
 

 1/2 

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 

 
 
 
 
 
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 treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito 
(13/12/2018). 
 
 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: 

 Reunião com coordenadores de projetos do PCJ 

 Reunião Condema 

 Limpeza do Camata 

 Bazar da JAPPA 

 
 

1) REUNIÃO COM COORDENADORES DE PROJETOS DO PCJ 
- Relatada a participação de representante da JAPPA, com coordenadores de 
projetos do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí (Consórcio PCJ), no dia 11 de dezembro, nas dependências da Câmara 
Municipal de Itatiba. 
O encontro foi realizado após contato com o Consórcio, feito pela Vereadora 
Roselvira Passini, que é membro do Conselho Fiscal do PCJ e presidente da 
Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal. 
Estiveram presentes, pelo Consórcio, os Srs. José Cesar Saad (coordenador de 
projetos e membro da Câmara Técnica de Recursos Hídricos do PCJ) e o Sr. 
Guilherme Amstalden Valarini (coordenador de projetos área verde e 
reflorestamentos). 
Na oportunidade foram discutidos os problemas do município, principalmente 
quanto aos recursos hídricos e notadamente quanto ao assoreamento dos 
diversos afluentes e do próprio Ribeirão Jacaré.  
O Sr. José Cesar, propôs fazermos um projeto piloto de desassoreamento, no 
qual nos auxiliaria e nos indicaria os locais para captação de recursos para 
realização das obras necessárias. 

 
 

2) REUNIÃO CONDEMA 
- Informada a participação de representantes da JAPPA na Reunião Mensal do 
Conselho de Defesa do Meio Ambiente, que ocorreu no dia 11/12/2018, que 
contou com a seguinte pauta: 

a) Aprovação da Ata da Reunião de 13/11/2018 
b) Saldo do FMMA 
c) Plantio de 5000 mudas de árvores nativas 
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d) Posição da PMI com relação ao Laudo Pericial do CAEx sobre o Lago do 
Camata. 

e) Posição atual sobre parceria da PMI e USF (diagnóstico sobre Ribeirão 
Jacaré) 

f) APP urbana 
g) Passagem de fauna na Avenida Anesio Fassina 
h) Resumo de ações da PMI sobre Resíduos Sólidos 

 
 

3) LIMPEZA DO CAMATA 
- Relatada a participação de representantes da JAPPA em limpeza ecológica 
realizada pela PMI, através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura no 
entorno do Lago do Camata, no dia 08/12/2018. 

 
 

4) BAZAR DA JAPPA 
- Relatado que ocorreu no último final de semana, dias 08 e 09/12/2018, o Bazar 
de Garagem da JAPPA, com grande movimentação de pessoas e com bom 
retorno à nossa Associação. 
Registre-se que a realização desse bazar, só foi possível graças ao empenho de 
nossos voluntários e do grande número de doação de itens que compuseram o 
nosso acervo, todos novos e de alta qualidade. 

 
 
Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião, às dezenove horas e 
quarenta minutos (19h40). 
 
 
 
Itatiba/SP, 13 de dezembro de 2.108 
 
 
 
 
Sócrates José Piovani 
 
 
 
Edison Antonio Guidi 
 
 
 
 
 


