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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 vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezoito 
(27/09/2018). 
 
 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: 

 Convites recebidos 

 CONDEMA 

 Denúncias encaminhadas e CMSB 

 Moção de Congratulações à JAPPA 
 
 

1) CONVITES RECEBIDOS: 
- Recebemos os seguintes convites para participação da JAPPA 
 

a) FEIRA VEGANA (2ª edição) 
- A feira, que contará com diversos expositores da cultura vegana, 
será realizada no dia 21/10/2018, das 9h às 18h no Parque da 
Juventude. Nós da JAPPA, estaremos presentes com nossa barraca 
para apresentação de nossos trabalhos. 
 

b) PLANTIO DE ÁRVORES 
- Acontecerá amanhã, dia 28/09/2018, às 16h30, um plantio de 
árvores na área de lazer do Residencial Getúlio Luvison, com bate-
papo com os moradores do local, sobre os benefícios das árvores 
no ambiente urbano. A ação é promovida pela Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura.   

 
 

2) CONDEMA: 
- Ainda sobre a última reunião ordinária do CONDEMA, no item 6 da Ata de 
11/09/2018, está descrito: “foi sugerido pelo convidado Sócrates, enviar ofício 
solicitando estudos sobre a possibilidade de fechamento da Marginal Anésio 
Fassina (trânsitos de veículos à motor)”. A JAPPA encaminhou E. Mail à 
presidência do Conselho, solicitando informar se já foi encaminhado ofício e à que 
órgão compete o estudo solicitado. 
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3) DENÚNCIAS ENCAMINHADAS E CMSB 
 - Relatado que encaminhamos nesta semana, as seguintes denúncias de despejo 
irregular de esgoto: 
 
 25/09/2018 às 15h55, despejo de esgoto em via pública e com contaminação de 

corpo d’água próximo ao local (Córrego Pinheirinho), na Estrada Municipal 
Antonio Neto. Estivemos no local, aonde fizemos imagens e coordenadas para 
encaminhamento da denúncia aos órgãos competentes. 

 26/09/2018 às 08h45, despejo de esgoto em curso d’água (Córrego Barra Funda) 
na Rua Romeu Augusto Rela (altura do nº 50). Estivemos no local, quando 
fiuzemos imagens e coordenadas para encaminhamento da denúncia aos órgãos 
competentes. 

 
Ainda quanto aos despejos irregulares, foi citado que os assuntos deveriam 
também ser levados ao Conselho Municipal de Saneamento Básico, porém, não 
se sabe o motivo pelo qual o referido Conselho estar há três meses sem se reunir.  

 
 

      4) MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES 
- Relatado o recebimento, através do ofício 460/2018 da Cãmara Municipal de 
Itatiba, da Moção nº 97/2018, de autoria do Vereador Eduardo Pedroso e 
subscrita por deamais Edis, por meio da qual são transmitidas à nossa 
Associação, congratulações pela limpeza ecológica realizada no dia 13/09/2018 
às margens do Ribeirão Jacaré, dentro da ação global “Clean Up Day World”. 

 
  
 
Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e trinta minutos (19h30) deu-se por 
encerrada a presente Reunião Ordinária. 
 
 
 
Itatiba/SP, 27 de setembro de 2.018. 
 
 
 
 
 
Sócrates José Piovani      Edison Antonio Guidi 


