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Ata da Reunião Ordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo - Associação P/Preservação 
Ambiental), realizada aos dez dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis 
(10/11/2016), em sua sede à Rua Piza e Almeida 452, sala 1, Edifício Office Tower, 
centro, Itatiba/SP. 
 
 
A presente reunião, que teve início às dezoito horas e trinta minutos (18h30), contou com 
a presença de: 
 
 Sócrates José Piovani 
 Edison Antonio Guidi 
 André Roberto Panzarin 
 Bruno Baisi 
 Jorge Gasulla Mir 
 
 
ASSUNTOS DISCUTIDOS E TRATADOS: 
 Reunião do CMSB 
 Pesquisas - cotações recebidas 
 Palestra realizada 
 Edital de Convocação 
 
 
1. REUNIÃO DO CMSP  

      - Relatada participação de representante da JAPPA em Reunião Ordinária do CMSB 
(Conselho Municipal de Saneamento Básico). Nesta reunião foi convocada para o 
próximo dia 24/11/2016, uma extraordinária para eleição de presidente, vice-presidente e 
secretário para o próximo biênio.  
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. 
 
 
2. PESQUISAS - COTAÇÕES RECEBIDAS 
      - Apresentadas cotações das empresas IBOPE e INNOVARE PESQUISAS, sobre 
pesquisa de “Nível de Consciência Ambiental da População Itatibense”, conforme 
solicitado e discutido em reuniões anteriores da Associação. 
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3. PALESTRA REALIZADA 
       - Informado que foi realizada palestra sobre conscientização ambiental e consumo 
consciente, à 25 (vinte e cinco) crianças do projeto “Atiradores Mirins” no TG 02-070, na 
tarde desta última terça feira (08/11/2016). 
 
 
4. EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
       - Apresentado e informado que foi publicado na edição deste dia 10/11/2016, do 
Jornal de Itatiba Diário, Edital de Convocação para eleição do Conselho Diretor da 
JAPPA para o próximo triênio (2017/2019), que ocorrerá no próximo dia 24/11/2016, às 
18h em primeira chamada e 18h30 em segunda chamada, 
 
 
 
Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente Reunião às dezenove horas 
e trinta minutos (19h30). 
 
 
 
 
Itatiba/SP, 10 de novembro de 2.016 
 
 
 
 
Sócrates J. Piovani 
 
 
 
Edison Antonio Guidi 
 


