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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 quinze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove
(15/08/2019).
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 de Reunião CONSABA
 E Mail (s) recebidos
 Declaração de UP Estadual
 Descarte de lâmpadas e solicitação de reunião
 Financeiro JAPPA

1. CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO
- Informado que recebemos convocação para representantes da JAPPA (Sócrates
José Piovani/titular e Manoel Francisco Soares/suplente) participarem de reunião
mensal do CONSABA (Conselho de Saneamento Básico Municipal), que ocorrerá no
dia 28/08/2019 às 16h, na sala de reunião da SOSP da Prefeitura Municipal de
Itatiba.
Lembrado que todas as Reuniões de Conselhos, inclusive esta, são abertas à
população em geral.

2. E.MAIL (s) RECEBIDOS
- Relatado e apresentadas cópias dos seguintes E.Mail (s) recebidos:

a) Da ETEC Rosa Perrone Scavone, assinado pelo seu Diretor Cristiano
Augusto de Oliveira e da SMAA, assinado pela Secretária Engª. Dorothea
Monteiro, com iguais teores, que tratam da participação e apoio à nossa
Associação, quando da realização do evento que se realizará no dia
20/09/2019 (Clean Up Day).

3. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL
- Informado aos presentes e apresentada cópia de documento extraido do site da
ALESP (Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo), referente ao PL 739/19,
que delcra de utilidade pública a Jacaré Ribeirão Vivo - Associação
P/Preservação Ambiental (JAPPA).
A cópia apresentada, mostra o status em que o processo se encontra. Está em
regime de tramitação ordinária e o último andamento foi em 01/08/2019, dentro
da Relatoria da Comissão de Cosntituição, Justiça e Redação, cuja relatora é a
Deputada Janaina Paschoal, que está analisando documentação anexada ao
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processo (balanco patrimonial, estatutos sociais, ata de fundação, ata de eleição
da atual diretoria, CNPJ, atestado de idoneidade moral dos diretores assinado por
autoridades municipais, relatório de atividades dos últimos três anos, entre outros).

4. DESCARTE DE LÂMPADAS E SOLICITAÇÃO DE REUNIÃO
- O Sr. Edison Antonio Guidi, pede a palavra e faz as seguintes solicitações:

a) Entrar em contato com pessoal responsável na PMI, para que seja feita parceria
com Itatubos, para que essa empresa comercial, receba descarte de lâmpadas,
através de “dispenser” da Reciclus, o que vem ocorrendo já em outros pontos
em nosso Município. Sr. Edison relatou, que conversou com sócio proprietário da
Itatubos, que mostrou-se interessado em contar com este serviço (recebimento
de lâmpadas queimadas) em sua loja.

b) Entrar em contato com SMAA e reiterar solicitação de reunião com aquela
secretaria, juntamente com a SOSP, referente obras realizadas na travessia
sobre o Ribeirão Jacaré, no Jardim Palladino.

As duas solicitações serão encaminhadas já nesta próxima sexta feira, após
deliberação unânime.

5. FINANCEIRO JAPPA
- Apresentado relatório financeiro, contendo:

a) Extrato bancário
b) Caixa da sede
c) Planilha de contribuição de amigos da JAPPA

- Nesta semana, não há programação de pagamentos a serem efetuados.

Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião, às 19h35m.

Itatiba/SP, 22 de agosto de 2.019.

Sócrates José Piovani Edison Antonio Guidi
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