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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 doze dias do mês de março de dois mil e vinte 
(12/03/2020). 
 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 

 Audiência Pública (barragem seca) 

 Eventos JAPPA 

 Covabra – Vila Brasileira 

 Projeto “CANECANDO” – parceria com Lixo no Chão em Itatiba Não 
 
 

1) AUDIÊNCIA PÚBLICA 
- Relatada a participação de representante da JAPPA em Audiência Pública, 
realizada no Auditório do Paço Municipal “Prefeito Ettore Consoline”, no dia 
10/03/2020 às 19h. 
A audiência pública apresentou a população itatibense, o projeto para a instalação 
de uma “Barragem Seca” em terreno público próximo ao Parque da Juventude.  

 
 

2) EVENTOS JAPPA 
- Informamos que os eventos a serem realizados a partir da próxima semana, que 
terão a JAPPA como realizadora e até apoiadora de eventos a serem realizados 
pela PMI, estarão sendo analisados para ver a possibilidade de acontecerem, 
uma vez que alguns encontros já estão sendo cancelados ou adiados, por conta 
da Pandemia provocada pelo Covid-19. 
No mais tardar, no dia 16/03 (segunda-feira), teremos um posicionamento 
definitivo, seguindo sempre orientações técnicas de órgãos de Sade (Secretaria 
Municipal e Estadual da Saúde e OMS). 

 
 

3) COVABRA – VILA BRASILEIRA 
- Apresentada imagem de cano às margens do Jacaré, provavelmente de origem 
do Supermercado Covabra, que apresenta cor escura e despejo direto nas águas 
do ribeirão. Também apresentada imagem de árvore com necessidade de 
remoção e manutenção, em área próxima ao Covabra. 
Informado que durante os próximos dias, estaremos realizando visita e incursão 
no local dos fatos. 
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4) PROJETO “CANECANDO” 
- Relatado que em parceria com o Projeto “Lixo no Chão em Itatiba Não”, nossa 
Associação estará retomando o Projeto para uso de canecas, principalmente nos 
locais de trabalhos da população, diminuindo assim, sobremaneira, o uso de 
copos descartáveis de plástico. 
É mais um projeto de conscientização ao consumo consciente. 
O projeto servirá ainda para captarmos recursos financeiros para nossa 
Associação, pois as canecas serão comercializadas, principalmente para 
empresas que deverão ser contatadas para mudança de hábitos (troca do copo 
plástico pela caneca). 

 
 
 
 
Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente Reunião às dezenove horas 
e trinta minutos (19h30). 
 
 
 
 
Itatiba/SP, 12 de março de 2.020 
 
 
 
 
Sócrates José Piovani 
 
 
 
Edison Antonio Guidi 

 
 
 
 
 
 


