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Ata da Reunião Ordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo – Associação 
P/Preservação Ambiental), realizada aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e 
dezenove (05/12/2019), em sua sede, à Travessa Monsenhor Koly nº 14 – S01 – centro 
– Itatiba/SP. 
 
A Reunião teve início às dezoito horas e trinta minutos m(18h30) e contou com a 
presença dos signatários da lista à parte. 
 
 
ASSUNTOS ABORDADOS E DEBATIDOS: 

 GM Ambiental 

 Convite SIBES 

 Condema (troca de representante) 

 Consaba (Conselho de Saneamento Básico) 
 
 

1. GM AMBIENTAL 
- Recebemos, após contestação feita por representante da JAPPA junto ao 
CONDEMA, retorno da Dra. Vanessa Kovalski Albuquerque, Procuradora do 
Município de Itatiba e representante da SNJ no Conselho, com as seguintes 
considerações (relativas a atuação, fiscalização e aplicação de multas pela GM 
Ambiental): 
“A competência da Guarda Municipal está delimitada na Constituição Federal - art. 
144, §8º, CF.  
A lei 2.665 de 02 de junho de 1995 estabelece o âmbito de atuação/finalidades da 
guarda municipal de Itatiba (art.2º). 
E, nos termos da lei municipal 4848/15, art. 190, VI, compete a seção de 
fiscalização ambiental responder pela elaboração e emissão de instrumentos de 
advertência e imposições de multas e penalidades previstas em lei.” 
 
Ainda quanto a GM Ambiental, informado que durante o mês de novembro, foram 
elaborados 71 boletins de atendimentos (média diária de 2,36 atendimentos), 
sendo realizados 38 encaminhamentos à Associação Mata Ciliar de Jundiaí. 
Todos os atendimentos realizados foram feitos para captura de animais silvestres, 
aves e animais peçonhentos e apoio a órgão municipal. Nenhum dos 
atendimentos foi realizado devido a ilícitos ambientais, como por exemplo, 
desmatamentos, despejos de esgoto em cursos d’água, assoreamentos, caças e 
pescas irregulares, etc.  
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2.  CONVITE SIBES 
- Relatado o recebimento de convite da SIBES (Sociedade Itatibense para o Bem 
Estar Social), para participação na festividade de encerramento das atividades de 
2019 daquela Associação, que ocorrerá no dia 11/12/2019 às 19h na sede da 
instituição. Na oportunidade, a JAPPA receberá menção em agradecimento pela 
participação no projeto “Pequeno Ambientalista” 

 
 

3. CONDEMA 
- Após deliberação, será encaminhada mensagem, via E. Mail, à presidente do 
Conselho de Defesa do Meio Ambiente, Engª Dorothea Monteiro, para que 
proceda a troca de representante (suplente) da JAPPA, junto ao Conselho. 
Permanecerá como titular, o Dr. Edison Antonio Guidi e terá agora, como sua 
suplente, a Dra. Larissa Dias Pizzi, em substituição ao Sr. Sócrates José Piovani. 

 
 

4. CONSABA (Conselho de Saneamento Básico) 
- Informado que o representante da JAPPA, junto ao Conselho de Saneamento 
Básico, fez um questionamento ao Sr. Presidente do Conselho e demais 
membros, quanto a valores utilizados do Fundo Municipal de Saneamento Básico 
e se os valores que antes eram repassados a Concessionária do serviço de 
limpeza (Lituccera), agora continuarão a serem destinados à CONSITA, mesmo 
após a assinatura de novo contrato para concessão de prestação de serviços.. 

 
 
Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e trinta minutos (19h30) deu-se por 
encerrada a presente Reunião. 
 
 
 
 
Itatiba/SP, 05 de dezembro de 2.019. 
 
 
 
 
 
Sócrates José Piovani            Edison Antonio Guidi 
 
 


