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ATA DE FUNDAÇÃO DA
JACARÉ RIBEIRÃO VIVO –
ASSOCIAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Às 19 horas do dia 17 de maio de 2007, à Rua Comendador Franco nº 304,
Itatiba – SP, conforme anúncio-convite veiculado no Jornal de Itatiba Diário em
09 de maio de 2007, foi oficialmente aberta a Assembléia Geral de fundação da
JACARÉ RIBEIRÃO VIVO – Associação Para Preservação Ambiental,
também designada JAPPA, com sede provisória e foro à Rua Marechal
Deodoro nº 28, em Itatiba, SP, com foro nesta cidade e duração por tempo
indeterminado, com a participação das pessoas que assinaram livro de
presenças, sendo que as que ofereceram sua qualificação em ficha de filiação
à entidade, assumem a qualidade de sócios fundadores, sendo estas a seguir
referidas e qualificadas, por ordem alfabética:
Ana Rita da Silveira Costa Borella
Arnaldo José Maria Cancela
Alexander Pedrosa Costa Negro
Carlos Alberto Castello
Claudia Zago
Edison Antonio Guidi
Edilma Dias de Souza Guidi –
Edvaldo Donizette Tuon,
Fioravante Carlos Polesi Filho
Francisco Assis Dian
Fabio Fontana Rogério
Giovanni Batista de Camargo
Gustavo Cosenza de Almeida Franco
Heraldo Pellizzon
Ildenira Duquini Franco de Mello
João Carlos Biagiolli Cruz
José Roberto Fumach
Lea Vitiello
Maria Delfina dos Reis Zabaleta
Marcus Vinicius Vannucchi
Mônica Beatriz Guidi
Paulo Henrique Degani
Reinaldo Pecorari
Roberto Mariani
Roberto Cardoso de Lima Junior
Rogério Scavone
Washington Luiz Alves Correa
O Senhor Paulo Degani usando da palavra solicitou ao Sr. Fioravante Carlos
Polesi Filho (Calito) que assumisse a presidência dos trabalhos. Isto feito, a
presidência dos trabalhos foi assumida pelo Sr. Fioravante que convidou o Sr.
Giovanni Batista de Camargo para secretariar os trabalhos e deu por
formalmente aberta a seção. .Em seguida o Presidente da seção, Sr. Calito,
agradeceu a presença do Sr. Prefeito e Presidente do Consórcio da Bacia dos
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Rios Piracicaba, Jundiaí Capivari Engenheiro José Roberto Fumach e ao
Presidente da OAB Dr. Roberto Cardoso Lima Júnior e a todos os demais,
pedindo que o Sr. Paulo Degani prosseguisse conduzindo o cerimonial da
seção. Este convidou o Prof. Washington Luiz Alves Correa que fizesse rápida
preleção sobre o tema que motiva a existência da entidade, ou seja a água do
planeta, tendo discorrido sobre a escassez e essencialidade vital do recurso
natural da águas e sobre a responsabilidade humana relativa ao assunto.Feita
a preleção motivacional que foi aplaudida, ao Sr. Paulo foi solicitado que lesse
a pauta dos trabalhos, assim citada :
1- Instalação da Assembléia
2 - Apresentação dos Estatutos
3 - Aprovação dos estatutos por aclamação
4 – Apresentação da chapa para a primeira gestão da Associação.
5 – Posse do Conselho eleito.
6 – Outros assuntos de interesse – abertura da palavra a convidados e a todos.
7 - Encerramento.
Item 2 – O Presidente solicitou ao Sr. Edison Antonio Guidi, que fizesse a
apresentação dos estatutos, cujas cópias ficaram à disposição dos presentes.
Este o fez e respondeu a perguntas formuladas a respeito do mesmo.
O Sr. Presidente da Assembléia, propôs a aprovação dos estatutos por
aclamação, o que ocorreu, sendo o seu extrato o que segue: Nome da entidade
JACARÉ RIBEIRÃO VIVO – Associação para Preservação Ambiental, Sede à
Rua Marechal Deodoro, 28 Itatiba SP , com foro nesta cidade sendo seus
objetivos :
 I - Promover a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos
relativos ao meio ambiente; II – Estimular o aperfeiçoamento e o
cumprimento de legislação que instrumentalize a consecução dos
presentes objetivos;III – Promover projetos e ações que visem a
preservação e/ou a recuperação de recursos e áreas degradadas no
ambiente urbano e rural, bem como a proteção da identidade física
destes locais e recursos.IV – Estimular e apoiar a participação, o
diálogo e a solidariedade entre as pessoas, entre os diferentes
segmentos sociais, e destes com as esferas governamentais,
nacionais ou internacionais, além dos destas esferas entre sí,
participando deste processo isoladamente ou em conjunto com
outras entidades que visem interesses comuns.V – Propor, colaborar,
acompanhar, estimular e realizar ações direcionadas à redução e
eliminação de fatores poluentes ambientais e manutenção do nível
de excelência e pureza do solo, do ar, mananciais e dos cursos
d’agua, inclusive do Lençol Freático.VI – Estudar a legislação e as
práticas nacionais e internacionais relativas aos propósitos da
entidade a fim de propor encaminhamentos e soluções para os
problemas identificados relativos ao seu âmbito de ação,
e ainda que
 não respondenm seus associados nem subsidiariamente pelos
encargos da entidade,
 que é representada ativa e passivamente, judicial e extra
judicialmente pelo Presidente do Conselho Diretor, em sua falta

