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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 treze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito 
(13/09/2018). 
 
 A Reunião teve início às dezoito horas e trinta minutos (18h30) e contou com a 
presença dos signatários da lista de presença a parte. 
 
 
ASSUNTOS DISCUTIDOS E TRATADOS: 

 Dia Mundial de Limpeza (balanço) 

 CONDEMA 

 Projetos JAPPA 

 Reuniões de trabalhos 
 
 

1) DIA MUNDIAL DE LIMPEZA (CLEAN UP DAY) 
- Pelo quinto ano consecutivo, neste dia treze de setembro, a nossa Associação 
foi realizada mais uma ação de cidadania e conscientização da população, com 
uma limpeza ecológica das margens do Ribeirão Jacaré.  
O trecho escolhido, como em anos anteriores, foi o compreendido entre a Ponte 
do Extra e a Ponte do Mercadão. 
O evento faz parte de uma ação mundial denominada CLEAN UP DAY e que 
conta com 155 (cento e cinqüenta e cinco) países participantes, contando com 
aproximadamente 10 (dez) milhões de voluntários. 
Além dos voluntários da JAPPA, participaram atiradores do TG 02-070, alunos da 
ETEC Rosa Perrone Scavone e da EMEB Nazareth S. Rangel Barbosa, do Abrigo 
Pitukinha e da PMI através das Secretarias de Meio Ambiente e Agricultura, 
Educação, Obras e Serviços Públicos e Departamento de Trânsito, e dos 
gabinetes dos vereadores Leila Bedani, Roselvira Passini, Hiroshi Bando e 
Eduardo Pedroso. 
Ressaltado o apoio da mídia, através de chamadas e publicações sobre o evento 
(JI Diário, CRN e ITV Brasil). 
Foi recolhido aproximadamente 01 (uma) tonelada de resíduos, entre eles: um 
carrinho de supermercado, um volante de Kombi, dois para choques de carro, 
dois pneus de caminhão, um pneu de carro, dois colchões de espuma, quatro 
pares de tênis, duas blusas de moletom, duas calças jeans, um monitor, inúmeras 
garrafas pet e de vidro, sacolas plásticas e muito papelão.  
Destacados os cumprimentos ao Presidente Sócrates José Piovani pela 
excelência, dedicação e efetividade na preparação do evento, por todos 
considerada um completo sucesso.  
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2) CONDEMA 
- Relatada a participação em Reunião Ordinária do CONDEMA, realizada no dia 
onze de setembro do corrente (11/09/2018) e informado que neste encontro ainda 
nada foi definido sobre os cemitérios municipais, principalmente quanto as 
informações solicitadas (serviços de drenagem como determinado em art.5º § II 
CONAMA 368/2006, monitoramento águas e lençol freático, controle e 
fiscalização quanto ao contido nos artigos 8º e 9º do CONAMA 335/2003 e ainda 
não cumprido o art. 13º do CONAMA 335/2003), tendo simplesmente sido lido 
trabalho do conselheiro suplente da OAB, Engenheiro Walter Winkler, sobre o 
tema, feito com outro propósito vários anos atrás.. 
Sobre o assunto (cemitérios), não se tem respostas concretas desde ofício 
protocolado solicitando informações em 14/06/2017. 
Também na Reunião, foi solicitado posicionamento da SMAA quanto a despejo de 
resíduos em APP. Neste assunto, foi solicitado que se aguarde prazo dado pela 
fiscalização ambiental para resolução dos problemas apresentados pela JAPPA.  
Nesta Reunião, foi apresentado projeto paisagístico da recuperação do Lago do 
Camata, cujas obras, segundo a SMAA, terão término para a primeira quinzena de 
dezembro/2018. 

 
 

3) PROJETOS JAPPA 
- Os diretores e voluntários da JAPPA, Edison Antonio Guidi e Giovanni Baptista 
de Camargo, sugerem que seja verifique a possibilidade analisar e encaminhar à 
PMI, projetos da JAPPA para captação de recursos, uma vez que foi promessa de 
campanha da atual administração municipal, subvencionar a JAPPA.  
Foi proposto que se avalie o cardápio de projetos da entidade para verificar qual 
ou quais deles têm proposta mais viável. 
O presidente Sócrates ponderou que os projetos constantes do cardápio estão 
defasados, pois remontam de alguns anos e vários deles já foram implementados, 
ou por nossa própria Associação ou pela Prefeitura Municipal através de suas 
secretarias. 

 
 

4) REUNIÕES 
- Informado que na próxima semana teremos as seguintes reuniões e evento: 
 

a) 20/09/2018 às 9h com SMAA e USF para tratar de assuntos referentes ao 
Ribeirão Jacaré (diagnósticos para sua Recuperação, Preservação e 
Conservação) 

b) 20/09/2018 às 11h com SMAA e ETEC para tratar de aplicativo 
desenvolvido pelos alunos da Escola, referente a arborização urbana 
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c) 21/09/2018 às 9h30 na Câmara Municipal, evento comemorativo ao Dia da 
Árvore. 

 
 
 
Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e trinta minutos (19h30) deu-se por 
encerrada a presente Reunião. 
 
 
 
 
Itatiba/SP, 13 de setembro de 2.018 
 
 
 
 
 
 
Sócrates José Piovani      Edison Antonio Guidi   
 


