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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 trinta dias do mês de maio de dois mil e dezenove
(30/05/2019).

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:
 Reunião CONDEMA com representantes do Chamonix
 Timavo - Ofício recebido do MP
 Reunião CIMEA

1) REUNIÃO CONDEMA COM REPRESENTANTES DO CHAMONIX]
- Com a presença de representantes da JAPPA, aconteceu nas dependências da

sala de reuniões da SNJ da Prefeitura Municipal, reunião extraordinária do CONDEMA,
com representantes do condomínio Ville Chamonix (síndico atual e ex-síndico +
presidente do conselho administrativo), para troca de informações e apresentação aos
membros conselheiros de laudos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e SUCEN,
que autorizam e indicam o extermínio das capivaras que habitam o referido condomínio..

2) TIMAVO - OFÍCIO RECEBIDO DO MP
- Recebido ofício neste dia 30/05/2019 do MP (nº 069/2019 - 1ªPJ - MA), ao qual é

anexado encaminhamento da CETESB informando que, após vistoria de Agentes
Credenciados, foi constatado que a empresa TIMAVO do Brasil, estava interligada
(efluentes) na rede coletora de esgotos da SABESP existente no local, atendendo
exigências impostas pela CETESB em acordo com o artigo 19 da Lei Estadual nº 997/76,
aprovada pelo Decreto Estadual 8468/76 e suas alterações.
Para o lançamento na rede coletora, a empresa deve tratar seus efluentes líquidos de
modo a atender ao artigo 19-A da legislação em vigor, protocolando junto a CETESB os
relatórios de análises.
Importante lembrar, que é de responsabilidade da SABESP o monitoramento do volume
e características desse efluente, antes do recebimento na ETE.
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3) REUNIÃO da CIMEA
- Ocorrerá amanhã, dia 31/05/2019, às 16h nas dependências da PMI, reunião

mensal da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIMEA), que tratará dos
seguintes assuntos constante da pauta:

a) Aprovação da Ata da Reunião anterior
b) Apresentação do Decreto que institui a CIMEA
c) Atualização sobre as ações de educação ambiental já realizadas e previstas
d) Esclarecimentos sobre a última pendência da reunião anterior
e) Dinâmica de gestão participativa em educação ambiental

Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às dezenove horas e trinta e
cinco minutos (19h35)

Itatiba/SP, 30 de maio de 2.019

Sócrates José Piovani

Edison Antonio Guidi
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