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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

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 doze dias do mês de julho de dois mil e dezoito (12/07/2018).

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

 Janaína de Lima
 Claudia Henriques Frazão
 Paulo Henrique Maciel
 Marcos R. A. Tosta
 Ariovaldo Hauck da Silva
 Sócrates José Piovani

ASSUNTOS DISCUTIDOS E TRATADOS:
a) CONDEMA
b) Denúncias encaminhadas
c) Moção de Repúdio
d) Preparativos para a Noite Cigana / Macarronada

1) CONDEMA
- Informado que acontecerá no próximo dia 17/07/2018, às 17h, nas dependências
da PMI, Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente,
que contará com a seguinte agenda:Aprovação da Ata de 12/06/18; Saldo do
FMMA; Apresentação das Ações do PMVA, Outros assuntos e sugestões.
Lembrado que a Reunião do CONDEMA é aberta a toda população itatibense e
não restrita somente a membros do Conselho.

2) DENÚNCIAS ENCAMINHADAS:
- Encaminhdas denúncias de despejo de esgoto (em grande quantidade) em curso
d’água no Bairro São Francisco, onde estivemos no dia 06/07/2018 e até o
presente momento não solucionado o problema por parte dos responsáveis pela
manutenção da rede coletora do local. Também encaminhadas solicitação de i
nformações sobre providências tomadas quanto aos conteúdos dos boletins de
atendimentos elaborados pela GM Ambiental (nº 196/18 sobre corte de árvores
nativas e nº 201/18 sobre queimada).
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3) MOÇÃO DE REPÚDIO
- Proposto e deliberado pelos presentes, solicitar ao gabinete da Vereadora
Roselvira Passini, encaminhar à ALESP, moção de repúdio quanto ao embarque
para exportação de animais vivos para abate e ainda, proposto também ao Dr.
Ari, que seja feito em seus vídeos semanais, depoimento falando sobre esse
assunto, que está em vias de votação na Assembléia Legislativa.

4) PREPARATIVOS PARA EVENTO
- Relatado que já estão à venda os convites para o evento “Noite Cigana” ao custo
de R$ 40,00 (adultos) e R$ 20,00 (crianças). Neste valor está incluso o antepasto,
massas artesanais preparadas pelo Sr. Pedro Gava e a sobremesa. Não incluso
bebidas. Os convites poderão ser adquiridos na sede da JAPPA ou serem
solicitados pelo nosso telefone (4524-3204)
O evento ainda contará com a dançarina Paula Arcanjo e convidadas e o DJ
Vagner, da V.V.T. Produções e Eventos.
A renda líquida será revertida para as Associações JAPPA e Abrigo Pitukinha.

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

Itatiba/SP, 12 de julho de 2.018

Sócrates José Piovani
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