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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 vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e dezenove
(29/08/2019).
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:
 Assuntos pendentes da última reunião
 Palestra a ser realizada
 Curso on-line (captação de recursos)
 Gibi/projeto
 Participação em reunião do Consaba
 Processo Covolan
 Financeiro

1. ASSUNTOS PENDENTES DA ÚLTIMA REUNIÃO
- Na reunião de quinta-feira passada (22/08/2019), quando o Sr. Edison Antonio

Guidi, pediu a palavra para solicitar providências quanto a duas questões, foi
apresentado os retornos dos casos, à saber:

a) E.Mail recebido do Sr. Vinicius Gottschall Criscuolo, assessor de gabinete da
SMAA, informando que a Itatubos foi abordada na época em que a referida
Secretaria estava realizando o levantamento para os pontos de coleta de
lâmpadas e que não respondeu aos e.mails e minutas de contratação, que
deveriam ser encaminhados à Reciclus. Agora, encaminhado novamente à
Itatubos, toda a documentação necessária para que ela se torne um ponto
de descarte de lâmpadas usadas, ficando somente no aguardo de seu
retorno e aceite.

b) Quanto a reunião proposta, apresentado e.mail recebido da Sra. Secretária
de Meio Ambiente e Agricultura, colocando-se à disposição para o encontro
e ainda relatando, que em conversa com o Secretário de Obras e Sertviços
Públicos, o mesmo disse que foi o DAEE que solicitou a adequação da obra
da forma que foi atuyalmente executada.

2. PALESTRA À SER REALIZADA
- Fomos convidados e prontamente aceitamos, realizar uma palestra sobre

consumo consciente e saneamento básico, no Parque SanFrancisco, dentro do Projeto
Caravana dos Palhacos. A palestra será realizada no dia 15/09/2019 às 10h em escola
do Bairro.
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3. CURSO ON LINE
- Informado que representante da JAPPA fez inscrição em curso on-line, sobre

Captação de Recursos, oferecido pela Rede Filantropia.
O curso é inteiramente gratuito e todos voluntários foram convidados à participarem,
para discutirmos posteriormente lições aprendidas e locais para busca de recursos para
nossa Associação e também para implementação de projetos voltados ao meio ambiente.

4. GIBI/PROJETO
- Relatado que foi escrito projeto para apresentação dentro do Condema, pelo

representante da JAPPA, já na próxima reunião do Conselho, para captação de recursos
junto ao FMMA (Fundo Municipal do Meio Ambiente), para realização do nosso gibi.

Também apresentado, para apreciação, um lay out da primeira página do gibi,
feita pelo cartunista Cleverton Gomes.

5. REUNIÃO CONSABA
- Relatada a participação de representante da JAPPA em reunião mensal do

Conselho de Saneamento Básico (CONSABA), realizada na tarde de ontem, dia
28/08/2019, nas dependências da Prefeitura Municipal de Itatiba.

Entre os assuntos tratados, foi feita a apresentação pelo GT formado pela Sabesp
e AEAI, para aprovação do Conselho, do folder e cartaz educativo (Água não é Esgoto),
sobre a ligação correta do esgoto, que será distribuido para a conscientização da
população. Também relatado, que a SOSP, está aguardando, após projeto urbanístico
apresentado, liberação do Ministério do Desenvolvimento Regional, a verba que será
destinada para recuperação das margens do Ribeirão Jacaré, comprometidas após
enchentes em 2016.

Discutido também, questionamento feito pela JAPPA, através de seu presidente,
em reportagem veiculada no JI Diário, quanto ao tratamento de esgoto (coletado e
tratado). Segundo a SABESP, ela coleta 96,2% e trata 100% do coletado. Segundo
ainda, o representante da concessionária, o volume coletado trata-se da área de atuação
da empresa, o que novamente foi questionado pelo representante de nossa Associação,
pois entendemos que a atuação da SABESP é no município todo. Também dito na
Reunião, que a JAPPA questiona os critérios tecnicos, devido aos despejos de esgotos
nos corpos d’água e o forte mau cheiro que sentimos diariamente, além do que, das
inúmeras ligações clandestinas, de esgoto na rede de drenagem municipal. Ainda,
salientado pelo representante da JAPPA e enaltecido os esforços da SABESP, porém
eles se apresentam insuficientes devido aos inúmeros casos presenciados e já
denunciados, como por exemplo, o despejo feito pela própria ETE.
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6. COVOLAN - PROCESSO
- Relatado que foi feito depósito judicial, referente cumprimento de sentença (nº

0002920-16.2019.8.26.0281) no valor total da mesma (R$ 100.895,10), em que a
COVOLAN Beneficiamento Têxtil, ré no processo, foi condenada por dano moral
ambiental, em ação movida pela JAPPA.

