
 

 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 aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e 
dezenove (12/12/2019), no Santuário “Animal Sente”, à Avenida Ângelo Piovani nº 700 – 
Jardim Alto da Santa Cruz – Itatiba/SP. 
 
A Reunião teve início às dezoito horas e trinta minutos m(18h30) e contou com a 
presença dos signatários da lista à parte. 
 
 
ASSUNTOS ABORDADOS E DEBATIDOS: 

 SIBES (participação de representante da JAPPA em evento) 

 Reunião CONDEMA 

 Reunião CONSABA 

 Limpeza do Córrego Perpétuo (Lago do Camata) 

 Pintura do interior da sede da JAPPA 
 
 

1. EVENTO NA SIBES 
- Informado que representante da JAPPA, esteve no evento de encerramento das 
atividades de 2019, na sede da SIBES (Sociedade Itatibense para o Bem Estar 
Social), no dia de ontem (11/12/2019). 
Na oportunidade, a JAPPA recebeu Certificado de Reconhecimento, pela 
contribuição no Projeto Pequeno Ambientalista, realizado durante o ano de 2019. 

 
 

2. REUNIÃO CONDEMA 
- Acontecerá no próximo dia 17/12/2019, às 17h, na PMI, Reunião Mensal do 
CONDEMA, com participação da JAPPA. 
A pauta da reunião será: 

 Aprovação da Ata da Reunião anterior 

 Saldo do FMMA 

 Substituição de representante da OAB 

 Pendência das atas das reuniões de 2019 

 Informações sobre o patrulhamento ambiental 

 Aquisições com recursos do FMMA 

 Calendário de reuniões de 2020. 
 
- Informado que, conforme deliberação de nossa última reunião (05/12/2019) foi 
encaminhada solicitação à presidência do CONDEMA, no dia 09/12/2019, para 
que seja feita a troca de representante (suplente) da JAPPA na Comissão, saindo 
o Sr. Sócrates José Piovani, sendo nomeada para seu lugar, a Dra. Larissa Dias 
Pizzi. 
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3. REUNIÃO CONSABA 
- Relatado que no dia 18/12/2019, às 16h, na sala de reuniões da SEOSP da PMI, 
acontecerá Reunião Mensal do CONSABA (Conselho de Saneamento Básico), 
com participação de representante da JAPPA.  
A reunião terá como pauta: 

 Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior 

 Apresentação do saldo FMMA 

 Posição sobre projeto do CONSABA 

 Apresentação do material da palestra sobre saneamento pela AEAI 

 Outros assuntos 
 

Lembrado mais uma vez à todos, que a Reunião é aberta a todos cidadãos 
itatibenses. 
 

 
4. LIMPEZA DO CÓRREGO DO PERPÉTUO  

- Realizada limpeza ecológica no Córrego do Perpétuo, no trecho compreendido 
entre a Avenida Urbano Bezana e Lago do Camata, no dia 11/12/2019. 
Esta foi uma ação da PMI, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Agricultura, com apoio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 
Por não sermos comunicados à tempo (recebemos comunicação via celular no dia 
da atividade) não estivemos presentes nesta ação, mas a JAPPA, como sempre, 
está à disposição da municipalidade para todo e qualquer tipo de evento, voltada 
para o meio ambiente. 

 
 

5. PINTURA DA SEDE DA JAPPA 
- Relatado que gostaríamos, de efetuar uma pintura na sede da JAPPA, 
principalmente na parte interna. Para tanto, solicitamos à todos voluntários, apoio 
nesta ação, tanto na doação de tintas, massa corrida, pinceis, rolos, lixas, como 
também, quando da realização da pintura propriamente dita. 

 
 
Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e trinta minutos, deu-se por encerrada a 
presente Reunião.  
 
 
Itatiba/SP, 12 de dezembro de 2.019 
 
 
 
 
Sócrates José Piovani      Edison Antonio Guidi 


