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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 quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezoito 
(04/10/2018). 
 
 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: 

 Ponte estaiada (prazo para adequação) 

 Boletins de atendimento do mês de setembro/2018 

 Denúncias encaminhadas 

 Eventos com participação da JAPPA 
 Feira Vegana - 21/10 
 Caminhada Ecológica - 10/11 

 
 

1) PONTE ESTAIADA 
- Relatado que ontem, dia 03/10/2018, expirou o prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias dado pelo DAEE à Prefeitura do Município de Itatiba, em sua 3ª prorrogação 
para adequação da obra de travessia sobre o Ribeirão Jacaré, no Jardim 
Palladino, cujo processo é o de nº 9824918. 
Assim, será encaminhado àquela autarquia, pedido de informações sobre o 
andamento do processo, pois aparentemente o prazo último também não foi 
cumprido. 

 
 

2) BA (s) da GM Ambiental 
- Informado que foram elaborados pela GM Ambiental, durante o mês de 
setembro, 52 (cinqüenta e dois) atendimentos, perfazendo uma média de 1,73 
atendimentos por dia. 
Destes atendimentos, 25 (vinte e cinco) casos foram encaminhados para a 
Associação Mata Ciliar de Jundiaí, num total,  de 48% dos atendimentos. 

 

MOTIVO DO ATENDIMENTO QUANTIDADE % 

Animal silvestre 27 52% 

Ave 14 27% 

Cobra 05 9,6% 

Queimada 02 3,8% 

Pichação 01 1,9% 

Acidente de trânsito 01 1,9% 

Escorpião 01 1,9% 

Árvore 01 1,9% 

T O T A L  52  
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3) DENÚNCIAS ENCAMINHADAS 
- Recebidas em nossa sede diversas reclamações de cidadãos, quanto a 
despejo irregular de esgoto e entulhos em terrenos baldios. 
Muitas dessas denúncias vieram da zona rural (Bairro Moenda e 
Pinheirinho), e foram por nós vitrificadas.  Anotadas as coordenadas 
geográficas e preparado relatório com fotos, as denúncias foram 
encaminhadas aos órgãos competentes para que fossem sanados os 
problemas registrados 
Os entulhos (RCCs.), muitos deles despejados em APP e em um dos 
casos por caçambas que utilizam o local como descarte (Rodovia Luciano 
Consoline). 

 
 

4) EVENTOS COM PARTICIPAÇÃO DA JAPPA 
- No próximo dia 21/10 a JAPPA participará da segunda edição da Feira 
Vegana de Itatiba, no PJ das 9h às 18h.  
- No dia 10/11, em parceria com a Agrodel, a JAPPA participará de 
CãoMinhada Ecológica e limpeza simbólica das margens do Jacaré, com 
concentração e atividades no pátio da Agrodel, das 8h às 12h 

 
 
 
 
Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente Reunião às dezenove horas 
e quarenta minutos (19h40) 
 
 

 
Itatiba/SP, 04 de outubro de 2.018. 

 
 
 
 
 
Sócrates José Piovani      Edison Antonio Guidi 

 


