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 vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte
(20/02/2020).
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
Despejo de efluente da ETE da Sabesp
Erosão com despejo de esgoto em curso d’água – Parque da Colina I
Construção em APP – Bairro Ponte Nova
Reunião mensal do CONDEMA (17/02/2020)
Peças de Teatro
1) DESPEJO DE EFLUENTE DA ETE da SABESP
- Encaminhada aos órgãos competentes, no dia 18/02/2020, imagens e vídeo de
lançamento de efluente da ETE da Sabesp, de cor totalmente escura e cheiro
muito forte, nas águas do Ribeirão Jacaré.
No dia 20/02/2020, recebemos E. Mail (protocolo 1073292) da Ouvidoria da
ARSESP, o qual apresentamos nesta Reunião para conhecimento.
Na mensagem, foi descrito, que em relação as condições de operação da ETE,
foi apontada uma não conformidade por falta de eficiência no tratamento de
esgoto, por isso, já programada para nossa cidade, uma visita dos técnicos da
ARSESP para uma fiscalização de campo. Ainda, foi enviada informação pela
Agência Reguladora, à CETESB, comunicando os problemas de operação
apontados.
2) EROSÃO COM DESPEJO DE ESGOTO EM CURSO D’ÁGUA
- Encaminhada denúncia com imagens e vídeo feitos no local, neste dia
20/02/2020, com solicitação de providências, de intenso despejo de esgoto “in
natura” e erosão na Rua Claudio Cruz da Silva – Parque da Colina.
Informado que este problema, já foi relatado aos órgãos competentes, há tempos
atrás e de lá para cá, nada foi feito para cessar o processo erosivo e também
nenhuma providência tomada quanto ao lançamento de esgoto no curso d’água
existente no local.
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3) CONSTRUÇÃO EM APP
- Relatado que encaminhamos denúncia aos órgãos competentes, de construção
em APP (menos de 10 metros da margem direita do Rio Atibaia), na Estrada
Municipal Pedro Quaglia nº 1277 – Bairro Ponte Nova.
A obra foi de pronto embargada e acionada a PM Ambiental de Jundiaí para
devida averiguação.

4) REUNIÃO MENSAL DO CONDEMA
- Informada a participação de representantes da JAPPA em Reunião Mensal do
CONDEMA, realizada no dia 17/02/2020.
Senhor Edison Antonio Guidi relatou aos presentes, pontos discutidos e
deliberados na Reunião.
Informou que passou aos representantes da PMI junto ao CONDEMA, que a
JAPPA é contra a inserção do dístico da gestão administrativa (# governo
presente) na capa do projeto da nossa Associação (GIBI), porém não contrários a
ser inserido o brasão da PMI como apoiadora do projeto. Este assunto, segundo
assessor da SMAA, será levado diretamente ao Sr. Prefeito para análise.

5) PEÇAS DE TEATRO
- Visando trazer cultura aos jovens e também buscar algum valor para reforçar
nosso caixa (financeiro), entramos em contato para parceria com a G4 Produções
“Projeto Escola-Teatro”, para trazer para nossa cidade algumas peças teatrais,
voltadas para o público escolar.
Conseguimos reservar algumas datas no Teatro Ralino Zambotto e acordamos os
seguintes eventos:
a) 15/04 às 10h e 14h30 = A Bela e a Fera
b) 06/05 às 10h e 14h30 = A Pequena Sereia
c) 07/05 às 10h e 20h = A Relíquia (Eça de Queiroz)
d) 07/05 às 14h30 = A Bela e a Fera

Nada mais tendo a tratar, às 19h35 deu-se por encerrada a presente Reunião Ordinária.

Itatiba/SP 20 de fevereiro de 2.020

Sócrates José Piovani

Edison Antonio Guidi
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