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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 dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezenove
(16/05/2019).

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:
 Informativos (ações, eventos, participação em reuniões)
 Aniversário da JAPPA

1) INFORMATIVOS:

a) Vídeos - Bacia do Ribeirão Jacaré
- Como solicitado, foi encaminhado ao Sr. Perito do MP, para instruí-lo em

análise da ACP movida pelo MP contra Sabesp, dois vídeos, sendo um deles feito no
ano de 1992 por alunos e pelo saudoso Professor Matateu e outro feito no ano de
2000, realizado por alunos da Escola Estadual Ivony de Camargo Sales.

Ambos, percorrem o trajeto do Ribeirão Jacaré, desde sua nascente no Bairro
do Pinhal, até sua foz no Bairro da Ponte, mostrando os despejos irregulares que o
curso d’água recebe.

b) Teatro
- Relatado que foram apresentadas duas peças teatrais nesta semana, nos dias

13 e 14, sempre em dois horários, às 9h30 e 14h30. As peças (O Mágico de Oz e O
Pequeno Príncipe), tiveram grande presença de público e todos vindos de outras
localidades, como Jundiaí, Várzea Paulista, Itupeva e Louveira. Também recebemos
crianças da APAE de Francisco Morato.

c) CONSABA
- Relatado que na tarde de ontem, 15/05/2019, representante da JAPPA esteve

presente na Reunião Mensal do CONSABA (Conselho Municipal de Saneamento Básico),
quando foi composta equipe técnica para elaborar projeto para diagnosticar problemas
com saneamento no Bairro San Francisco, principalmente com ligação clandestina de
esgoto na rede de água pluvial e soleira negativa. A equipe será composta por
representantes da SABESP e Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itatiba. Já está
pronta a etapa de conscientização, que contará com a panfletagem, informando a forma
adequada e correta na ligação de água e esgoto de uma edificação, bem como os
problemas causados com essas ligações se forem feitas de forma irregular. As
panfletagens serão feitas em cada residência do bairro, por agentes comunitários de
saúde.
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d) Caminhada Ecológica
- Será realizada no dia 08/06/2019, uma Caminhada Ecológica no Vivendas do

Engenho D’Água - fase I e todos voluntários da JAPPA, amigos e simpatizantes da
causa estão convidados a comparecerem. Este evento, também contará com a
participação da equipe do “Lixo No Chão - Em Itatiba Não”.

2) ANIVERSÁRIO DA JAPPA
- Amanhã, 17/05/2019, à partir das 19h, estaremos em um evento na Câmara

Municipal de Itatiba, comemorando os doze (12) anos de fundação da nossa Associação.
Apresentado, para conhecimento de todos, o Cerimonial do evento e coquetel que

será servido aos presentes.
Relatado ainda, que será apresentado no evento, a Caneca da JAPPA, que

juntamente com os canudos de silicone e escovas de dente de bambú, farão parte de
uma nova Campanha de nossa Entidade, que é a eliminaç~]ao mdo plástico de nosso
meio ambiente.

Informado que estão confirmadas as presenças dos Srs. Eduardo Jorge e Rogério
Menezes, convidados para falar sobre água e meio ambiente.

Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e quarenta minutos (19h40), deu-se por
encerrada a presente Reunião.

Itatiba/SP, 16 de maio de 2.019

Sócrates José Piovani Edison Antonio Guidi
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