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Ata da Reunião Ordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo - Associação
P/Preservação Ambiental), realizada aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e
dezessete (08/02/2017), 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
 Janaína de Lima
 Marcos R. A Tosta
 Antonio Carlos Furlan
 Ruy Prado Jr.
 Ariovaldo Hauck da Silva

ASSUNTOS DISCUTIDOS E TRATADOS:
 Campo + Limpo / Campanha de coleta de embalagens de agrotóxicos
 Abraço do Ribeirão Jacaré
 Asfaltamento de Estrada Municipal
 Doação recebida

1. CAMPANHA DE COLETA DE EMBALAGENS DE AGROT´[OXICOS
- O Sr. Ruy Prado Jr. informa que esteve reunido com diretores da empresa

Wisewood e tratou do patrocínio junto a referida empresa, para que ocorra o evento a
ser realizado, em uma primeira etapa no dia vinte e oito de fevereiro (28/02/2018).

Ainda sobre o assunto da Coleta de Embalagens, o Sr. Ruy fêz alguns
questionamentos que serão sanados junto à secretária Dorothea, já na manhã seguinte
após essa reunião, para que seja repassado à empresa, como por exemplo, se as
embalagens poderão ser utilizadas no processo de reciclagem da empresa e qual a
quantidade a ser recolhida.

O Sr. Ruy ainda relatou que a empresa Wisewood, irá fornecer gratuitamente à
Prefeitura Municipal de Itatiba, conforme solicitação da mesma, um tablado feito em
madeira plástica reciclável para que seja utilizado para exposição no Paço Municipal, do
prêmio recebido por nossa cidade no Programa Município Verde Azul da Secretaria
Estadual de Meio Ambiente.

2. ABRAÇO AO RIBEIRÃO JACARÉ
- Relatado que os preparativos para o evento a ser realizado no dia 22/03/2018

encontram-se em andamento e que na próxima semana, no dia 15/02/2018, estaremos
nos reunindo com a Secretaria de Educação, para emissão de convites às escolas,
órgãos públicos, jornal, rádio, televisão e autoridades locais.
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3. ASFALTAMENTO DE ESTRADA MUNICIPAL
- Recebemos relatos de moradores do Jardim das Paineiras, que a Estrada

Municipal Antonio Paulo Francisco Lanfranchi irá ser asfaltada e colocará em risco a
fauna existente no local, pois até o presente momento, não se tem informações de
medidas protetoras aos animais, tais como, construção de passagens de fauna, telas de
proteção, etc. Atualmente muitos episódios de atropelamento foram presenciados, sendo
o último de uma cachorra do mato (vinagre) que veio a óbito.

Também relatado que não existem informações nos órgãos públicos municipais
sobre a quantidade da flora a ser prejudicada nem tão pouco sobre drenagem a ser
realizada próxima aos manancias e áreas de brejo.

Os moradores já protocolaram solicitação de providências junto à CETESB e
Secretaria Estadual de Meio Ambiente, porém como informado pelos moradores, devido
a Estrada ser Municipal as autorizações devem ser emitidas pelo próprio Município.

4. DOAÇÃO RECEBIDA
- Recebemos nesta data, a doação de uma impressora HP Deskjet 2540, feita

pelo Sr. Ruy Prado Junior.

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

Itatiba/SP, 08 de fevereiro de 2.018.

Sócrates José Piovani
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