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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, no primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezoito 
(01/11/2018). 
 
 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: 

 CONDEMA 

 Eventos com participação da JAPPA 

 JAPPA e seu Bazar de Garagem 

 Área urbana para RPPN 
 
 

1) CONDEMA 
- Debatido o conteúdo do parecer técnico recebido do MP, em que o CAEx tece 
parecer quanto ao dano ambiental provocado no Lago do Camata. O que mais 
causou espanto foi a constatação de desvio de curso d’água, eliminação de 
nascentes (construção de rua do loteamento sobre uma delas), processos 
erosivos, entre outros tantos. 
Este assunto, será amplamente discutido no CONDEMA em sua próxima reunião, 
com data provável para ocorrer no dia 13/11/2018, pois o relatório também foi 
encaminhado à presidência do Conselho e a JAPPA já solicitou que seja tema da 
agenda de discussão. 

 
 

2) EVENTOS 
- A JAPPA foi convidada à participar dos seguintes eventos: 

a) AGRODEL FEST no dia 10/11/2018, das 09h às 16h., para apresentar 
seus trabalhos e também executar uma limpeza simbólica às margens do 
Ribeirão Jacaré. 

b) EMBALO SUSTENTÁVEL/COLETA PREMIADA da Greco & Guerreiro no 
dia 10/11/2018 às 10h, na Praça dos Italianos em Morungaba/SP, para 
palestra aos presentes sobre conscientização ambiental. 

 
 

3) JAPPA e seu BAZAR DE GARAGEM 
- Relatado que estamos recebendo inúmeros pertences que comporão o nosso 
bazar, a ser realizado nos dias 08 e 09 de dezembro/2018, na garagem de nossa 
sede.  
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Aproveitado o momento e solicitado aos presentes e aos demais voluntários da 
JAPPA, doações para serem incluídas em nosso bazar, que terá sua renda 
revertida à nossa Associação. 

 
 

4) ÁREA URBANA 
- Estaremos nesta próxima segunda feira (05/11;2018), às 17h, reunindo-nos para 
irmos conhecer a área que nos foi oferecida, para que estudemos a possibilidade 
de transformá-la em uma RPPN e assim, com um plano de manejo do local, 
levarmos educação ambiental aos nossos cidadãos e também aferirmos valores 
para a sobrevivência de nossa Associação. 

 
 
Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e vinte e cinco minutos (19h25), deu-se por 
encerrada a presente Reunião Ordinária, lembrando aos presentes, que nosso próximo 
encontro ocorrerá no dia 08/11/2018, próxima quinta feira.  
 
 
 
 
 
Itatiba/SP, 01 de novembro de 2.018 
 
 
 
 
Sócrates José Piovani 
 
 
 
 
Edison Antonio Guidi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


