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Ata da Reunião Ordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo - Associação
P/Preservação Ambiental), realizada aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e
dezoito (15/02/2018) 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:

 Edsion Antonio Guidi
 Jorge Gasulla Mir
 Janaína de lIma
 Larissa Dias Pizzi
 Marcos R. A. Tosta
 Sócrates José Piovani

ASSUNTOS DISCUTIDOS E TRATAHDOS:

 Ofício encaminhado ao CONDEMA -questionamento Jardim das Paineiras
 Coleta de Embalagens de Agrotóxicos - Campo + Limpo
 IV Abraço ao Ribeirão Jacaré
 Resíduos Sólidos - Reunião da Comissão do Condema
 Aquisição de tenda sanfonada

1. OFÍCIO ENCAMINHADO AO CONDEMA
- Relatado que foi encaminhado à presidência do Conselho de Defesa do Meio

Ambiente e demais membros conselheiros, ofício referente asfaltamento de estrada
municipal (Antonio Paulo Francisco Lanfranchi), que liga o Jardim das Paineiras à
Rodovia do Contorno no Km 92,5.

Foi apresentado no referido ofício, questionamentos e solicitações, como seguem:
a) Se existe EIA da obra referida?
b) Se há Passagens de fauna estão projetadas e serão construídas?
c) Quais outras ações serão tomadas para proteção da fauna existente?
d) Se será atingido algum trecho da flora existente?
e) Será feito serviço de drenagem junto aos córregos e áreas alagadiças da

Estrada, evitando a erosão que já é visível no local?
f) Se existe estudo do impacto que o trânsito causará e que medidas

mitigatórias serão tomadas para o seu disciplinamento?
g) Se serão feitos redutores de velocidade? Quantos?
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2. COLETA DE EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS:
- Informado que recebemos orçamento da empresa ADIAESP, no valor de R$
450,00 (quatrocentos e cinqüenta reais), para o custeio de deslocamento
( combustíveis, pedágio, desgaste de carro, almoço dos funcionários), para a
coleta itinerante de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos em nosso
Município. O referido orçamento será devidamente encaminhado aos voluntários
responsáveis e que estão tratando do assunto junto à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Agricultura (Srs. Edison Antonio Guidi e Ruy Prado Jr.)

3. IV ABRAÇO AO RIBEIRÃO JACARÉ
- Relatado que estivemos reunidos nesta manhã, com Sr. Secretario Municipal de
Educação e representantes da Secretaria, para darmos andamento aos
preparativos para realização do IV Abraço ao Ribeirão Jacaré, que será realizado
no dia 22/03/2018. Definidos os encaminhamentos e convites, via ofício, para as
escolas públicas municipais, TG, Sabesp e Rota das Bandeiras, empresas
localizadas próximas ao evento (Pallaino, Transp.Itatibense, Agrodel, Auto Posto,
Padaria 90º) e mídia.
Para as Secretarias Municipais, será solicitado:
a) OBRAS = para capinação do mato existente no local do evento
b) SEGURANÇA = para providências junto ao Departamento de Trânsito

quanto ao trânsito de veículos no dia do evento e convites para participação
do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, GM e GM Ambiental.

c) Outras Secretarias = convite para participação.

- Informado pelo Sr. Secretário, que ele, pessoalmente, solicitou ao Sr. Carlos a
cessão das dependências do Auditório da USF para a concentração no dia do
evento, no que foi prontamente atendido.
Também recebemos e. mail da SABESP, informando que eles participarão
novamente do Abraço e serão os responsáveis pelo pagamento do serviço de
recreação a ser feito pela RP Eventos.

4. RESÍDUOS SÓLIDOS
- Informada a participação de representante da JAPPA (Sr. Edison Antonio Guidi),
nesta manhã do dia 15/02/2018, na primeira Reunião da Comissão nomeada pelo
Condema, para discussão sobre resíduos sólidos e logística reversa no Município.
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5. AQUISIÇÃO DE TENDA SANFONADA
- Com recursos recebidos do JECRIM e com programação de sua utilização pré
definida, adquirimos para nossa Associação, uma tenda sanfonada 4,5m x 3m, a
qual utilizaremos em eventos ao ar livre, como apresentações em parques, praças
e feiras.

Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião, às dezenove horas e
trinta e cinco minutos (19h35).

Itatiba/SP, 15 de fevereiro de 2.018.

Sócrates José Piovani

Edison Antonio Guidi
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