Informado que esse valor, será destinado ao FMMA (Fundo Municipal de Meio
Ambiente).

Abaixo, a íntegra dos documentos:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª. VARA CÍVEL
DA COMARCA DE ITATIBA/SP.

Cumprimento de Sentença nº: 0002920-16.2019.8.26.0281

COVOLAN BENEFICIAMENTOS TÊXTEIS LTDA E OUTRA, ambas já devidamente qualificadas nos autos em
epígrafe, vem respeitosamente, a ilustre presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue:

Inicialmente, cumpre informar que a autora da ação, JAPPA, foi intransigente na elaboração de acordo
para pagamento parcelado do valor da condenação, exigindo-o de imediato e à vista.

Assim, com muito esforço, e para que se evite aplicação de multa e acarrete prejuízos maiores a
executada, requerer a juntada aos autos do comprovante de liquidação do valor de indenização.

Requer, pois, a extinção da ação em relação a esta obrigação principal, ante o cumprimento integral.

Requer, outrossim, seja aberto vistas dos autos ao Ministério Público, ante a manifestação de fls. 59.

Requer, por derradeiro, que seja oficiado à secretaria municipal do meio ambiente do município de
Itatiba, a fim de que tome conhecimento e destine o valor depositado, nos termos da condenação.

Termos em que,
Pedem e esperam deferimento.

De Santa Bárbara D’Oeste para Itatiba/SP, 22 de agosto de 2019.

MÁRCIO KERCHES DE MENEZES LETÍCIA ARIOZO GONÇALVES
OAB/SP – 149.899 OAB/SP: 367.722
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: J.A.P.P.A - JACARÉ RIBEIRÃO VIVO
Réu: Covolan Beneficiamentos Têxteis
Itatiba Foro De Itatiba - Cartório Da 2ª Vara Cível 2ª Vara
Processo: 00029201620198260281 - ID 081020000087481770
GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO
PGTO EMWWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL
Texto de Responsabilidade do Depositante: Dep. Judicial - Referente débito principal (indenização)
00190.00009 02836.585006 78508.929177 8 80420010089510
COVOLAN BENEFICIAMENTOS TEXTEI CNPJ: 00.001.392/0001-03
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00029201620198260281, Itatiba Foro De Itatiba - Cartório Da 2ª
Vara Cível 2ª Vara Cível
28365850078508929 81020000087481770 14/10/2019
R$ 100.895,10
BANCO DO BRASIL S/A

2234 / 99747159-X
00190.00009 02836.585006 78508.929177 8 80420010089510
BANCO DO BRASIL S/A
15/08/2019 81020000087481770 ND N 15/08/2019
81020000087481770 17 R$
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000087481770 Comprovante c/ nº Conta
Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público>
Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep
COVOLAN BENEFICIAMENTOS TEXTEI CNPJ: 00.001.392/0001-03
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 00029201620198260281, Itatiba Foro De Itatiba - Cartório Da 2ª
Vara Cível 2ª Vara Cível - 14/10/2019
2234 / 99747159-X
28365850078508929
R$ 100.895,10
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LETICIA ARIOZO GONCALVES e Tribunal de
Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 22/08/2019 às 16:51 , sob o número WITB19700483142 .
Para conferir o original, acesse o site
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0002920-
16.2019.8.26.0281
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7. FINANCEIRO
- Apresentado para conhecimento, resumo de relatório financeiro da JAPPA,

contendo: extrato bancário atualizado, planilha de contribuiões e caixa da sede.

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

Itatiba/SP, 29 de agosto de 2.019.

Sócrates José Piovani

Edison Antonio Guidi
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