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Ata da Reunião Ordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo-Associação
P/Preservação Ambiental), realizada no primeiro dia do mês de março de dois mil e
dezoito (01/03/2018) em sua sede, à Travessa Monsenhor Koly, nº 14 - S01, centro,
Itatiba/SP.

A presente reunião teve início às dezoito horas e trinta minutos (18h30) e contou com a
presença de:

 Edilma Guidi
 Janaína de Lima
 Edison Antonio Guidi
 Ariovaldo Hauck da Silva
 Marcos R. A. Tosta
 Sócrates José Piovani

ASSUNTOS DISCUTIDOS E TRATADOS:

 Ofício à ser encaminhado ao CONDEMA
 Petição à ser protocolada junto ao MP
 Espaço oferecido á JAPPA
 Abraço ao Ribeirão Jacaré

1) OFÍCIO À SER ENCAMINHADO AO CONDEMA
- Será encaminhado ao CONDEMA (Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente), com cópia para o MP, ofício contendo assuntos ainda pendentes sobre
meio ambiente que precisam de resolução, como:
a) Cemitérios = solicitado pela JAPPA em 13/04/2017 e em ofício protocolado

junto à SMAA em 14/06/2017, pedido de informações quanto a sistemas de
drenagem, monitoramento do solo e água do entorno e também
cumprimento do que rege o artigo 13º da resolução CONAMA 335/03.

b) Carcaças de automóveis em área central da cidade = solicitada providências
junto à SMAA e segundo a fiscalização ambiental, no dia 30/08/2017 foi
notificado (via correio) o proprietário do imóvel, porém até a presente data,
nada foi resolvido e providenciado.

c) Covolan = solicitação de pedido de providências encaminhada em
11/04/2017, pautadas em Laudo Técnico (itens 5.6.1.2 e 5.6.1.3) emitido por
perito judicial. Nada resolvido até a presente data.
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2) PETIÇÃO Á SER PROTOCOLADA JUNTO AO MP
- Será protocolada petição junto ao Ministério Público, referente aos danos

causados ao meio ambiente, especificamente ao Lago do Camata. Serão
anexadas fotos do local e após as chuvas ocorridas no dia 18/03/2018, com muita
lama advinda do Loteamento Páteo do Colégio, o que causa transtornos ao bairro
e assoreamento ao lago.

3) ESPAÇO OFERECIDO À JAPPA
- Nos foi oferecido e feita uma proposta, de forma gratuita, pela Municipalidade,

através da Secretaria de Cultura e Turismo e Secretaria de Educação, um
espaço para funcionamento da sede da nossa Associação, contendo duas
salas, vestiário e banheiros, anexos ao palco localizado no Parque da
Juventude.
Como estamos, recentemente, com novas instalações e totalmente adequadas
para nosso funcionamento e atividades, desde setembro de 2017, declinamos
por ora da proposta recebida.

4) ABRAÇO AO RIBEIRÃO JACARÉ
- Relatadas reuniões ocorridas para a realização do evento a ser realizado no

próximo dia 22/03. Estivemos conversando com a RP Eventos, para definir local
do caminhão de som e pontos de energia e também com a Secretaria de
Educação, para emitir ofícios de convites às escolas municipais e parrticulares,
secretarias municipais, autoridades e mídia.
Ainda estamos à procura de patrocinadores para a confecção de 1000 (mil)
bótons para serem distribuídos aos participantes, principalmente às crianças, no
dia do evento.

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

Itatiba, SP, 01 de março de 2.017

Sócrates José Piovani

Edison Antonio Guidi
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