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Ata da Reunião Ordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo - Associação
P/Preservação Ambiental), realizada aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois
mil e dezessete (26/10/2017), em sua sede, à Travessa Monsenhor Koly, nº 14 - S01 -
centro, Itatiba/SP.

A presente Reunião teve início às dezenove horas (19h) e contou com a presença de:

 Sócrates José Piovani
 Edison Antonio Guidi
 Edilma Guidi
 Janaina de Lima
 Antonio Carlos Furlan
 Ariovaldo Hauck da Silva
 Marcos R.A. Tosta

ASSUNTOS DISCUTIDOS E TRATADOS:

 Audiência com Sr. Prefeito Municipal
 Relatório feito por veterinário em 2010
 Papa Lâmpadas
 VegEventos

1) AUDIÊNCIA COM SR. PREFEITO MUNICIPAL
- Relatado que neste dia vinte e seis de outubro (26/10/2017), às 15h, fomos

recebidos pelo Sr. Prefeito Muniipal Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira em audiência,
quando pudemos apresentar-lhe assuntos relacionados ao meio ambiente e
principalmente os relacionados à SABESP, no que diz respeito aos constantes despejos
de efluentes domésticos em nossos cursos d’água. Também abordado sobre os
despejos de efluentes industriais, principalmente os que são feitos em nosso Ribeirão
Jacaré pela empresa Timavo do Brasil.
Na oportunidade foi-lhe apresentado documentação sobre os assuntos em pauta e ainda,
arquivo de fotos e vídeos constatando os relatos apresentados.
Quanto ao assunto SABESP, o Sr. Prefeito pretende agendar reunião com a
superintendência da concessionária de serviços de saneamento e que nela, sejam
tratados assuntos somente com temas ambientais e que contem com a participação de
Associação, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Obras e Serviços Públicos.
Como segundo tema da agenda do encontro, discutimos sobre as ações efetuadas pela
GM Ambiental, sua atuação e deixamos o questionamento do porquê da Guarda não
poder aplicar multas e sanções aos crimes ambientais constatados por ela.
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Sugerido pela JAPPA que seja implementado programa de recuperação de cada
tributário dos Jacaré primeiramente e depois de outros cursos municipais de água, vindo
da cabeceira dos rios para os principais, de forma a estabelecer um cronograma e dar
prazo para verificação de cada um, conectando esforços s criando formas de aferir
progressos, até concluir pela limpeza de todos os rios e riachos municipais. Ficou
sugerido que seja feito cronograma de trabalho em conjunto com as Secretarias
Municipais que tenham alguma ascendência sobre o tema..

2) RELATÓRIO
- Solicitado pelo Senhor Edison Antonio Guidi, que se encaminhe relatório feito pelo

Médico Veterinário Especialista em Clínica Médica de Animais Selvagens, Dr. Luis Paulo
Cobra M. Filho, feito em 22/10/2011, referente uma incursão numa tarde de sábado no
PJ, à Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura do Município de Itatiba/SP.

3) PAPA LÂMPADAS
- Solicitado pelo Sr. Edison Antonio Guidi, que seja reenviado valores e

especificações do equipamento denominado “papa lâmpadas” ao Sr. Marcio Aurélio
Ulhano Megda, assessor da Secretária de Meio Ambiente e Agricultura, Sra. Dorothea
Monteiro.

4) VEG-EVENTOS
- Usando da palavra, o Sr. Antonio Carlos Furlan, em nome da VegEventos,

agradece e parabeniza nossa Associação pela participação na 1ª Feira Vegana de
Itatiba, ao mesmo tempo em que foi por todos os presentes cumprimentado pela
qualidade da preparação e sucesso do evento.

Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e quarenta e cinco minutos (19h45), deu-se
por encerrada a presente Reunião.

Itatiba/SP, 26 de outubro de 2.017.

Sócrates José Piovani

Edison Antonio Guidi
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