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CNPJ: 09.006.872/0001-31

Ata da Reunião Ordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo - Associação
P/Preservação Ambiental), realizada aos dezesseis dias do mês de novembro de dois
mil e dezessete (16/11/2017) em sua sede, à Travessa Monsenhor Koly nº 14 - S01 -
centro, Itatiba/SP.

A presente Reunião teve início às dezoito horas e trinta minutos (18h30) e contou com a
presença de:

 Sócrates José Piovani
 Edilma Guidi
 Larissa Dias Pizzi
 Elaine Siqui dos SWantos
 Jorge Gasulla Mir
 Ariovaldo Hauck da Silva
 Edison Antonio Guiidi

ASSUNTOS DISCUTIDOS E TRATADOS:
 Condema
 Inquéritos Civis
 AGE apara eleição do Conselho Fiscal
 CMSB

1. CONDEMA
- Relatado pelos representantes da JAPPA junto ao Conselho de Defesa do Meio

Ambiente - CONDEMA (Drs. Edison Antonio Guidi e Larissa Dias Pizzi), participação em
reunião mensal do Conselho, onde foi tratado, principalmente, sobre a logística reversa,
em especial no que diz respeito ao descarte correto de lâmpadas.

Dentro deste assunto, a JAPPA agendou reunião com representantes de empresa
que possui o sistema de trituração de lâmpadas (papa lâmpadas) e que estará em nosso
município para uma demonstração, provavelmente no aterro sanitário, no próximo dia
23/11/2017, com horário ainda à confirmar.

2. INQUÉRITOS CIVIS
- Informado pela Dra. Larissa, o andamento de diversos processos em trâmite no

MP, relativos ao meio ambiente e novos passos e ações à serem tomadas pela nossa
Associação quanto aos mesmos. Relatado também, que a empresa COVOLAN está
recorrendo de multa processual, referente processo nº 1001938-58.2014.8.26.0281
(ACP por dano ambiental), do qual a JAPPA é a requerente.
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O referido processo se refere ao derrame de pelo menos 3.000 (três) mil litros de
ácido sulfúrico nas águas do Ribeirão Jacaré, ocorrido em 05 de janeiro de 2.012.

3. AGE PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL
- Relatado que foi feita a convocação, de acordo com cláusulas estatutárias

vigentes para eleição do Conselho Fiscal com gestão 2018/2020.
A referida AGE deverá ocorrer no dia 30/11/2017 nas dependências de nossa

sede.

4. CMSB
- Informado que acontecerá no próximo dia 22/11/2017, às 16h, nas dependências

da PMI, reunião mensal do Conselho Municipal de Saneamento Básico, a qual é aberta a
todos os cidadãos.

Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às dezenove horas e
trinta minutos (19h30).

Itatiba/SP, 16 de novembro de 2.017

Sócrates José Piovani

Edison Antonio Guidi
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