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Ata da Reunião Ordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo - Associação
P/Preservação Ambiental), realizada aos doze dias do mês de abril de dois mil e
dezoito (12/04/2018), 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:

 Sócrates José Piovani
 Edison Antonio Guidi
 Jorge Gasulla Mir
 Antonio Carlos Furlan
 Marcos R. A. Tosta
 Claudia H. Frazão
 Edilma Guidi
 Janaína de Lima

ASSUNTOS DISCUTIDOS E TRATADOS:

a) Informações
b) Urbplan
c) Aniversário da Jappa e Evento na Praça
d) Petição ao MP
e) Pista de Arrancada

1. INFORMAÇÕES:
- Passadas as seguintes informações:
a) Protocolado junto ao JECRIM, projeto para aquisição de equipamentos à

Associação durante o ano de 2018, com recursos provenientes daquele
órgão, com três orçamentos de cada item relacionado. Também protocolado,
pretação de contas referente aos valores recebidos no mês de janeiro do
corrente ano de 2018, que foram utilizados para compra de uma tenda
sanfonada (4,5 m x 3 m ) e materiais para confecção de bonecos “Zé do Rio”.

b) Atendendo solicitação da Coordenação da CREPI (Creche Paraíso Infantil),
estaremos realizando no próximo dia 18/04, às 09h e 14h30, palestras para
as crianças daquela instituição.
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2. URBPLAN
- Discutidos relatórios e documentos recebidos do CONDEMA, referente as obras
da Urbplan no Páteo do Colégio “Portal Giardino”, sendo:

a) Avaliação geológica-geotécnica, feita pela empresa Geoflor
Cons.Florestal, que indica em sua página 20 (vinte) que processos
erosivos e de assoreamento se instalaram e têm evoluido novamente,
necessitando de novas intervenções.

b) Carta da Urbplan
c) Relatório Fotográfico
d) Laudo do Engenheiro Agrônomo Giuliano Gabrielli, que conclui que o

dano ambiental causado pelo empreendimento não foi sanado.

Após os debates sobre o tema, foi deliberado fazer vistoria no local, onde estarão
presentes, conselheiros do Condema, grupo formado por representantes da
JAPPA, representante da OAB e da Associação de Engenheiros e Arquitetos de
Itatiba. Também estarão presentes, voluntários da JAPPA.

3. ANIVERSÁRIO DA JAPPA e EVENTO NA PRAÇA
- Sobrte o aniversário da JAPPA no dia 17/05/2018, foi relatado pela Cláudia
Frazão, que já está liberado a utilização do Plenário Abílio Monte e confirmada a
presença do Dr. Rinaldo de Oliveira Calheiros do IAC, graduado em Engenharia
Agronômica pela USP, mestrado em Irrigação e Drenagem pela USP e doutorado
em irrigação e Drenagem pela USP. Atualmente é Pesquisador do IAC, atuando
nos temas sobre irrigação, manejo de água, bacias hidrográficas, recursos
hídricos e agricultura irrigada.
Ainda informado que se pretende realizar, para os convidados e presentes ao
evento, um coquetel comemorativo ao aniversário da JAPPA e para tanto,
relatado os valores envolvidos, que necessitarão de apoio de nossos voluntários e
simpatizantes.
Quanto ao evento na praça, no Dia Mundial do Meio Ambiente em que
comemoraremos o nono aniversário do Zé do Rio, foi proposto e aceito por
unanimidade ter junto a nossa barraca, um carrinho de pipoca, que será fornecido
aos visitantes de nossa barraca. O Sr. Sócrates se incumbiu de conversar com um
pessoal que possui o carrinho para verificar a possibilidade de ser utilizado no dia
do evento.

4. PETIÇÃO AO MP
- Sr. Edison Guidi solicita encaminhamento de Leis que regulamentam o despejo
de efluentes industriais em cursos d’água, para a advogada Dra. Larissa, afim de
anexar a petição a ser enviada ao MP referente a empresa Timavo do Brasil S/A.
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5. Pista de arrancada
- Deliberou-se que será enviada cópia do relatírio da CETESB sobre o impacto
da Perimetral , com excelente estudo sobre avi-fauna e ictiologia pra subsidiar
objeções anteriormente feitas ao laudo do perito do Juiz que conclui pela quase
inexistência de vida animal na área da referida pista.

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

Itatiba/SP, 12 de abril de 2.018

Sócrates José Piovani

Edison Antonio Guidi
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