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CNPJ: 09.006.872/0001-31

Ata da Reunião Ordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo - Associação
P/Preservação Ambiental), realizada aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois
mil e dezoito (22/02/2018), em sua sede, à Travessa Monsenhor Koly nº 14 - S01 -
centro, Itatiba/SP.

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

 Larissa Dias Pizzi
 Janaina de Lima
 Edison Antonio Guidi
 Jorge Gasulla Mir
 Ruy Prado Junior
 Marcos R. A. Tosta
 Ariovaldo Hauck da Silva
 Paulo Henrique Maciel
 Sócrates José Piovani

ASSUNTOS DISCUTIDOS E TRATADOS:
a) Participação em reunião do CONDEMA
b) IPTU - verificação de isenção
c) Campo + Limpo
d) MP
e) Projeto Ambientação - Fundação Toyota

1. REUNIÃO CONDEMA
- Relatada participação de representantes da JAPPA em reunião do CONDEMA,

realizada no dia 20/02/2017. Entre os assuntos em pauta, constou ofício encaminhado
pela JAPPA à presidente do conselho, referente o asfaltamento da Estrada Municipal
Antonio Paulo Francisco Lanfranchi.

Também informado sobre assuntos relativos à Urbplan, empresa responsável pelo
Loteamento Páteo do Colégio e sobre as conseqüências do empreendimento sobre o
Lago do Camata.

2. IPTU
- Deliberado pelos presentes, solicitar à Prefeitura de Itatiba informações relativas

à possibilidade de isenção de pagamento de IPTU à JAPPA, por ser ela ONG Declarada
de Utilidade Pública Municipal e portanto possivelmente sendo é isenta de tributos
municipais.
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3. CAMPO + LIMPO
- O evento Campo + Limpo, que consiste no recolhimento de embalagens vazias

de agrotóxicos e seus descarte adequado, ocorrerá no próximo mês de março e tem
apoio de nossa Associação na forma de aporte financeiro coletado entre voluntários,
para pagar a Associação dos Distribuidores de Insumos Agricolas do Estado de São
Paulo (ADIAESP). Essa entidade de Valinhos virá buscar e dará destino às embalagens
captadas. O programa terá lugar duas vezes ao ano e a JAPPA desenvolve trabalho
para tentar dar destino a esses materiais internamente em Itatiba, através de sua
reciclagem.

4. MP
- Dra. Larissa, relatou visita ao MP para dar vistas a alguns processos referentes

ao meio ambiente em trâmite naquele órgão.
Aproveitou a oportunidade para solicitar que se produza relatório, com fotos, sobre

o Lago do Camata, para que seja juntado a uma petição a ser enviada ao MP para
providências e medidas cabíveis.

5. PROJETO AMBIENTAÇÃO - FUNDAÇÃO TOYOTA
- A Fundação Toyota, disponibilizou para nosso Município, quatro (04) vagas para

participação em curso sobre o “Uso Consciente de Recursos Naturais" com a
Metodologia TBP (Toyota Business Practice),

Irão participar, além de representante de nossa Associação (Sr. Antonio Carlos
Furlan), mais três (03) representantes da Prefeitura Municipal, que são; um
representante da Secretaria de Educação, um representante da Secretaria de Meio
Ambiente e Agricultura e um representante da Secretaria de Finanças.

O curso se inicia no próximo dia 09/03 e será realizado às quintas e sextas feiras,
até o mês de agosto de 2018 na cidade de Campinas.

Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às dezsenove horas
e trinta e cinco minutos (19h35).

Sócrates José Piovani

Edison Antonio Guidi
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