3/4

sequencialmente pelo Diretor Executivo se houver e pelo Vice
Presidente do mencionado Conselho,
 Que são 4 categorias de Associados : Fundadores, Efetivos,
Beneméritos e Honorários,
 cabem plenos poderes à Assembléia Geral dos Associados e ao
Conselho e demais cargos de acordo com o estatuto,
 que todos os presentes a esta assembléia que ofereçam seus dados
e qualificação são considerados sócios fundadores,
 que alteração de estatutos assim como nomeação ou destituição de
membros dos Conselhos Diretor e Fiscal e Diretoria Executiva e
fusão ou dissolução da entidade só poderão ser feitos por 2/3 dos
presentes a Assembléia convocada especialmente para este fim, nos
termos do estatuto, e
 neste último caso seu patrimônio será obrigatoriamente destinado a
outra entidade com objeto semelhante e com personalidade jurídica
qualificada legalmente.
 Destado finalmente que a entidade não se prestará a promoção
política pessoal, pois obriga o afastamento de quem seja eleito, ou
nomeado, ou contrate serviços com os poderes reguladores e de
fiscalização e mesmo à iniciativa privada em assuntos diretamente
ligados à atividade da Jacaré Ribeirão Vivo ,.
 além de estar a JAPPA impedida de aceitar doações ou recursos
que vinculem seu procedimento ou tolham da liberdade da entidade
em o atingir seus propósitos.
Item 3 – Não havendo indagações específicas sobre o Estatuto, o Presidente
da seção, Sr. Fioravante explicou que a peça jurídica foi objeto de trabalhos e
discussões de mais de três meses e encerra o melhor esforço para definir
normas as mais adequadas aos propósitos colimados. Assim sendo, propôs
que tais estatutos fossem aprovados por aclamação, o que foi feito mediante
uma salva de palmas.
Itens 4 e 5 - .O Presidente solicitou ao Sr. Paulo que apresentasse a chapa
proposta para a primeira gestão da Jacaré Ribeirão Vivo, o que foi feito sendo
os nomes propostos : Chapa para o Conselho Diretor: Presidente : Edison
Antonio Guidi; Vice Presidente : Fioravante Carlos Polesi ;Diretor Tesoureiro :
Reynaldo Pecorari ;2º D .Tesoureiro : Fábio Flores Nani; Diretor Secretário :
Giovani Batista de Camargo; 2º D Secretário : Roberto Mariani;
Diretor Institucional : Washington Luiz Alves Correa; 2º D. Institucional :
Arnaldo Cancela; Conselho Fiscal : Titulares : Ana Rita da Silveira Costa
Borella; Ariovaldo Hauck; Isildo Donizeti da Silva ; Suplentes : Edvaldo
Donizete Tuon ; Francisco Assis Dian; Alexander Pedrosa Costa Negro..
Proposta votação por aclamação, a chapa foi eleita e o Presidente dos
trabalhos deu por empossados os Conselheiros em seus cargos, convidando o
Presidente do Conselho Sr. Edison Antonio Guidi a participar da composição
da mesa e a fazer uso da palavra. Isto foi feito tendo o Sr. Edison destacado a
inexorabilidade da missão assumida pela entidade, e a importância de se fazer
o que esteja ao alcance de cada um por menor que pareça a contribuição que
isto possa representar, além do exercício de cidadania que estes atos
representam, na cobrança e no apoio e acompanhamento de providencias e
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medidas relativas à recuperação e à preservação do meio ambiente em geral e
do Ribeirão Jacaré em particular.
Item 6 – Aberta pelo mestre de cerimônia a palavra aos presentes, o Prof. José
Fernando indagou sobre os planos de trabalho da entidade que foram
explicitados pelo Presidente da entidade recém eleito Sr Edison . Na seqüência
o Sr. Arnaldo Cancela usou da palavra para salientar a importância da iniciativa
de fundar esta entidade, mencionando números relativos à perda de nascentes
no Brasil. Em seguida foi solicitado pelo Sr. Paulo que S . Excia o Sr. Prefeito
fizesse uso da palavra, o que foi feito tendo o Eng. Fumach destacado a
importância da organização civil em torno de assuntos como o da preservação
ambiental. Salientou sua própria preocupação com o tema, e franqueou
informações e dados do Comitê dos Rios Piracicaba, Jundiaí Capivari à Jacaré
Ribeirão Vivo, além da participação da entidade nas reuniões deste Consórcio.
Finalmente o Sr. Paulo Henrique Degani usou da palavra para discorrer sobre o
Ribeirão Jacaré, mencionando várias referencias históricas e mesmo literárias,
colocando diante dos presentes um pouco do que foi este Ribeirão, que ora se
pretende resgatar.
Item 6 – Nada mais havendo o presidente da seção, Prof. Fioravante Carlos
Polesi Filho, reiterou os agradecimentos a todos os que acorreram à fundação
da JAPPA e à Corporação Musical Santa Cecília pela cessão do espaço para
realização desta Assembléia e encerrou formalmente os trabalhos, que teve
sua ata lavrada e assinada por mim, secretário dos trabalhos, pelo Presidente
da Seção Sr. Fioravente Carlos Polesi Filho, pelo Presidente do Conselho
Diretor eleito e empossado Sr. Edison Antonio Guidi que também assistiu a
este ato como advogado paa ao fins que se façam necessários. .

_______________________
Fioravante Carlos Polesi Filho
Presidente da Seção

_______________________
Edison Antonio Guidi
Presidente do Conselho

______________________
Giovanni Batista de Camargo
Secretário da Seção

______________________
Edison Antonio Guidi
Advogado OAB 173614- S.Paulo SP

