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Ata da Reunião Ordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo - Associação
P/Preservação Ambiental), realizada em sua sede, à Travessa Monsenhor Koly nº 14 -
S01, centro, Itatiba/SP, aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezoito (10/05/2018).

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

 Edison Antonio Guidi
 Fátima Guidi
 Marcos R. A. Tosta
 Janaína de Lima
 Claudia H. Frazão
 Ariovaldo Hauck da Silva
 Sócrates José Piovani

ASSUNTOS DISCUTIDOS E TRATADOS:

 Timavo - Informações recebidas da CETSB
 DAEE
 Eventos JAPPA

1. TIMAVO
- Relatado recebimento de e.mail, assinado por gerente da CETESB, Engº

Adriano Gentil, no qual cita negativa de renovação de Licença de Operação da empresa
Timavo e pena interposta por meio do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de
Multa, nº 60001168, em função do não lançamento dos efluentes na rede coletora da
SABESP.

Também descrito no E. Mail, que a referida empresa, realizou reunião em
25/04/2018 com a SABESP, sendo definido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para
que a mesma finalize as obras de interligação dos efluentes na rede coletora de esgoto
existente no local. Desta maneira, resolveria de vez o lançamento de efluentes
industriais da TIMAVO, mesmo que tratados, diretamente no corpo d’água.

2. DAEE
- Informado que foi encaminhado ofício de repúdio ao DAEE, após ser concedido

novamente à Prefeitura Municipal de Itatiba, prazo para adequação de obra realizada em
desacordo com o projeto apresentado. Lembrado que a primeira denúncia encaminhada
pela JAPPA, é de março de 2.015, portanto há três anos.
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3. EVENTOS DA JAPPA
- Relatado que estão em pleno andamento os preparativos para o evento de

aniversário de fundação de nossa Associação, que ocorrerá na próxima semana
(17/05/2018). Já confirmadas as palestras e encaminhados convites às autoridades
locais e mídia.

No dia 17/05/2018, solicitada e reafirmada a necessidade de voluntários para os
preparativos do coquetel a ser oferecido no evento, sendo que os mesmos deverão estar
na Câmara Municipal, no período da tarde, após às 12h30, e na cozinha do local,
preparar os doces, patês e a decoração do ambiente. Também ressaltado a necessidade
de colaboração financeira de nossos amigos e simpatizantes de nossa causa.

Também dito, que estaremos presentes no mês de junho, no evento da PMI na
Praça da Bandeira (05/06) em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

No dia 10/06, tem uma ação cidadã, à qual fomos convidados, que será realizada
às margens do Ribeirão Jacaré no Jardim Virgínia, nas proximidades da UPA.

Também dentro do mês de junho, em parceria com o Abrigo Pitukinha, estaremos
com uma barraca na Festa Junina do Jardim Leonor, para arrecadar fundos à nossa
Associação, quando estaremos vendendo mini-pizzas.

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

Itatiba/SP, 10 de maio de 2.018

Sócrates José Piovani Edison Antonio Guidi
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