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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 vinte e três dias do mês de novembro de dois
mil e dezessete (23/11/2017) em sua sede, à Travessa Monsenhor Koly, nº 14 - S01 -
centro, Itatiba/SP.

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

 Sócrates José Piovani
 Manoel Francisco Soares
 Edilma Guidi
 Janaina de Lima
 Edison Antonio Guidi
 Ariovaldo Hauck da Silva
 Marcos R. A. Tosta
 André Roberto Panzarin

ASSUNTOS DISCUTIDOS E TRATAHDOS:
 CMSB (Conselho Municipal de Saneamento Básico)
 Sistema Bulbox - Triturador de Lâmpadas
 Votação do PL 60/2017 (Câmara de Vereadores)
 Ponte “Estaiada” - Jardim Palladino
 CREPI (ofício recebido)

1. CMSB (Conselho Municipal de Saneamento Básico)
- Relatada partticipação de representante da JAPPA em Reunião Mensal do

Conselho Municipal de Saneamento Básico (CMSB), ocorrida no dia 22/11/2017 no
auditório da SOSP da Prefeitura Municipal de Itatiba.
Entre os assuntos tratados o que vale ressaltar e o de maior importância, foi a
deliberação e apoio unânime dos presentes, de iniciar trabalhos imediatamente, em
conjunto (Prefeitura, Sabesp, Associação de Engenheiros e JAPPA) para sanar os
intensos e constantes despejos de efluentes domésticos e industriais nos corpos hídricos
do Município. Caberá à Sabesp relatar quais os ramais que mais têm incidências de
despejos e ligação de esgoto em rede pluvial e aos restantes envolvidos nos trabalhos,
iniciar programa de conscientização e educação ambiental (JAPPA e AEAI) e
identificação, notificação, autuação e se necessário, suspensão dos serviços de
saneamento do imóvel (SOSP, VISA e Sabesp).
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2. SISTEMA BULBOX - TRITURADOR DE LÂMPADAS
- No dia 23/11/2017, após contato e solicitação à representante de empresa que

faz o destino correto de lâmpadas, através do equipamento denominado “papa
lâmpadas” - Ecoprocesso, foi feita pela empresa Sorocaba Ambiental, demonstração aos
técnicos da Prefeitura Municipal no Aterro Sanitário, do funcionamento do equipamento
em questão.

Essa apresentação e demonstração só se tornou possível devido ao empenho e
preocupação com o descarte correto de lâmpadas no Município, pelo representante da
JAPPA no CONDEMA, Sr. Edison Antonio Guidi.

3. VOTAÇÃO DO PL 60/2017 NA CÂMARA DE VEREADORES
- Informado que foi rejeitado por oito votos contra seis, o PL 60/2017, que

propunha uma diminuição na captação de água da chuva de 30 litros para 10 litros por
m2 de área de cobertrura dos novos empreendimentos.

4. PONTE “ESTAIADA”
- Ficou deliberado entrar em contato e reiterar solicitação junto ao DAEE de

informações quanto ao projeto da ponte instalada na entrada do Jardim Palladino, cuja
pilastra encontra-se dentro da calha do ribeirão. Segundo vistoria do próprio
Departamento, feita em 2015, a obra foi executada em desacordo com o projeto
apresentado.

5. OFÍCIO RECEBIDO DA CREPI
- Informado que recebemos o ofício nº 022/2017 da Creche Paraíso Infantil,

assinado por sua presidente Sra. Carla Renata Frare Nani, no qual agradecem nossa
Associação pela parceria e contribuição em ações ambientais feitas junto com as
crianças daquela Entidade.

Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente Reunião às dezenove horas
e quarenta minutos (19h40).

Itatiba/SP, 23 de novembro de 2.017

Sócrates José Piovani Edison Antonio Guidi

http://www.riberiaojacare.com.br
mailto:ribeirao.jacare@uol.com.br

