
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 aos doze dias do mês de abril de dois mil e
dezoito (19/04/2018), 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
 Antonio Carlos Furlan
 Marcos R. A. Tosta
 Claudia H. Frazão
 Larissa Dias Pizzi

ASSUNTOS DISCUTIDOS E TRATADOS:

a) Palestra feita
b) Visita à obras da Urbplan
c) Aniversário da Jappa e Jantar Dançante
d) Petição ao MP

1. PALESTRAS:
- Relatado que foram realizadas ontem (18/04/2018), duas palestras na Creche
Paraíso Infantil, para crianças de 03 à 06 anos de idade, sendo uma às 09h e a
outra no período da tarde, às 14h15.
Essas palestras, foram feitas, atendendo solicitação da coordenação daquela
Instituição de ensino.

2. VISITA Á OBRAS DA URBPLAN
- Informado que no dia 16/04/2018, contando com a presença de voluntários da
JAPPA , representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e da AEAI,
estivemos fazendo visita às obras da URBPLAN no Páteo do Colégio, onde
pudemos constatar que no empreendimento ainda faltam inúmeros serviços para
recuperação de processos erosivos e também recuperação de danos ambientais
causados por deslizamentos de terra que correm para os cursos d’água do local,
principalmente ao Lago do Camata. Feitas imagens do empreendimento, as quais
serão anexadas à relatório tecnico, que serão apresentados em reunião com
empresa e membros do CONDEMA no início do mês de maio corrente.
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3. ANIVERSÁRIO DA JAPPA e JANTAR DANÇANTE:
- Informado que já foram feitos contatos e confirmadas as presenças dos
palestrantes no evento de Aniversário de fundação da JAPPA, que ocorrerá no dia
17/05/2018 no Plenário Abílio Monte da Câmara Municipal.
Os palestrantes e os temas serão:

 Prof. Dr. Rinaldo de Oliveira Calheiros (Pesquisador V do IAC)
- manejo de água, bacias hidrográficas, recursos hídricos e agricultura
irrigada

 Vereador Luiz Carlos Rossini (presidente da Comissão de Meio Ambiente
da Câmara Municipal de Campinas e membro do Conselho Fiscal do PCJ)
- responsabilidade e desafios do poder público na gestão dos recursos
hídricos.

- Quanto ao Jantar Dançante, será realizado em data próxima, ainda a ser
definida e toda a renda do evento, será dividida entre a Associação de Proteção
Animal e para a JAPPA. O local escolhido para a realização desse jantar, foi o
Salão da Nipo.

4. PETIÇÃO AO MP
- Está sendo preparada pela Dra. Larissa, juntamente com Dr. Edison Guidi,
petição ao MP, juntando relatório da Rota das Bandeiras e CETESB, quanto a
fauna existente no trecho em que se instalará a perimetral de Itatiba. Também
sendo juntado à petição, mapa do Google Earth com a distância dessa perimetral,
até a pista de arrancada no Bairro Moenda, que tem, em linha reta, exatos 5
km de distância.

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

Itatiba/SP, 19 de abril de 2.018

Sócrates José Piovani Edison Antonio Guidi
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