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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 onze dias do mês de outubro de dois mil e dezoito 
(11/10/2018). 
 
 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: 

 CONDEMA (Reunião Ordinária) 

 Convite recebido do TG 02-070 

 Denúncias encaminhadas 

 Feira Vegana (2ª Edição) 
 
 

1) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA 
- Informado que acontecerá no próximo dia 16/10/2018, às 17h, na Sala de 
Reunião da SNJ da Prefeitura Municipal de Itatiba, a Reunião Mensal do 
Conselho de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA), que contará com a seguinte 
agenda: 

a) Saldo do FMMA (Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente) 
b) Solicitação de análise para fechamento da Marginal Anésio Fassina 
c) GT sobre logística reversa de lâmpadas no município 
d) Acompanhamento do processo para o plantio de cinco mil mudas de 

árvores 
e) Apresentação do inventário de arborização urbana 
f) Apresentação do piloto de floresta urbana 
g) Outros assuntos e sugestões. 

- Lembrado ainda, que a presente reunião, é aberta para a participação de toda a 
população. 

 
 

2) CONVITE RECEBIDO DO TG 02-070 
- Relatado o recebimento pela nossa Associação, de convite do TG 02-070, para 
participação da visita oficial do Excelentíssimo Senhor General de Divisão Adalmir 
Manoel Domingos, Comandante da 2ª Região Militar ao Tiro de Guerra local, que 
acontecerá no dia 18/10/2018, às 06h15. 
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3) DENÚNCIAS ENCAMINHADAS 
- Encaminhadas, nesta semana, diversas denúncias aos órgãos competentes 
para providências e medidas cabíveis. 
Muitas delas, recebidas em nossa Associação, via telefone ou até pessoalmente 
de cidadãos relatando, despejos de entulho em APP, despejo irregular de esgoto 
em via pública e corte de árvores. 
Todos esses relatos foram devidamente checados por nossos voluntários e 
juntamente com as denúncias, encaminhado relatório fotográfico e coordenadas 
Google earth do local do fato. 

 
4) FEIRA VEGANA (2ª EDIÇÃO) 

- A JAPPA estará participando da segunda edição da Feira Vegana de Itatiba no 
próximo dia 21/10/2018 (domingo) no Parque da Juventude, com uma barraca 
demonstrando seus trabalhos, através de vídeos, fotos, mapas, etc. 
O evento ocorre das 9h às 18h e convidamos nossos voluntários e associados 
para estarem presentes, tanto no evento, como em nossa barraca para nos 
auxiliar.  
 
 

 
 
 
Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e vinte minutos (19h20) deu-se por 
encerrada a presente reunião ordinária, lembrando aos nossos associados e voluntários 
que temos novo encontro na próxima quinta feira (18/10/2018), sempre das 18h30 às 
19h30 em nossa sede. 
 
 
Itatiba/SP, 11 de outubro de 2.108 
 
 
 
 
Sócrates José Piovani      Edison Antonio Guidi  
 


