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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 sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove 
(07/02/2019). 
 
 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: 

 Pauta da próxima Reunião do Condema  

 Alvará Judicial – Jecrim 

 Palestra da OAB-Jundiaí (Comissão de Meio Ambiente) 

 Texto/poema de André Roberto Panzarin 
 
 

1. CONDEMA 
- No próximo dia 12/02/2019 às 17h, nas dependências da Prefeitura Municipal de 
Itatiba, estará ocorrendo a Reunião Mensal do Conselho Municipal de Defesa do 
meio Ambiente (CONDEMA). 
O encontro terá como pauta os seguintes assuntos: 

a) Aprovação da Ata da Reunião Anterior  
b) Saldo do Fundo Municipal de Meio Ambiente 
c) Logística Reversa de Lâmpadas 
d) Apresentação da Secretaria Adjunta de Meio Ambiente e Agricultura (Sra. 

Roselvira Passini) 
e) Utilização de verba do FMMA para aquisição de veículos para o COBEMA 

e Fiscalização Ambiental 
f) Apresentação de cronograma previsto para manutenção de veículos da 

PMI (cumprimento de diretiva do PMVA) 
g) Adesão de Itatiba à deliberação CONSEMA 01/2018 
h) Posição atual sobre Timavo do Brasil 

 
Relatado que de acordo com a pauta acima, nós da JAPPA já temos 
conhecimento do seguinte: 

 Item a = recebido cópia da Ata  

 Item c = já acordado com três empresas para receberem os coletores de 
lâmpadas da Reciclus, restando acerto com mais uma, que provavelmente 
deva ser a loja do Covabra na Vila Brasileira.  
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 Item h = nossa Associação já havia entrado em contato com a CETESB e 
SABESP para solicitar informações quanto a  TIMAVO e obtivemos como 
retorno, que a referida empresa, já estava com seus efluentes sendo 
lançados no coletor da SABESP, desde início do mês de novembro de 
2.018. 

 
 

2.    ALVARÁ JUDICIAL 
- Neste dia 07/02/2019, estivemos no Fórum de Itatiba, para assinar um Alvará 
Judicial, no qual autorizava o levantamento do valor de R$ 1.766,99 (um mil, 
setecentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), que deverá ser 
utilizados para aquisição de uma Impressora Multifuncional Epson Ecotank L805. 

 
 

3.    PALESTRA OAB-JUNDIAÍ 
- No próximo dia 14/02/2019, acontecerá na sede da Casa de Advocacia e 
Cidadania de Jundiaí, uma palestra organizada pela Comissão de Meio 
Ambiente da OAB-Jundiaí, com o tema: Aspectos da Responsabilidade 
Ambiental em Desastres Ecológicos. Nossa Entidade estará presente com os 
voluntários Edison Antonio Guidi, Larissa Dias Pizzi, Janaína de Lima e Sócrates 
José Piovani. 
Devido a participação da JAPPA neste evento na cidade de Jundiaí/SP, nossa 
próxima Reunião Ordinária, realizada como de costume às quintas feiras, não 
acontecerá neste dia 14/02/2019, sendo nosso próximo encontro no dia 
21/02/2019. 

 
 

4.  POEMA/TEXTO DE ANDRÉ ROBERTO PANZARIN 
- Deliberado constar em Ata, congratulações ao poema escrito pelo nosso 
voluntário André Roberto Panzarin, publicado em edição do Jornal de Itatiba. 

 
 
 
 
Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente Reunião às dezenove horas 
e quarenta minutos (19h40). 
 
 
 
Itatiba/SP, 07 de fevereiro de 2.019. 
 
 
 
 
Sócrates José Piovani      Edison Antonio Guidi  


