizado 03 reuniões ordinárias na sede da Jappa. 
 
 
JUNHO/09 
 
1) - Recebido da Câmara Municipal de Itatiba, moção de congratulações à JAPPA, 

pela realização da exposição “OCEANOS: Rio Limpo – Mar Limpo”. 
2) - Colocação (inauguração) do “Zé do Rio” (07 bonecos), com presença do vice-

prefeito Dr. Ariovaldo Hauck da Silva, representando o Prefeito Municipal e Sr. 
Paulo Junqueira, Diretor do Meio Ambiente e várias outras autoridades. 

3) - Durante a colocação do Zé do Rio percebida forte alteração da cor do rio ( 
vermelha) que todavia não se logrou identificar, apesar da colaboração de pessoal 
da Vicunha e da Covolan. 

4) - Visitada a Covolan e conhecido seu proprietário Sr. Joelmir Covolan.  
5) - Colocação de barraca na Praça da Bandeira, com amostras de água coletadas, 

“Zé do Rio”, vídeo e banners, na Semana do Meio Ambiente, em parceria com 
Secretaria de Educação. 

6) - Palestras nas escolas SENAI (02) e Rosa Perrone Scavone (01). 
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7) - Publicação na imprensa escrita de balanço patrimonial (2008) e prestação de 

contas do exercício 2008. 
8) - Recebido cópia de contrato SABESP da cidade de São José dos Campos. 
9) - Participação em evento na escola “Cel. Júlio César”, na qual alunos do ensino 

fundamental apresentaram palestra sobre o Ribeirão Jacaré. 
10) - Criado comunidade no ORKUT, para conhecimento do trabalho da JAPPA e 

conscientização das pessoas. 
11) - Relatório feito pela Dra. Andréa advogada e voluntária da JAPPA, sobre os 

processos que se encontram no Ministério Público de Itatiba, de casos 
relacionados ao meio ambiente. 

12) - Recebida cópia de recomendação feita ao Sr.Prefeito pelo Ministério Público, 
sobre renovação contratual com SABESP 

13) - Visita à empresa Linhasita para tratar da emissão identificada em maio . A 
empresa se comprometeu eliminar esta emissão até o mês de setembro. 

14) - Entregue ao Ministério Público, para conhecimento, cópia de três contratos da 
SABESP com cidades servidas pela mesma. 

15) - Visitas diárias de monitoramento ao rio. 
16) - Realizado 03 reuniões ordinárias na sede da Jappa 
 
 
JULHO/09 
 
1. - Visita á Faculdade de Agronomia da Unicamp, para verificar possibilidade de 

estudo para implantação do “Projeto JAPPA”, na busca de parcerias, auxílios e 
subvenções. 

2. - Participação de evento na Vila Cruzeiro – “O Bairro é Nosso”, com exposição 
de amostras de água, “Zé do Rio” e vídeos, em parceria com a Prefeitura 
Municipal. 

3. - Reunião na USF, com voluntários e Professor Washington sobre o “Projeto 
Eco-Escola”, que tem como meta, visitar todas as escolas do Município. 

4. - Participação em reunião no Conselho Municipal de Assistência Social do 
Município. 

5. - Manutenção e troca de alguns dos bonecos “Zé do Rio”. 
6. - Participação em Audiência Pública na Câmara Municipal de Itatiba, sobre a 

concessão do serviço de água e esgoto de Itatiba, hoje em vigor por contrato com 
SABESP.  

7. - Retomada de reuniões do CONDEMA, com participação de representante da 
JAPPA. 

8. - Visitas diárias de monitoramento ao rio 
9. - Realizado 04 reuniões ordinárias na sede da Jappa. 
 
 
 
 
 
 
 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


	JANEIRO/2009
	FEVEREIRO/09
	MARÇO/09
	ABRIL/09
	MAIO/09
	JUNHO/09
	JULHO/09

