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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 quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove 
(04/04/2019). 
 
 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: 

 Reuniões dos Conselhos (Condema e CMSB) 

 ACP – Mavalério 

 Educação Ambiental 

 Boletins de Atendimentos elaborados pela GM em março/2019 
 
 

1) CONSELHOS MUNICIPAIS: 
- Informado que durante o mês de abril, representantes de nossa Associação 
estarão participando de reuniões dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente e 
de Saneamento Básico. 
A reunião do CONDEMA será realizada no dia 09/04/2019 e do CMSB será no dia 
17/04/2019 e ambas acontecem no prédio da PMI. Lembrado ainda, que todas as 
reuniões de todos os Conselhos Municipais são abertas à participação da 
população em geral. 
Relatado que foi solicitado por nossa Associação, que a secretária do CONDEMA  
procedesse a inclusão na Ata da Reunião de 19/03/2019, nosso apontamento 
quanto a voçoroca no Giardino D’Itália, o que foi acatado. 

 
 

2) ACP – MAVALÉRIO 
- Relatado pelo Sr. Edison Antonio Guidi, que foi desarquivado em Cartório, o 
Processo 281.01.2009.002546 da Indústria de Produtos Alimentícios Mavalério 
Ltda. 
A referida empresa foi condenada em primeira instância pelo despejo de seu 
efluente em curso d’água do município no Bairro do Pinhal. Para colher maiores 
informações sobre o desarquivamento, os advogados voluntários de nossa 
Associação irão em data próxima, até o Fórum local para pesquisa e 
conhecimento do ocorrido. 
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3) EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
- Deliberado que em futuras palestras de educação e conscientização ambiental e 
também sobre consumo consciente, que temos realizado nas escolas públicas 
municipais, bem como em Associações e Igrejas, estaremos incluindo em nossas 
falas, assuntos voltados ao bem estar animal (causa animal) e Veganismo. 
Evidentemente que os assuntos serão primeiramente informados às escolas que 
contatarem nossa Associação. 

 
 

4) BA (s) ELABORADOS PELA GM AMBIENTAL 
- Relatado que durante o mês de março de 2.019, a GM Ambiental elaborou 41 
(quarenta e um) boletins de atendimentos, perfazendo uma media diária de 1,32 
atendimento/dia, à saber: 
 

MOTIVO ATENDIMENTO QTDADE % 

Aves 16 39,2% 

Animal Silvestre 14 34,2% 

Cobra 04 9,8% 

Corte de Árvore 02 4,8% 

Queimada 01 2,4% 

Apoio à Mata Ciliar 01 2,4% 

Furto 01 2,4% 

Perturbação sossego público 01 2,4% 

Localização veículo roubado 01 2,4% 

 
Dos 41 (quarenta e um) atendimentos, 20 (vinte) deles foram encaminhados à 
Associação Mata Ciliar de Jundiaí = 48,7% dos atendimentos 

 
 
Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às dezenove horas e 
trinta minutos (19h30). 
 
 
 
Itatiba/SP, 04 de abril de 2.019 
 
 
 
 
Sócrates José Piovani      Edison Antonio Guidi 


