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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 treze dias do mês de junho de dois mil e dezenove
(13/06/2019).

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

 Convocação para reuniões de conselhos municipais (CONDEMA e CONSABA)
 Convite para palestra do DAEE
 Limpeza e caminhada ecológica - Bairfro Engenho D’Água
 Teatro - apresentação de peça infantil
 II Fórum Brasil de Gestão Ambiental 2019

1) CONVOCAÇÃO PARA REUNÕES DE CONSELHOS MUNICIPAIS
- Recebemos convocação para participar da Reuniões Mensais dos seguintes

Conselhos Municipais, com as seguintes pautas:

a) CONDEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente).
- A Reunião acontecerá no dia 17/06/2019 às 17h, nas dependências da PMI,
com a seguinte pauta:
 Aprovação da Ata da Reunião de 21/05/2019
 Saldo do Fundo Municipal de Meio Ambiente
 Balanço do Dia Mundial do Meio Ambiente
 Posição atual da URI (Usina de Reciclagem de Itatiba)
 Plantio de árvores, constantes do TCRA firmado (compensação das árvores

suprimidas da Francisco Glicério)
 Nota Técnica da SABESP sobre agrotóxicos em corpos d’água
 Capivaras no Condomínio Ville Chamonix - Informações sobre manejo.

b) CONSABA (Conselho de Saneamento Básico)
- A Reunião acontecerá no dia 18/06/2019 às 16h, nas dependências da PMI,
com a seguinte pauta:
 Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior
 Apresentação do saldo do Fundo Municipal de Saneamento Básico
 Devolutiva do grupo tecnico (AEAI e SABESP) sobre ações a serem

implementadas no Bairro S. Francisco.
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2) CONVITE PARA PALESTRA DO DAEE
- Recebemos convite para participação em palestra a ser realizada por tecnicos do
DAEE no dia 18/06/2019, às 10h, no Plenário Abilio Monte da Câmara Municipal
de Itatiba. A palestra versará sobre outorga de recursos hídricos e declaração das
medições dos usos nas bacias hidrográficas - Portaria DAEE 1630, demais
portarias complementares e instruções tecnicas DAEE/DPO.
A palestra será ministrada pelo Engenheiro Agrônomo do DAEE, Sr. Sebastião
Bosquilia.

3) LIMPEZA e CAMINHADA ECOLÓGICA NO VIVENDAS DO ENGENHO D’ÁGUA
- Relatado que a JAPPA, juntamente com o projeto “Lixo no Chão em Itatiba Não” e
moradores do bairro do Vivendas do Engenho D’Água, estiveram participando de
uma caminhada com limpeza ecológica às margens do lago existente na fase I, na
manhã do dia 08/06/2019;
Após um café solidário, servido no local da saída da caminhada, pudemos iniciar
com a limpeza no entorno do lago e recolhemos enorme quantidade de lixo
descartado, entre eles, televisores, telas de computadores, pneus, calçados,
mochilas, garrafas pets, isopores, sacolas plásticas e até lixo orgânico.
Ao final da limpeza simbólica, também foi realizado o plantio de 17 (dezessete)
mudas de árvores nativas às margens do lago.

4) TEATRO - APRESENTAÇÃO DE PEÇA
- Acontecerá no dia 18/06/2019, às 14h30, a apresentação da peça infantil “A Pílula
Falante”, da obra literária de Monteiro Lobato, em mais um evento da JAPPA,
para incentivo da cultura teatral aos jovens.

5) II FORUM BRASIL DE GESTÃO AMBIENTAL 2019
- Será realizado nos dias 26, 27 e 28/06/2019 o Forum Brasil de Gestão Ambiental,
no Expo D. Pedro, anexo ao Shopping D. Pedro - Campinas/SP

Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e trinta minutos (19h30) deu-se por
encerrada a presente Reunião Ordinária, lembrando à todos, que na próxima semana,
devido ao feriado, não teremos reunião.

Itatiba/SP, 13 de junho de 2.019

Sócrates José Piovani Edison Antonio Guidi
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