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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 dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezoito 
(18/10/2018). 
 
 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 

 Feira Vegana (2ª edição) 

 Despejo de Esgoto (retorno) 

 Mega Bazar JAPPA 

 
 
 

1) CONDEMA 
- Relatada participação de representante da JAPPA em Reunião Ordinária do 
Conselho de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA), realizada na última terça 
feira (16/10/2018), nas dependências da Prefeitura de Itatiba. 
Nesta Reunião foram apresentados estudos, custeados com verba do FMMA, 
sobre a arborização urbana, apresentada pelo Professor Dhemóstenes da 
ESALQ/USP e projeto para implantação de floresta urbana, a ser iniciada na 
Avenida Senador Paulo Abreu. 
Também nesta Reunião, foi lido parecer técnico do Departamento de Trânsito, por 
solicitação da Secretaria de Obras, sobre o fechamento da Avenida Anésio 
Fassina para trânsito de veículos. O responsável pelo Departamento, Sr. Otavio 
Botelho, que assina o parecer, é desfavorável ao fechamento, uma vez que essa 
avenida, segundo o referido técnico, faz parte do desafogo do trânsito na 
localidade e ainda será ligação a futura avenida a ser aberta. 
Feita pela JAPPA a solicitação de fechamento para uso exclusivo de pedestre e 
animais silvestres, muitos dos quais alí têm sido atropelados, não resultou 
alterada a posição da PMI nem diante da argumentação de que o trecho é muito 
pouco utilizado e nem que sua interconexão não tem prazo para se materializar. 
  
 

2) FEIRA VEGANA 
- Acontece no próximo final de semana, no dia 21/10/2018 (domingo), das 9h às 
18h, a segunda edição da Feira Vegana de Itatiba e nossa Associação, estará 
presente com barraca apresentando os trabalhos realizados em prol do meio 
ambiente, apresentação de vídeos, fotos e livros. 
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3) DESPEJO DE ESGOTO (retorno) 
- Recebido da SABESP e SMMA, retorno quanto da JAPPA  relativas a medidas e 
providências solicitadas quanto a despejo de esgoto nas águas do Ribeirão 
Jacaré, na área central da cidade, na Avenida Nair Soares de Macedo Fattore, no 
Jardim De Lucca.  
Foi informado que se  realizou vistoria, contando com gerente e funcionários da 
SABESP, funcionários da Fiscalização Ambiental e da Vigilância Sanitária e que 
serão realizadas novas vistorias no entorno para detectar os pontos e locais que 
contribuem para tais despejos, notadamente nas garagens de ônibus, oficinas 
mecânicas, lava rápidos e algumas residências. 

 
 

4) MEGA BAZAR – JAPPA 
- Nos dias 08 e 09 de dezembro, para arrecadação de fundos pra a JAPPA e 
Protetoras/Abrigo Pituquinha, será realizado um mega-bazar na sede, Travessa 
Monsenhor Koly, 14 , centro .  
Foram recebidas doações de inúmeros objetos e artefatos que serão 
disponibilizados naqueles dias. Também solicitamos aos nossos voluntários e 
amigos, que se porventura estiverem desapegando de qualquer tipo de bem, que 
os doe para que possamos colocar em nosso bazar de Natal. 

 
 
 
Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente Reunião às dezenove horas 
e quarenta minutos (19h40). 
 
 
 
 
Itatiba/SP, 18 de outubro de 2.018 
 
 
 
 
Sócrates José Piovani      Edison Antonio Guidi 

 

 
 
 
 


