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Ata da Reunião Ordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo - Associação
P/Preservação Ambiental), realizada aos três dias do mês de outubro de dois mil e
dezenove (03/10/2019), em sua sede, à Travessa Monsenhor Koly nº 14 - S01 - centyro,
Itatiba/SP.

A Reunião teve início às dezoito horas e trinta minutos (18h30) e contou com a
participação dos signatários da lista de presença à parte.

ASSUNTOS DISICUTIDOS E TRATADOS:
 Mortandade de Pássaros (Pico Alto)
 Caminhos do Sol (represamento e invasão APP)
 ACP (cemitérios municipais)
 Doação recebida
 Teatro
 Oficiar o Supermercado Covabra

1) MORTANDADE DE PÁSSAROS (BAIRRO PICO ALTO)
- Ocorreu neste dia 03/10/2019, enorme quantidade de pombas do mato mortas,

devido a produto usado em plantação de soja. O fato ocorreu na Fazenda Vale do Sol,
no Bairro Pico Alto. Ao recebermos a denúncia, entramos em contato com a SMAA
(setor de fiscalização), VISA, COBEMA, GM Ambiental e PM Florestal de Jundiaí.

Os guardas ambientais estiveram no local elaborando boletins de atendimento
(337 e 338/19) e também os policiais militares de Jundiaí.

Fizemos também e.mail, aos órgãos competentes, com cópia ao MP, solicitando
informações quanto a contaminação do solo, águas superficiais e sub-superficiais.

2) CAMINHOS DO SOL
- Após termos denunciado um ilícito ambiental (invasão de APP com despejo de
entulho + barramento de nascente para formação de lago para lazer), aos
diversos órgãos públicos ambientais (municipal e estadual), recebemos relatório
completo da PM Florestal de Jundiaí, informando que após o recebimento da
denúncia encaminhada por nossa Associação, eles fizeram a vistoria no local, no
dia 25/09/2019 (ocorrência 6894), com AIA 219 - 092-0006894-1 e auto de
advetênca por infringir o art. 49 da Resolução SMA 048/20914. Também consta
do relatório, que o caso deve ser acompanhado pela municipalidade (invasão
APP - área pública), uma vez que encontra-se em zona urbana. Neste caso, já
entramos em contato com o setor de fiscalização da PMI.
Também sugerido pela PM e já feito por nossa Entidade, encaminhamento da
denúncia à CETESB e DAEE, devido o barramento. Também feito
encaminhamento ao MP para conhecimento e medidas cabíveis.
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3) ACP (cemitérios)
- No dia 13/04/2017 encaminhamos e.mail à SMAA e reiteramos pedido através de

ofício protocolado em 14/06/2017, solicitando informações sobre os cemitérios
Municipais e se está sendo cumprido determinações do CONAMA(368/2006 e
335/2003), notadamente quanto ao monitoramento contínuo do solo e das
águas (superficiais e sub-superficiais), sistema de drenagem, vistorias das
agências funerárias e destinação dos resíduos sólidos não humanos
resultantes de exumações de corpos. Discutido o assunto também no CONDEMA,
em 13 de março/2018, bem superficialmente.
Não havendo retorno nem manifestação da SMAA, em 24/01/2019, protocolamos
ofício junto ao MP (1ª Promotora de Justiça de Itatiba).
Em 16 de abril/2019, recebemos do MP, o ofício nº 054/2019, para que nossa
Associação, no prazo de 15 dias, realizasse apontamentos pertinentes diante de
respostas fornecidas pelo Município. No mês de maio/2019, protocolamos junto ao
MP (nº 519/19), nossos apontamentos quanto aos cemitérios municipais, diante
das informações da PMI.
Nesta semana (01/10/2019), informamos que recebemos ofício do MP, por meio
do qual, comunica-nos a instauração de inquérito Civil, com cópia da portaria i
nicial (Inquérito Civil nº 14.0304.0000031/2019-1, cujo objeto é a apuração de
danos ambientais causados pelo Cemitério das Acácias)

4) DOAÇÃO RECEBIDA
- Registra-se nesta presente Ata, que recebemos em caráter de doação, duas
cadeiras de escritório, trazidas pelos voluntários Margarete Consolini e Antonio
Carlos Gomes.

5) TEATRO
- Informado que estamos com ingressos para serem vendidos, no valor de R$ 15,00

(quinze reais), para a peça “A Bela e a Fera”, a ser apresentada no Teatro Ralino
Zambotto no dia 21/10/2019, em duas sessões, às 09h30 e 14h30...
Relatado que foram vendidos ingressos para algumas escolas das cidades de Jundiaí,
Várzea Paulista, Francisco Morato, Louveira e Itupeva. Nenhuma escola de nosso
Município ainda se interessou em adquirir os ingressos.
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6) OFICIO À SER ENCAMINHADO
- Deliberado por unanimidade, oficiar o COVABRA, devido a imensa quantidade de

plasticos (“engasga gato”), utilizado para fixação de cartazes de promoções do
supermercado. Acontece que tais propagandas ao serem retiradas, têm suas presílias
descartadas (abandonadas) ao longo de canaleta que as leva para o Ribeirão Jacaré.

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

Itatiba/SP, 03 de outubro de 2.109

Sócrates José Piovani Edison Antonio Guidi
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