
 

 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 em sua sede à Travessa Monsenhor Koly nº 14 – 
S01 – centro, Itatiba/SP, aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove 
(21/02/2019). 
 
 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: 

 Ofício CONDEMA 06/2019 

 Campanha da Fraternidade 2019 – Palestra 

 Programa SIBES – Pequeno Ambientalista 

 CMSB (Conselho Municipal de Saneamento Básico) 

 CIMEA (Comissão Interinstitucional Municipal de Educação Ambiental) 

 Plantio Global 

 
 

1) OFÍCIO CONDEMA  
- Recebemos o Ofício nº 06/2019 do CONDEMA, datado de 05/02/2019, no qual 
solicita-se à nossa Associação, a indicação de dois membros (titular e suplente) 
para composição do Conselho (biênio 2019/2020). 
Após debate sobre o tema e sobre a importância da participação da JAPPA no 
Conselho, serão indicados: Edison Antonio Guidi e Sócrates José Piovani. 

 
 

2) CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019  
- Nossa instituição foi convidada a proferir palestra, neste próximo sábado 
(23/02/2019) na Capela do Jardim Galetto, sobre o tema da Campanha da 
Fraternidade de 2019: “Fraternidade e Políticas Públicas”. 
Convidamos nossos associados e voluntários à participarem e estarem junto 
conosco neste evento. 

 
 

3) PEQUENO AMBIENTALISTA 
- A SIBES - Itatiba lançará na terça feira (26/02/2019) às 14h, o seu projeto 
“Pequeno Ambientalista” e convidou para estarem presentes, algumas 
associações parceiras, entre elas a JAPPA, que estende o convite a todos os 
seus associados e voluntários para prestigiarem esse importante evento. 
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4) CMSB (Conselho Municipal de Saneamento Básico) 
- Relatado que ocorreu no dia 20/02/2019, às 16h, a Reunião do CMSB (Conselho 
Municipal de Saneamento Básico), com presença de representante de nossa 
Associação. 
Na oportunidade definiu-se o calendário de reuniões para o presente ano e 
procedeu-se a votação para a eleição dos cargos de presidente, vice-presidente, 
secretário e segundo secretário. 
Os cargos serão ocupados por: 

 Presidente = Hermínio Geromel Junior (secretário municipal) 

 Vice Presidente = Sócrates José Piovani (pela JAPPA) 

 Secretária = Lisandra Rela Constantino (SNJ) 

 2º Secretário = representante da ASCAI 
 
 

5) CIMEA 
- Através do ofício nº 32/2019 (SMAA) de 21/02/2019, a JAPPA recebeu convite 
para participar na Comissão Interinstitucional Municipal de Educação Ambiental, 
indicando dois membros para serem representantes nas reuniões da CIMEA. 
Foram indicados os Srs. Sócrates José Piovani (titular) e Antonio Carlos Furlan 
(suplente). 

 
 

6) PLANTIO GLOBAL 
- Através do ofício nº 19/2019 (SMAA) de 10/02/2019, solicita-se à nossa entidade, 
a colaboração através da participação de nossos associados e voluntários, no 
evento “Plantio Global”, que acontecerá no domingo dia 17 de março de 2019, 
com início às 8h, no Parque da Juventude. 
 Este é um evento internacional e se trata de uma ação colaborativa e comunitária, 
que congrega diversos grupos e Municípios, que já realizam plantios em suas 
localidades, para que de maneira integrada façam o plantio simultâneo em uma 
determinada data, para que por meio desta ação, amplie a conscientização e as 
boas práticas ambientais. 

 
 
Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e trinta minutos (19h30), deu-se por 
encerrada a presente reunião. 
 
 
 
Itatiba/SP, 21 de fevereiro de 2.019. 
 
 
 
Sócrates José Piovani      Edison Antonio Guidi 


