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 dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte
(16/01/2020).
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
Agenda de eventos JAPPA para 2020.
Entrevista com candidatos a prefeito
Cooperativa Reviver
Reunião Condema
Sondas multiparâmetros para análise da água do Ribeirão
1) AGENDA DE EVENTOS JAPPA
- Apresentadas as datas comemorativas do ano de 2020, nas quais nossa
Associação planeja realizar algum evento, sozinha ou em parcerias.
Estas datas são::
a) Entre os dias 15 e 20/03, acontece o Plantio Simultâneo Global, que em anos
anteriores, foram realizados em parceria com a PMI e Rotary Clube de Itatiba.
b) 22/03 = Dia Municipal do Ribeirão Jacaré e Dia Mundial da Água
c) 17/05 = Aniversário de fundação da JAPPA (13 anos)
d) 05/06 = Dia Mundial do Meio Ambiente
e) 19/09 = Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias (Clean Up Day)
- Deliberado, que os eventos a realizar cujas datas forem em finais de semana, as
ações serão transferidas para outros dias da semana, como forma de viabilizar e
estimular a participação das escolas municipais.
2) ENTREVISTA COM CANDIDATOS À PREFEITO MUNICIPAL
- Como tem sido feito nos últimos três pleitos eleitorais municipais, neste ano
de 2020 também a JAPPA promoverá debates com os candidatos a prefeito,
sempre e tão somente, para tratar de assuntos ligados ao meio ambiente.
Serão aguardadas convenções partidárias para iniciarmos as tratativas com
os candidatos e suas assessorias, bem como, o formato dos encontros
3) COOPERATIVA REVIVER
- Relatado que estamos tentando agendar com a Reviver, uma visita de
voluntários da JAPPA à Cooperativa, para conhecer o processo de reciclagem
que ocorre em nosso município.
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4) REUNIÃO CONDEMA
- Informado que no dia 20/01/2020 (segunda feira), às 17h, acontecerá a Reunião
Ordinária do Conselho de Defesa do Meio Ambiente, na qual, os representantes
da JAPPA (Drs. Edison Antonio Guidi e Larissa Dias Pizzi), estarão presentes.
A pauta da Reunião será:
Aprovação da ata da reunião anterior
Saldo do FMMA
Substituição de membro da ONG JAPPA
Capacitação dos conselheiros
Calendário de eventos anual
Certificado do MVA
COMBEA – Conselho Municipal do Bem Estar Animal
Informações sobre o Patrulhamento Ambiental
Utilização dos recursos oriundos de ação judicial – Covolan
Outros assuntos e sugestões
5) SONDA MULTIPARÂMETROS PARA ANÁLISE DE ÁGUA DO RIBEIRÃO
- Como será realizado pela PMI e USF, com apoio da JAPPA, o diagnóstico da
Bacia Hidrográfica do Ribeirão Jacaré, deverá ser adquirida uma sonda
multparâmetros, com verba oriunda do FMMA.
A USF, juntamente com a funcionária da PMI responsável pelo setor de recursos
hídricos do Município, apresentaram um valor de R$ 20 mil para a aquisição do
equipamento.
Esse valor, supera em 4 (quatro) vezes o valor pesquisado e apresentado pela
JAPPA, por isso temos insistido, via E. Mail e até por telefone, que nos sejam
enviados os orçamentos que apresentam tais valores, para que se verifique quais
os parâmetros que serão analisados pela referida sonda apresentada pela
USF/PMI.

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

Itatiba/SP, 16 de janeiro de 2020

Sócrates José Piovani

Edison Antonio Guidi
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