JACARÉ RIBEIRÃO VIVO - ASSOCIAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Travessa Monsenhor Koly, 14 - S01 – Centro - ITATIBA/SP - CEP 13250-304
WWW.ribeiraojacare.com.br e-mail ribeirao.jacare@uol.com.br
Fone (11) 4524 3204
(Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei Municipal 4201 de 30/09/2009)
CNPJ: 09.006.872/0001-31
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 março de dois mil e dezenove
(07/03/2019).
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:
Áreas contaminadas no Município
Ofício recebido do MP
IPTU ecológico
“Brigada” JAPPA – recolhimento de esponjas de limpeza
1) ÁREAS CONTAMINADAS NO MUNICÍPIO
- Relatado que ainda, em nosso Município existem áreas contaminadas, num total
de 27 (vinte e sete) áreas. Algumas delas, já sofreram ações de remediação
ambiental e outras ainda estão em observação.
Informado que na próxima reunião do dia 14/03/2019, será apresentado relatório
detalhado dessas áreas e seus “status”, após consulta à relatórios emitidos pela
CETESB.

2) OFÍCIO RECEBIDO DO MP
- Apresentado Ofício nº 024/2019 – 1ª PJ – M.A. recebido neste dia 07/03/2019,
no qual a Promotora de Justiça Substituta, Dra. Natália Tavares Gavião de
Almeida, solicita que nossa Associação mantenha tratativas com a Prefeitura
Municipal e Universidade São Francisco, inclusive com agendamento de reunião,
para tratar da participação da JAPPA no estudo de recuperação ambiental da subbacia do Ribeirão Jacaré.
Após lido o ofício, entendido que não é de nossa alçada marcar referida reunião,
pois o convênio para traçar um diagnóstico da sub-bacia é assinado pela PMI e
USF. Mesmo assim, entraremos em contato com Secretaria de Meio Ambiente e
Agricultura para sabermos como andam os trabalhos para o referido estudo.
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3) IPTU ECOLÓGICO
- Novamente relatamos que o munícipe tem o direito de solicitar descontos em
seu IPTU.
Para isso existe a Lei Municipal nº 4.417 de 10 de novembro de 2011, que
“autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Imposto Ecológico” e dispõe sobre
descontos nos valores cobrados de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e
ISS – Imposto sobre Serviços de Construção, à todas as pessoas ou empresas
proprietárias de imóveis residenciais e comerciais, que adotem medidas que
estimulem a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente.
Se qualquer cidadão possuir sistema de captação da água da chuva, sistema de
reuso de água, sistema de aquecimento hidráulico solar, sistema de aquecimento
elétrico solar ou se a construção tiver sido feita com material sustentável, poderá
ser conseguido descontos de até 10% (dez por cento) nesses Impostos no
próximo ano. Basta protocolar um requerimento na Secretaria de Obras ne
Serviços Públicos e/ou Meio Ambiente da Prefeitura do Município de Itatiba, até o
dia 30 de agosto, comprovando quais medidas foram adotadas no imóvel e
solicitar o devido desconto.
Demais informações e detalhes sobre essa lei podem ser conferidas no site da
Prefeitura de Itatiba, pelo link: http://www.itatiba.sp.gov.br/…/lei-no-4417-autorizao-poder…
4) ‘BRIGADA” JAPPA
- Nossa Associação está recolhendo esponjas de limpeza, de qualquer marca e
tipo, para dar destino correto às mesmas.
Essas esponjas irão ser destinadas a uma empresa que consegue através de sua
reciclagem, confeccionar bancos e mochilas para comunidades carentes. Já
estamos com algumas parcerias para que não sejam mais jogadas essas
esponjas, nas lixeiras, e sim, encaminhá-las até nossa Associação para que tenha
o descarte correto.
Portanto, solicitamos aos nossos associados e voluntários, para que não joguem
nas lixeiras as esponjas de limpeza. Nos encaminhe pois serão recicladas por
empresa capacitada e certamente estaremos diminuendo um pouco da
quantidade de lixo lançado em aterros e até lixões.
Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e quarenta minutos (19h40), deu-se por
encerrada a presente reunião.
Itatiba/SP, 07 de março de 2.019.

Sócrates José Piovani

Edison Antonio Guidi
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