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Ata da Reunião Ordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo - Associação
P/Preservação Ambiental), realizada aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois
mil e dezenove (26/09/2019), em sua sede, à Travessa Monsenhor Koly nº 14 - S01 -
centyro, Itatiba/SP.

A Reunião teve início às dezoito horas e trinta minutos (18h30) e contou com a
participação dos signatários da lista de presença à parte.

ASSUNTOS DISICUTIDOS E TRATADOS:
 Dia Mundial de Limpeza - balanço
 CEAI (02 anos de fundação)
 Audiência Pública (PMGRS)
 Reunião CONSABA
 Eventos do mês de outubro

1. DIA MUNDIAL DE LIMPEZA
- Relatado que nosso evento, realizado no dia 20/09/2019, às margens do

Ribeirão Jacaré, entre os trechos da Ponte do Extra e Ponte do Mercadão, atingiu o
objetivo, que é o de conscientização quanto ao descarte correto de resíduos e do
consumo consciente.

Ressaltado que esse evento, só obteve o sucesso pretendido e alcançado, graças
à mídia local, em especial ao JI Diário e Rádio CRN, que fez a divulgação e reportagens
da ação, que é realizada há seis anos consecutivos. Salientado também, que novamente
tivemos a presença importante dos alunos da ETEC, do Grêmio Estudantil da Emeb
Nazareth, dos atiradores do Tiro de Guerra local, da LIBRAS, da SIBES e do Lixo no
Chão em Itatiba Não.

Também destaca-se, que o evento teve o apoio e parceria da PMI, através da
Secretaria de Educação e Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.

Foram recolhidos/coletados, 0,32 t (320 Kg) de resíduos, entre garrafas pet e de
vidro, calçados, roupas de adultos e crianças, brinquedos, carrinho de supermercado,
chiqueirinho de criança, papelão, sacolas plásticas, pneus, caixas de madeiras, fraldas,
preservativos, cachimbinhos de vidro, sacos de lixo com lixo doméstico, muita comida
(frios) em embalagens fechadas, muito pão de forma e muito RCC.

2. CEAI
- No dia 20/09/2019, no período da tarde, fomos convidados e comparecemos ao

evento comemorativo aos dois anos de fundação do CEAI (Centro de Educação
Ambiental de Itatiba).

Na oportunidade foi feita a inauguração da sala da SABESP sobre vazamentos,
plantio de duas árvores (ipê amarelo e pau brasil) em comemoração ao Dia da Àrvore.
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3. AUDIÊNCIA PÚBLICA
- Aconteceu no dia 24/09/2019, às 18h30, no Auditório do Paço Municipal da PMI,

a apresentação do PMGRS (Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos), onde representante da nossa Associação esteve presente.

4. REUNIÃO CONSABA
- No dia 25/09/2019, foi feita a Reunião Mensal do Conselho Municipal de

Saneamento Básico (CONSABA), onde representante da JAPPA esteve presente.
Na oportunidade foi colocado em votação o PMGRS, que recebeu parecer

favorável por unanimidade de votos e agora, segue para a Câmara Municipal.

5. EVENTOS DO MÊS DE OUTUBRO
- Informado que neste mês de outubro/2019, teremos os seguintes eventos:
 04/10/2019: Noite Árabe (20h)
 21/10/2019: Peça Teatral = “A Bela e a Fera” (09h30 e 14h30)

Os convites encontram-se à venda em nossa Associação.

Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e trinta minutos (19h30), deu-se por
encerrada a presente Reunião Ordinária.

Itatiba/SP, 26 de setembro de 2.019

Sócrates José Piovani

Edison Antonio Guidi
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