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Ata da Reunião Ordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo - Associação
P/Preservação Ambiental), realizada aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois
mil e dezoito (24/05/2018) em sua sede, à Travessa Monsenhor Koly nº 14- S01, centro,
Itatiba/SP.

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

 Sócrates José Piovani
 Edison Antonio Guidi
 Claudia H. Frazão
 Marcos R. A. Tosta
 Janaina de Lima
 Paulo Henrique Maciel

ASSUNTOS DISCUTIDOS E TRATADOS:
a) Prestação de contas aniversário da JAPPA
b) Eventos a serem realizados
c) E. Mail (s) de denúncias encaminhados
d) JECRIM
e) Retorno recebido da CETESB

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS
- Apresentada e relatada a prestação de contas, referente aos valores recebidos
de doação e gastos efetuados para a realização de evento comemorativo ao
aniversário de 11 (onze) anos de fundação da JAPPA.
Quanto ao evento propriamente dito, foi consenso de todos, sobre a qualidade das
palestras proferidas e os temas abordados e também a apresentação do
documentário “EU VI”, projeto idealizado pela JAPPA há pelo menos 09 (nove)
anos e realizado neste ano, com início do coleta de depoimentos no ano de
2017, pelo voluntário André Roberto Panzarin, à quem externamos nossos
agradecimentos e congratulações.

2. EVENTOS A SEREM REALIZADOS
a) 05/06/2018 = Neste dia, quando se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, a

JAPPA montará sua tenda na Praça da Bandeira, das 9h às 16h em evento a ser
realizado pela PMI através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. Na
oportunidade serão expostos os trabalhos da JAPPA e serão confeccionados
bonecos do “Zé do Rio” pois neste dia também se comemora o décimo
aniversário do Zé.
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b) 23/06 e 24/06/2018 = Durante a Festa Junina do JardimLeonor, a JAPPA
estará presente com sua tenda vendendo mini-pizzas. A ação promovida por
nossos voluntários da JAPPA e do Abrigo Pitukinha de proteção animal, terá
sua renda dirigida a ambas as entidades.

c) 14/07/2018 = Neste dia, juntamente com o Abrigo Pitukinha, será promovido
evento da Macarronada e Dança Cigana no espaço do Salão da Associação
Nipo Brasileira, do qual a renda será divida entre as entidades, estando seus
convites à venda já nas próximas semanas.

3. E.MAIL (s) ENCAMINHADOS (denúncias)

- No período reportado por esse relatório foram feitos encaminhamentos das
seguintes denúncias aos órgãos públicos competentes::

a) Reiterada (25/04/2018 e 22/05/2018) solicitação de manutenção em rede
coletora de esgoto no Bairro da Ponte, aos fundos do CCZ (Zoonoze), pois nada
foi realizado para cessar intenso despejo de esgoto doméstico nas águas do Rio
Atibaia.

b) Enviado vídeo, encaminhado à nossa Associação, por cidadão, referente
despejo de efluente da ETE da SABESP em leito do Ribeirão Jacaré (negro, com
espuma).

c) Solicitada à CETESB, informações quanto ao pátipo da empresa desativada e
a remediação ambiental do local em que funcionava a empresa COVOLAN Têxtil,
já declarada como sendo área contaminada pelo órgão estadual.

4. JECRIM
- Apresentado ofício recebido do JECRIM, assinado pela Dra. Juliana França
Bassetto Diniz Junqueira, com parecer favorável à nossa prestação de contas
referente ao exercício anterior (2017).
No mesmo ofício foi solicitado que a JAPPA especifique para o ano corrente

somente um equipamento/material imprescindível para o desenvolvimento das atividades
da ONG. Após debate, optou-se por solicitar a aquisição de uma impressora Epson
Ecotank L805, no valor atual de R$ 1.766,99 (Um mil, setecentos e sessenta e seis reais
e noventa e nove centavos) que possibilitará à entidade documentar denúncias e
documentação de processos judiciais.
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5. RETORNO DA CETESB
- Recebido nesta quinta feira, dia 24/05/2018 (vinte e quatro de maio de dois mil
e dezoito) E. Mail apresentado nesta reunião, resposta assinada pelo gerente da
CETESB - Agência de Atibaia quanto a solicitação feita pela JAPPA, sobre o
tratamento e destino das instalações desativadas da empresa Covolan em nosso
Município, abaixo transcrito em sua íntegra:

Prezado Sr. Sócrates.

Em atenção ao e-mail abaixo que levanta algumas questões sobre a empresa Covolan
Beneficiamento Têxteis temos a informar:

As questões relativas ao passivo ambiental da empresa vem sendo avaliadas pelo CAAC
- Setor de Avaliação e Auditorias em Áreas Contaminadas,por meio da Pasta Administrativa -
PA/05019/09 – Investigação Detalhada e Monitoramento, autuada em 17/02/2009,
composta por 06 (seis) volumes, tendo sido emitido em 05/09/2017, Despacho sobre as
informações prestadas pela empresa COVOLAN com relação aos estudos de
“ Investigação Confirmatória/Plano de Desativação”, que verificou necessidade de dados
adicionais.

Assim sendo foi enviado correspondência para a empresa concedendo prazo até
02/07/2018, para apresentação das complementações de dados, necessárias para
continuidade de avaliação, pelo Setor competente.

Após a manifestação final do CAAC - Setor de Avaliação e Auditorias em Áreas
Contaminadas da CETESB, caso seja confirmado a existência de passivo ambiental
serão tomadas as medidas administrativas pertinentes, previstas em Lei, para a
remediação da área.

Atenciosamente,

Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente Reunião às dezenove horas
e quarenta minutos (19h40).

Itatiba/SP, 24 de maio de 2.018

Sócrates José Piovani Edison Antonio Guidi
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