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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 três dias do mês de maio de dois mil e dezoito (03/05/2018)

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

 Cláudia H. Frazão
 Janaína de Lima
 Fátima Guidi
 Edison Antonio Guidi
 Antonio Carlos Furlan
 Marcos R. A. Tosta
 Sócrates José Piovani

ASSUNTOS DISCUTIDOS E TRATADOS:

 DAEE
 Ata do Condema publicada na Imprensa Oficial de 28/04/2018
 Reunião do Condema com Urbplan
 Festa Junina no Jardim Leonor

1. DAEE
- Informado que recebemos e.mail da Ouvidoria do DAEE, informando que o
responsável pela Bacia e técnico da Agência de Campinas/SP, concederam mais
180 (cento e oitenta dias) para que a Prefeitura Municipal fizesse adequação de
obra de passagem sobre o Ribeirão Jacaré, que encontra-se em desacordo com o
projeto apresentado naquela autarquia. Lembrado que esse processo vem desde
março/2015, portanto vem sendo postergado há mais de três (03) anos, com
sucessivas concessões maiores de prazos. Deliberado remeter nota de protesto e
repúdio às intermináveis prorrogações de flagrante irregularidade.

2. ATA DO CONDEMA
- Após ler Ata publicada na Imprensa Oficial do Município (pag.5 de 28/04/2018),
pudemos notar que a mesma encontra-se com erros, notadamente no ítem 8 que
trata das repostas aos questionamentos da JAPPA. No ítem 8.2, a nossa
Associação entrou com ação contra a COVOLAN por dano moral coletivo,
referente a despejo de ácido sulfúrico nas águas do Ribeirão Jacaré e não como
dito na Ata, que foi referente a área que encontra-se desativada e com passivo
ambiental.

http://www.riberiaojacare.com.br
mailto:ribeirao.jacare@uol.com.br


2/2

JACARÉ RIBEIRÃO VIVO - ASSOCIAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Travessa Monsenhor Koly, 14 - S01 – Centro - ITATIBA/SP - CEP 13250-304

WWW.ribeiraojacare.com.br e-mail ribeirao.jacare@uol.com.br Fone (11) 4524 3204
(Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei Municipal 4201 de 30/09/2009)

CNPJ: 09.006.872/0001-31

Nosso questionamento era por conta dos tanques e dutos enterrados no terreno e
que deveriam, segundo parecer técnico serem removidos pelo proprietário.
No ítem 8.3 que fala sobre cemitérios, somente foi respondido, ainda que
superficialmente sobre o Cemitério Municipal somente, não sendo nada
respondido sobre o Cemitério das Acácias e ainda, nada dito e respondido sobre
pedido conforme o que determina a Resolução CONMA 335/13 em seu artigo 13º
(“sempre que for solicitado por entidade civil, pelo MP ou por cinqüenta cidadãos,
o órgão do meio ambiente competente, promoverá reunião técnica informativa,
sendo que nessa reunião é obrigatório o comparecimento do empreendedor, da
equipe responsável pela elaboração do Relatório Ambiental e de representante do
órgão competente”).

3. REUNIÃO DO CONDEMA COM URBPLAN
- Representantes da JAPPA, participaram de Reunião Extraordinária do
CONDEMA, onde foram abordados assuntos sobre a UrbPlan e implantação do
loteamento Pátio do Colégio.
Juntamente com representantes da OAB e AEAI, foi feito uma apresentação e
relatório da situação atual do empreendimento, sendo que ficou definido fazer
nova visita ao local, com apoio e presença de funcionários da Secretaria de
Planejamento e Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.

4. FESTA JUNINA NO JARDIM LEONOR
-Ficou definida a participação da JAPPA, em parceria com o Abrigo Pitukinha, com
uma barraca na Festa Junina do Jardim Leonor, que ocorrerá no mês de
junho/2018. Essa participação visa arrecadar fundos para nosso caixa e os
voluntários responsáveis pela organização, definiram que no dia serão
comercializadas mini pizzas.

Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e trinta e cinco minutos (19h35) deu-se por
encerrada a presente Reunião.

Itatiba/SP, 03 de maio de 2.018

Sócrates José Piovani Edison Antonio Guidi
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