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 quatorze dias do mês de março de dois mil e dezenove
(14/03/2019).
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 (pauta)
Reunião do CMSB (pauta)
Áreas contaminadas e reabilitadas em Itatiba
Palestras a serem feitas
Eventos (plantio global e soltura de peixes)
Brigada escrevendo o Futuro e Brigada da Esponja
1) REUNIÃO DO CONDEMA
- Acontece na próxima semana, no dia 19/03/2019 às 17h na PMI, a reunião
mensal do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CONDEMA) e a JAPPA estará
presente para discutir e abordar a seguinte pauta:
a) Aprovação da Ata da Reunião anterior – Quanto a este item, deliberou-se
encaminhar e. mail ao Condema, solicitando que conste em Ata, como
sugerido pela Secretária do Meio Ambiente e Agricultura e Presidente do
Conselho, que caso não seja liberada aquisição de um veículo para a
SMAA com dinheiro do Fundo Municipal de Meio Ambiente, ela não estará
mais viajando e participando de encontros, principalmente do PCJ, com
seu carro particular.
b) Saldo do FMMA
c) Logística reversa de lâmpadas
d) Apresentação de ações da Câmara Técnica do PCJ de Educação
Ambiental
e) Lançamento do Projeto “Parque Vivo e Verde”
f) Recuperação ambiental de voçoroca do Parque Colina – Neste item
deliberou-se solicitar ao CONDEMA verificar ações também nas voçorocas
do Giardino (02 pontos).
g) Reunião sobre diagnóstico do Ribeirão Jacaré entre PMI/USF com
participação da JAPPA
h) Balanço do Plantio Global 2019-03-19
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2) REUNIÃO DO CMSB
- No dia 20/03/2019, acontecerá a reunião mensal do Conselho Municipal de
Saneamento Básico (CMSB) às 16h na PMI e a JAPPA estará presente. A pauta
da reunião será:
a) Aprovação da Ata da Reunião Anterior
b) Saldo do FMSB (Fundo Municipal de Saneamento Básico)
c) Apresentação de projeto para aquisição de fossas biodigestoras pela
SMAA

3) ÁREAS CONTAMINADAS E REABILITADAS EM ITATIBA
- Como dito na reunião anterior à esta, está sendo apresentado, após consulta
junto à CETESB e site da mesma, relação de áreas contaminadas e reabilitadas
em Itatiba. Demonstrado relatório completo e resumo com “status” de cada área.
São, em nosso município, 27 áreas que constam do relatório, que está
disponibilizado no site da CETESB,

4) PALESTRAS A SEREM REALIZADAS
- Por conta da Semana da Água e do dia 22/03, quando é comemorado o Dia
Mundial da Água e Dia Municipal do Ribeirão Jacaré, fomos convidados para
realizar palestras às crianças da CEMEI Pintassilgo (Bairro São Francisco).
Iremos estar presentes na CEMEI, na próxima semana, na quinta-feira, dia
21/03/2019, atendendo convite da sua coordenação e direção.

5) EVENTOS
- A JAPPA, estará nos seguintes eventos:
a) “Plantio Global”, no dia 17/03/2019 às 8h30 no Parque da Juventude
b) “Peixamento”, no dia 22/03/2019, às 9h no CEAI, com a soltura de 8000
alevinos nas águas do Ribeirão Jacaré (lambari e corimba).

6) BRIGADAS
- Estamos participando de duas “brigadas”, das quais convidamos nossos
associados e voluntários a se engajarem, dando destino correto aos resíduos.
a) BRIGADA ESCREVENDO O FUTURO.
- Trata-se de um projeto feito pela PMI (Secretaria de Educação), no qual
estamos apoiando e disponibilizando nossa sede, como ponto de coleta. São
aceitos materiais de qualquer marca (lápis grafite, lápis de cor, lapiseiras,
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b) BRIGADA DA ESPONJA
- Essa iniciativa é da JAPPA em parceria com a Terracycle e todos podem
colaborar, não jogando mais suas esponjas de limpeza na lixeira, trazendo-as em
nossa sede para descarte correto. Elas serão recicladas pela empresa e
reaproveitadas na confecção de bancos e mochilas para comunidades carentes.

Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às dezenove horas e
trinta e cinco minutos (19h35)

Itatiba/SP, 14 de março de 2.019

Sócrates José Piovani

Edison Antonio Guidi
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