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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 doze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove
(12/09/2019).
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:
 Convocações para Reuniões de Conselhos
 Convite - Limpeza Rio Atibaia
 Reunião com PMI, USF e Sabesp
 Palestra a ser realizada
 Dia Mundial de Limpeza

1) CONVOCAÇÕES - REUNIÕES
- A JAPPA, recebeu convocação para participação de seus representantes, nas

seguintes Reuniões Mensais de Conselhos:
a) Dia 16/09/2019, às 17h, no Conselho de Defesa do Meio Ambiente

(CONDEMA), com a seguinte pauta:
- aprovação de ata da reunião anterior (19/08/2019)
- saldo do FMMA
- programa “Arborização + Segura”, em parceria com a CPFL
- eventos do dia 20/09/2019
- resultado da campanha “Campo + Limpo”
- Posição Geral do Município VerdeAzul

b) Dia 18/09/2019, às 16h, no Conselho de Saneamento Básico, com a
seguinte pauta:
- leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior
- saldo do FMSB
- devolutiva sobre o material de divulgação do Projeto do CONSABA
- biodigestores

2) CONVITE - LIMPEZA DO RIO ATIBAIA
- Relatado e apresentado convite recebido da PMI, para participação da ação de

limpeza para retirada de resíduos flutuantes do Rio Atibaia.
A ação irá acontecer no dia 14/09/2019, à partir das 8h e o ponto de encontro,

para saída dos barcos, será na Estação de Captação da SABESP no Bairro da Ponte.
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3) REUNIÃO COM PMI, USF e SABESP
- Relatado que representante da JAPPA, participou de reunião no dia 09/09/2019,

às 10h, para tratar de assuntos referentes ao projeto para diagnóstico da bacia do
Ribeirão Jacaré.

Nesta Reunião, estiveram presentes: representante da USF (Professor
Thompson), representante da Sabesp (Gerente Camila) e representante da SMAA (Thais
Polezel) e o tema principal do encontro, foi sobre a qualidade da água do Ribeirão
Jacaré, sua classificação e sobre a instalação da sonda de monitoramento por parte da
Sabesp, que irá ocorrer dentro dos próximos 60 (sessenta) dias.

4) PALESTRA
- Recebemos convite e estaremos realizando uma palestra aos pais e aos alunos

da EMEB Maria do Carmo Parisotto Mosca, no dia 15/09/2019 às 10h.
Neste dia, ocorre mensalmente uma reunião/encontro entre a comunidade local

(Pedro Fumachi/San Francisco) para oficinas, plantio de horta comunitária, brincadeiras,
sermpre após um café da manhã preparado pelos participantes e depois, todos almoçam
no local. É um projeto, feito por um grupo de cidadãos, chamado “Caravana dos
Palhaços”, que conta com voluntários de todas as áreas profissionais, como pedagogos,
psicólogos, assistentes sociais, entre outros.

5) DIA MUNDIAL DA LIMPEZA
- Relatado que nossa ação do dia 20/09/2019, contará com o apoio e parceria da

PMI, que através de seu departamento de comunicação, preparou convite que está
sendo distribuido entre as mídias e redes sociais.

Informado ainda, que recebemos confirmação da participação novamente da
ETEC Rosa Perrone Scavone, que está conosco desde nossa primeira ação realizada
em 2014 e do Tiro de Guerra local.

Dito ainda, que temos a necessidade de aquisição de sacos de lixo, para a coleta
dos resíduos, o que deveremos providenciar na próxima semana.

Após a ação de limpeza na parte da manhã, todos estão sendo convidados para
participarem de evento em comemoração aos dois anos do Centro de Educação
Ambiental, quando serão plantadas duas mudas de árvores (em comemoração ao Dia da
Àrvore), um ipê amarelo e um pau-brasil, além da inauguração da sala de pesquisa de
vazamentos da Sabesp.
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Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e trinta minutos (19h30) deu-se por
encerrada a presente reunião.

Itatiba/SP, 12 de setembro de 2.019

Sócrates José Piovani

Edison Antonio Guidi
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