
1/2

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 nove dias do mês de maio de dois mil e dezenove
(09/05/2019).

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:

 Aniversário da JAPPA - preparativos
 Sabesp
 Reunião da CIMEA (Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental)

1) ANIVERSÁRIO DA JAPPA
- Relatado o que tem sido feito até o momento para a realização do evento

comemorativo de aniversário de fundação da JAPPA (12 anos), à realizar-se no próximo
dia 17/05/2019, no Plenário Abílio Monte, da Câmara Municipal de Itatiba.
Foram realizados:
a) Convites para autoridades que já confirmaram presença: Rogério Menezes

(Secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel de Campinas),
Gilberto Natalini (Vereador da cidade de SP, ex Secretário Municipal do Verde e do
Meio Ambiente de São Paulo, autor de lei que obriga a Prefeitura da Capital a utilizar
água de reuso para lavagens de calçadas, feiras, parques e ruas e proponente da
Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas da cidade de São
Paulo) e Eduardo Jorge (Médico com especialização em Medicina Preventic=va e
Saúde Pública, foi deputado estadual e federal, candidato ao cargo de presidente da
república em 2014 e candidato à vice-presidente em 2018, foi Secretário de Saúde e
Secretário do Meio Ambiente de São Paulo).

b) Chamamento de voluntários para a realização do coquetel.
c) Cardápio a ser oferecido aos convidados
d) Envio de convites aos voluntários, autoridades locais, mídia (radio, jornal e TV)

1) SABESP
- Informado, que neste dia 09/05/2019, estivemos no local onde é despejado o

efluente da SABESP no leito do Ribeirão Jacaré. Notamos intenso mau cheiro, cor
alterada da água do ribeirão e muita espuma.
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Passada a informação ao Sr. Perito Judicial (que analisa ACP movida pelo MP) que
estará enviando equipe contratada para análises da água.
Ainda, lembrado pelo Srt. Edison Guidi, da necessidade de encaminhamento ao Sr.
Perito de filme feito na década de 90, por alunos do Professor Matateu.

2) REUNIÃO DA CIMEA
- Informado que recebemos convite para participação na 1ª Reunião da Comissão

Interinstitucional de Educação Ambiental no próximo dia 14/05/2019.
A reunião ocorrerá no Auditório principal do Paço Municipal Ettore Consolini, às 15h.
A pauta da reunião, terá como temas:

a) Breve retrospectiva das atividades da Comissão
b) Apresentação do âmbito de trabalho da CIMEA
c) Propostas para futuras ações de Educação Ambiental

Solicitamos à encarregada de Educação Ambiental da PMI da SMAA, para
alteração do horário da reunião, para às 16h ou 17h, porém não recebemos
retorno da mesma, impossibilitando nossa presença, por compromisso
anteriormente agendado.

Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às dezenove horas e
trinta minutos (19h30).

Itatiba/SP, 09 de maio de 2.019

Sócrates José Piovani

Edison Antonio Guidi
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