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 cinco dias do mês de março de dois mil e vinte
(05/03/2020).
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
Gibi JAPPA
Audiência Pública
Eventos a serem realizados durante o mês de março/2020
Retorno recebido da SMAA
1. REUNIÃO CONDEMA
- Relatado que acontecerá no próximo dia 09/03/2020 (segunda feira), a Reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA), nas
dependências da PMI (Auditório do Paço Municipal), com a seguinte agendada:
a) Aprovação da ata da reunião anterior
b) Saldo do Fundo Municipal do Meio Ambiente
c) Substituição de membros do Conselho
d) Capacitação dos conselheiros – Tema: Resíduos Sólidos
e) Apresentação do projeto da Barragem Seca
f) Outros assuntos e sugestões
- Todas as Reuniões do CONDEMA, como de todos os Conselhos Municipais, são
abertas à população

2. GIBI JAPPA
- Solicitado pela PMI, que a JAPPA obtenha a cessão de direitos autorais do
cartunista e artista Cleverton Gomes, para a utilização do desenho do
personagem “Super Zé do Rio”, dentro do Projeto JAPPA da confecção de gibi a
ser impresso e distribuído as crianças do ensino fundamental de nosso município.
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3. AUDIÊNCIA PÚBLICA
- Será realizada Audiência Pública de apresentação de projeto da PMI, para
implantação de uma Barragem Seca próxima ao Parque da Juventude, no
próximo dia 10/03/2020, às 19h, no Auditório do Paço Municipal “Prefeito Ettore
Consoline”.
Enfatizada a importância da participação popular, para que sejam dirimidas
dúvidas e levar contribuições e críticas ao projeto.

4. EVENTOS A SEREM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO
- Alguns eventos serão realizados durante este mês de março e nossa
Associação foi convidada à participar e também em um deles, será a realizadora
da ação:
 15/03/2020 às 8h30 no PJ (evento realizado pela PMI em parceria com a
USF) = Parada Pet, com inauguração do PARCão, CãoMinhada, Benção
dos Animais, Concursos e Sorteios e Apresentações de Cães.
 20/03/2020 às 8h30 no CEAI (Av. Prefeito Erasmo Chrispin nº 1500) =
Soltura de peixes nas águas do Ribeirão Jacaré, em comemoração ao Dia
Municipal do Ribeirão Jacaré e Dia Mundial da Água (evento realizado pela
JAPPA em parceria com a PMI e com apoio da GlobalFood).
 22/03/2020 às 08h30 no PJ (evento realizado pela SMAA da PMI, com
apoio da JAPPA e TG) = Plantio Global, quando serão plantadas no parque,
100 (cem) mudas de árvores nativas.

5. RETORNO RECEBIDO DA SMAA
- Após recebermos imagens de voluntária da JAPPA (Margarete Consoline),
apresentando mudas mortas de árvores de canteiros localizados próximo ao
Covabra (Vila Brasileira) e de gradis danificados, prejudicando a mobilidade na
Avenida Expedicionários Brasileiros, foi solicitado ao setor competente da
Prefeitura (áreas verdes) para que se fizessem as manutenções necessárias no
dia 03/03/2020.
No dia 05/03/2020, recebemos retorno da SMAA, informando da realização das
manutenções nos gradis, remoção das árvores mortas e plantio de novas mudas
no local (resedás), que foram checados por nossa Associação.

2/3

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

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

Itatiba/SP, 05 de março de 2.020

Sócrates José Piovani

Edison Antonio Guidi
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