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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 vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte 
(27/02/2020). 
 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 

 Audiência Pública (barragem seca) 

 Instalações COVOLAN 

 Reunião CONDEMA 

 Gibi da JAPPA 
 

1) AUDIÊNCIA PÚBLICA (BARRAGEM SECA) 
- Relatado que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de 

Itatiba visando apresentar à sociedade todos os aspectos relevantes e disponíveis 
relacionados ao projeto de construção da Barragem Seca, CONVIDA todos os cidadãos 
interessados para Audiência Pública com a finalidade de colher subsídios e contribuições 
da opinião pública acerca do tema, a realizar-se no dia 10 de março de 2020, às 19h no 
Auditório do Paço Municipal Ettore Consoline, localizado na Avenida Luciano Consoline 
nº 600, Jardim De Lucca – Itatiba/SP.: 

 
 

2) INSTALAÇÕES COVOLAN 
- Informado que foi reiterado no dia 26/02/2020 à CETESB Agência Paulínia, 
solicitação de 02/09/2019 e 11/11/2019, sobre as instalações desativadas da 
COVOLAN TÊXTIL, obedecendo a instruções de perito judicial, cuja parte do 
relatório, foi novamente anexada ao ofício encaminhado via E. Mail. 

 Relatado também que cópia do E.Mail foi enviada as autoridades municipais e MP. 
 
 

3) REUNIÃO CONDEMA 
- Informado que ocorre no próximo dia 09/03/2020, às 17h, nas dependências da 
PMI, Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
(CONDEMA). Os representantes da JAPPA se farão presentes e lembrado que 
essa Reunião é aberta a toda população. 
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4) GIBI DA JAPPA 
- Informado que recebemos ligação telefônica de Gráfica ganhadora de licitação 
para a confecção (impressão) dos gibis que serão feitos com verba do Fundo 
Municipal de Meio Ambiente, para que fosse encaminhado a eles, o lay-out para 
que possam iniciar os trabalhos. 
Como ainda nada foi definido pela SMAA sobre a inserção do logo e o dístico da 
PMI, ainda não foi enviado a arte para a Gráfica.  
O Sr. Edison Antonio Guidi, solicita que se entre em contato com o Sr. Márcio 
Megda, assessor da Secretária Dorothéa Monteiro, para verificar se já existe um 
posicionamento sobre a finalização do gibi, ou seja, a colocação somente do logo 
da PMI como apoiadora do projeto e também sobre a correção ortográfica a ser 
feita. 

 
 
Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e trinta e cinco minutos (19h35)  deu-se por 
encerrada a presente Reunião Ordinária. 
 
 
 
Itatiba/SP, 27 de fevereiro de 2.020 
 
 
 
 
Sócrates José Piovani 
 
 
 
 
Edison Antonio Guidi  

  


