
 

 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 onze dias do mês de abril de dois mil e dezenove 
(11/04/2019). 
 
 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: 

 Reunião do CONDEMA  

 Reunião CMSB 

 Peças Teatrais 

 Sabesp – ACP (visita de perito) 

 Voçoroca (Pq. Da Colina e Giardino D’Itália) 
 

 
1) REUNIÃO CONDEMA 

- Relatado que aconteceu no dia 09/04/2019, Reunião do CONDEMA, com 
participação de representante da JAPPA. Na oportunidade foi feita a eleição para 
a presidência e secretariado do Conselho, com gestão 2019/2021, que ficou 
assim constituída: 
PRESIDENTE: Eng. Dorothéa Monteiro (SMAA) 
VICE-PRESIDENTE: Fabiano Perrone (representante da ASCAI) 
SECRETÁRIA; Dra. Vanessa Kovalski Albuquerque (SNJ) 
2ª SECRETÁRIA: Ana Lúcia R. A. Ambrosin (AEAI) 
 
Também definido, que as reuniões não mais ocorrerão às segundas terças feiras 
do mês, passando as mesmas a se realizarem às terceiras segundas feiras do 
mês às 17h. 

 
 

2) REUNIÃO CMSB 
- Informado que o Conselho Municipal de Saneamento Básico, estará se reunindo 
no dia 17/04/2019, às 16h, na sala de reuniões da Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos, para tratar dos seguintes assuntos constantes da pauta pré estabelecida: 

a) Aprovação da ata da reunião anterior 
b) Valores constantes do Fundo Municipal de Saneamento Básico 
c) Definição das ações visando a implementação do projeto para 

conscientização e fiscalização do uso adequado do sistema de drenagem 
de águas pluviais e esgotamento sanitário. 
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3) PEÇAS TEATRAIS 
- Visando arrecadação de fundos para nossa Associação, relatado que fizemos 
parceria com a G4 Teatro Escola, da cidade de Jundiaí, para que seja encenada 
peças para o público infantil, no Teatro Ralino Zambotto. 
Já temos entrado em contato, com escolas de nossa cidade e também da região 
(Jundiaí, Louveira, Valinhos e Vinhedo) e a procura e aceitação tem sido bastante 
satisfatória, sendo que tivemos que solicitar uma data a mais para a realização de 
mais um espetáculo. 
Já estão definidas as datas e os clássicos que serão apresentados no nosso 
Teatro, que são: 

a) 24/04 = “Alice no País das Maravilhas” 
b) 13/05 = “ O Mágico de Oz” 
c) 14/05 = “O Pequeno Príncipe” 

 
As apresentações se darão sempre em duas sessões, às 09h30 e 14h30. 

 
 

4) ACP – SABESP 
- Recebemos solicitação de visita à nossa Associação, do Engenheiro Ambiental e 
Sanitarista Luiz Henrique Cardia, que é o perito encarregado de fornecer o laudo 
sobre o processo nº 000896.48.2009.8.26.0281 do MPSP x SABESP, sobre as 
denúncias de lançamento de esgoto sem tratamento em corpos hídricos e danos 
causados à população. 
Deliberado que o mesmo será recebido em nossa sede no dia 25/04/2019 às 18h. 

 
 

5) VOÇOROCA 
- Sr. Ruy Prado solicita informações quanto a ações que estão sendo tomadas 
quanto a voçoroca existente no Residencial Giardino D’Itália. 
Informado e relatado que a PMI estará realizando ações, primeiramente na 
voçoroca que se encontra no Parque da Colina e após o término desse trabalho, 
serão tomadas providências à duas e não uma somente voçoroca, existente no 
Giardino D’Itália. Informado também que este tema foi abordado pela JAPPA em 
Reunião do mês de março do CONDEMA e constado em Ata. 

 
 
Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e trinta minutos (19h30) deu-se por 
encerrada a presente Reunião. 
 
Itatiba/SP, 11 de abril de 2.019 

 
 
Sócrates José Piovani     Edison Antonio Guidi 


