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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 seis dias do mês de junho de dois mil e dezenove
(06/06/2019).

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:

 Informativos sobre eventos, encontros e reuniões
 Dia Mundial do Meio Ambiente - Praça da Bandeira
 Resposta SABESP sobre agrotóxicos na água
 INCURSÕES

1) INFORMATIVOS JAPPA:

a) CONSEG
- Recebemos convite, através do Ofício 126/2019, para participarmos da

Solenidade de Posse da Diretoria do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG -
Itatiba), que acontecerá neste dia 06/06/2019, às 19h, no Plenário Abilio Monte da
Câmara Municipal de Itatiba.
Tomará posse como presidente eleito do CONSEG, gestão 2019/2021, o Sr. Vitório
Massaru Bando.

b) LIMPEZA ECOLÓGICA
- No dia 08/06/2019, às 8h30, acontecerá um evento, no Vivendas do Engenho

D’Água, realizado pela JAPPA, Lixo no Chão em Itatiba Não e LIBRAS, que trata-se de
uma caminhada e limpeza ecológica às margens do lago existente na fase I do
loteamento.
Além da limpeza, também teremos diversas atividades no local, tais como, plantio de
mudas nativas, oficinas diversas para crianças, atividades físicas com orientação de
profissional de educação física, feira para adoção de pets e um delicioso café
sustentável para os participantes.

c) VISITA RECEBIDA
- Recebemos em nossa sede, no dia 04/06/2019, visita de crianças da SIBES, do

projeto “Pequeno Ambientalista”, acompanhados de coordenadores daquela insttiuição.
Na oportunidade pudemos dirimir dúvidas das crianças, como:
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 Porque do nome do nosso Ribeirão ser Jacaré? Qual outro nome que ele
tinha?

 Aonde ele nasce?
 Ele tem afluentes? Nome deles?
 Ele tem peixe? E a qualidade de suas águas?
 Quem é o maior poluidor do Ribeirão Jacaré?

2) DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE:
- Aconteceu no dia de ontem (05/06/2019), um evento na Praça da Bandeira,

realizado pela Prefeitura Municipal de Itatiba, em comemoração ao Dia Mundial do Meio
Ambiente, que contou com a presença da SMAA, Secretaria Educação, Defesa Civil,
Corpo de Bombeiros, COBEMA, GM Ambiental, URI/ASCAI, Cooperativa Reviver, Feira
de Orgânicos, VECA, Santuário Animal Sente, Associação Mata Ciliar. Também tivemos,
a tradicional doação de mudas (nativas, frutíferas e temperos).
Neste dia e neste evento, foi assinado pelo Sr. Prefeito Municipal e Diretor da USF, um
contrato de parceria (Prefeitura / USF) para realização de diãgnóstico da bacia do
Ribeirão Jacaré.
Estivemos com nossa barraca, das 9h às 16h, expondo nossos trabalhos e conversando
sobre nosso meio ambiente com a população que esteve no local. Só conseguimos estar
ativos e presentes neste evento, graças ao nosso voluntariado que não mediu esforços
para que isto ocorresse.

3) RESPOSTA SABESP (sobre agrotóxicos na água)
- Recebemos, via e.mail, Nota Tecnica da SABESP, sobre o assunto dos agrotóxicos

na água, que foi lido na integra e no mesmol, não foram respondidos nenhum de nossos
questionamentos, que eram:

a) Itatiba é uma cidade livre desse “coquetel”?
b) Existe contaminação de nossos mananciais por agrotóxicos?
c) Quais ações são realizadas para conter e acabar com a possível contaminação?
d) As análises que são feitas (obrigatórias por Lei), podem ser disponibilizadas?
e) Existe trabalho conjunto com a municipalidade, Sindicato Rural e fornecedores
de produtos para orientação e conscientização na utilização de agrotóxicos?

4) INCURSÕES
- Feita e acatada, proposta para realização de incursões, com participação de

nossos voluntários, cidadãos em geral e convidados, em pontos do Ribeirão Jacaré
(nascente e seu percurso até sua foz). Também feita propostapara incursões ao Pico da
Jurema, Serra dos Cocais e Parques Municipais (Parque Juventude, Ferraz Costa,
Parque Linear, Camata, etc)
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Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e quarenta minutos (19h40), deu-se por
ecerrada presente Reunião.

Itatiba/SP, 06 de junho de 2.019

Sócraes José Piovani

Edison Antonio Guidi
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