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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 dois dias do mês de maio de dois mil e dezenove 
(02/05/2019). 
 
 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: 

a) Reunião CMSB 
b) Convite para participação do Dia do Meio Ambiente 
c) Teatro 
d) Canudos de Silicone e Escova Dental de bambu 
e) Sabesp 
c) Aniversário da JAPPA 

 
 
 

1) REUNIÃO DO CMSB 
- Informado que no dia 15/05/2019, às 16h, na sala de reuniões da Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos, acontecerá a reunião mensal do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente, com a seguinte pauta de discussão: 

 Leitura e aprovação de ata da reunião anterior 

 Apresentação do saldo do FMSB 

 Apresentação pela servidora Luciana, encarregada da fiscalização 
ambiental da SMAA 

 Devolutiva do grupo técnico (AEAI e SABESP), acerca dos estudos quanto 
a soluções, custos e possível financiamento que serão adotados na 
implementação do projeto para conscientização e fiscalização do uso 
adequado do sistema de drenagem de águas pluviais e esgotamento 
sanitário. 

 
Lembrado que toas as reuniões dos Conselhos Municipais, são abertas à 
população em geral. 

 
 

2) CONVITE – DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIIENTE 
- A JAPPA recebeu convite da SMAA para  participar de evento a ser realizado na 
Praça da Bandeira, no dia em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente 
(05/06), das 9h às 16h, com apresentação à população de seus trabalhos. 
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Neste dia também estarão presentes diversas outras associações e cooperativas. 
Pelo governo municipal, além da SMAA, participarão: Defesa Civil, Corpo de 
Bombeiros e GM Ambiental. Também serão distribuídas, como de costume, 
diversas mudas de árvores nativas e de plantas medicinais e de temperos. 

 
 

3) TEATRO 
- Relatado que estaremos apresentando as seguintes peças teatrais: 

a) 13/05 = “O Mágico de Oz” 
b) 14/05 = “O Pequeno Príncipe” 
c) 18/06 = “A Pílula Falante” 

 
Os convites podem ser retirados em nossa sede administrativa, lembrando que só 
serão vendidos antecipadamente. 
Convidamos os nossos associados e voluntários para prestigiar mais esse projeto 
JAPPA, de trazer cultura através de promover a ida de crianças em idade escolar 
ao teatro, sempre com peças adaptadas de nossa literatura infantil. 

 
 

4) CANUDOS DE SILICONE E ESCOVAS DE BAMBU 
- Informado que temos para ser adquiridos, canudos de silicone e escovas dentais 
de bambu. 
Esse projeto JAPPA, em parceria com a Marulho, visa a eliminação dos canudos 
plásticos de nosso meio ambiente. 
As escovas, feitas de bambu e cerdas com carvão vegetal, são 94% 
biodegradáveis e não possuem corantes, PVC e BPA. 
Convidamos nossos associados e voluntários a aderir essa ideia, da eliminação 
dos canudos plásticos de nosso dia a dia. 

 
 

5) SABESP 
- Informado que foi passada relação de locais e pontos de despejo irregular de 
esgoto em nosso município, ao Sr. Luiz H. Cardia, perito do Juiz em processo do  
MP contra a Sabesp. 
Também encaminhado o documentário do “Eu Vi”,- filme produzido pelo voluntário  
André  Panzarim, como solicitado. A propósito será também enviado 
documentário produzido anos antes da fundação da JAPPA por alunos do 
Professor Matateu. 
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6) ANIVERSÁRIO DA JAPPA 
- Informado que para o dia 17/05, - Sexta feira estão reservadas as dependências 
do Plenário Abílio Monte, da Câmara Municipal de Itatiba, à partir das 19h, para 
evento comemorativo ao aniversário de fundação da nossa Associação. 
Convidados que já confirmaram presença : 

a) Rogério Menezes, ambientalista, graduado em oceanografia e Mestre em 
Ciências/Ecologia. Atualmente (desde 2013), é Secretário do Verde, Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da cidade de Campinas/SP 

b) Gilberto Natalini é médico cirurgião gástrico e atualmente, vereador na 
cidade de São Paulo. É proponente da Conferência de Produção Mais 
Limpa e Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, que está em sua 
16ª edição. É autor da Lei que obriga a Prefeitura de SP a utilizar água de 
reuso para lavagem de feiras, parques e ruas. 

 
Convidamos todos associados, população em geral e principalmente nossos 
voluntários para se juntarem ao evento festivo, quando será servido coquetel.   
 

 

 
Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e trinta minutos (19h30) deu-se por 
encerrada a presente reunião. 
 
 
 
 
Itatiba/SP, 02 de maio de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
Sócrates José Piovani 
 
 
 
Edison Antonio Guidi 
 
 
 

 
 


