
 

 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 vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito 
(20/12/2018). 
 
 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: 

 APP em área urbana 

 Agenda JAPPA para 2019 

 Ofício para cessão das dependências do teatro e plenário da CMI 

 Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Câmara 
 
 
 

1) APP EM ÁREA URBANA 
- Ainda sobre o tema em questão, a JAPPA na última reunião do CONDEMA, foi 
contra a legalização de construções em APP, o que fere as legislações vigentes. 
Também é contrária a alegação de que nas APPs. Urbanas, muitas já perderam 
sua função ecológica. 
Neste sentido, já fez-se consulta a autoridades qualificadas no assunto e nossa 
Associação está convicta de que a liberação de construções em APP será um 
retrocesso ambiental, além do que, vai contra o que determina, principalmente, o 
Código Florestal. 

 
 

2) AGENDA JAPPA PARA 2019 
- Proposto e deliberado fazer uma agenda ambiental (eventos) JAPPA para o ano 
2019, com apresentação da mesma para os associados em reunião futura para 
aprovação e emendas. 
Relatado que certamente estaremos realizando pelo menos, mais dois Bazares, 
sendo um deles de inverno, para arrecadação de fundos à nossa Associação. 
Também informado, que a Secretaria de Educação propõe realizar evento em 
parceria conosco, no Dia Mundial da Água e Dia Municipal do Ribeirão Jacaré, 
assunto que estaremos discutindo com os envolvidos no início do mês de 
janeiro/2019. 
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3) OFÍCIO PARA CESSÃO DO TEATRO 
- Informado que no dia 21/01/2019, a Câmara Municipal de Itatiba, abrirá às 08h, 
o recebimento de ofícios para solicitação de cessão das dependências do Teatro 
Ralino Zambotto e do Plenário Abílio Monte, para apresentação de eventos das 
entidades municipais.  
Nesse sentido, nossa Associação estará encaminhando ofício solicitando a 
cessão do Plenário para o dia 17/05/2019, quando realizaremos evento em 
comemoração ao aniversário de fundação da JAPPA.  
Também deliberado entrar em contato com as companhias de teatro para 
realização de peças para o público escolar, caso haja interesse e em que datas 
para elaborarmos ofício de solicitação, com retorno de parte dos valores da venda 
dos convites à nossa Associação. 

 
 

4) COMISSÃO DE DEFESA DE MEIO AMBIENTE DA CMI 
- Relatado que foi escolhida a composição de Comissões da Câmara Municipal 
para o biênio 2019/2020 no dia 19/12/2018 e a Comissão de Defesa do Meio 
Ambiente, ficou assim constituída: 
- presidente: Eduardo Pedroso 
- membros: Fernando Soares e Deborah Oliveira 

 
 
 
Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e trinta minutos (19h30) deu-se por 
encerrada a presente reunião. 
 
 
 
Itatiba/SP, 20 de dezembro de 2.018 
 
 
 
 
Sócrates José Piovani      Edison Antonio Guidi 
 


