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Ata da Reunião Ortdinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo - Associação
P/Preservação Ambiental), realizada aos sete dias do mês de novembro
de dois mil e dezenove (07/11/2019), em sua sede, à Travessa Monsenhor
Koly nº 14 - S01 - centro, Itatiba/SP.

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

ASSUNTOS TRATADOS:
 Denuncias sem resolução
 CONDEMA
 Encontro com moradores no Condomínio Moenda
 Mudas de árvores

1) DENÚNCIAS SEM RESOLUÇÃO
- Relatado que desde o mês de setembro, tem sido reportado ilícito

ambiental aos órgãos públicos. Trata-se de intervenção em APP e
ocupação de área pública no Bairro Caminhos do Sol, por particular. No
local houve barramento de curso d’água e corte de árvores nativas.

Feita vistoria pela PM Florestal Estadual, confirmaram-se os ilícitos,
inclusive lavrando,da área 1, AIA 20190920006894-1 de advertência por
infringir o art. 49 da Resolução SMA 048/2014.

Na area 2, foi constado pelos fiscais da PM, intervenção em APP,
através de raspagem e retirada de terra em área de 0,01268 ha, infringindo
também o art. 49 da Resolução SMA 048/2014 (lavrado o AIA
20190920006894-2 de advertência) .

A solicitação da presença da PM Floretal, foi necessária, pois a SMAA
alegava que o local era zona rural e de competência daquele órgão. Após a
vinda da PM, a mesma informou que o local trata-e de zona urbana (todos
pagam IPTU), solicitando que oficiassemos a VISA do Município e o DAEE
(devido o barrameto).
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O caso encontra-se pendente, pois nada foi feito. Quanto ao
barramento/intervensão em APP também nada foi feito pelo município
quanto assim como quanto a ocupação de ãrea pública.

Causa- estranheza a morosidade dos agentes fiscalizadores em tomar
medidas punitivas, tornando este, mais um caso de “fato consumado” e “fica
por isso mesmo”.

Após este relato, deliberou-se relatar o caso em eleição do
CONDEMA, à realizar-se no próximo dia 18/11/2019, além de conduzir
informe dos fatos à Promotoria.

2) CONDEMA
- Por solicitação do representante da JAPPA no Conselho de Defesa

do Meio Ambiente (CONDEMA), Sr. Edison Antonio Guidi e aprovado por
unanimidade dos presentes, deliberou-se encaminhar solicitação de
apresentação dos veículos adquiridos pela PMI com verba do FMMA.

3) ENCONTRO COM MORADORES DO MOENDA
- Informado que representantes da JAPPA, após convite do COBEMA

(Conselho Municipal do Bem Estar Animal), estiveram presentes no último
dia 02/11/2019, no Condomínio Moenda.

Após apresentação do COBEMA, sobre abandono e maus tratos de
animais, pudemos apresentar aos condôminos presentes, nossa
Associação, nossos trabalhos e ainda debatermos um pouco o tema
ambiental.

4) MUDAS DE ÁRVORES
- Nesta semana, pudemos continuar disponibilizando mais mudas de

árvores para serem plantadas. Entregamos cerca de 500 (quinhentas)
mudas para o Clube de Campo Fazenda e muitas outras à cidadãos que
nos procuraram.

http://www.riberiaojacare.com.br
mailto:ribeirao.jacare@uol.com.br


3/3

JACARÉ RIBEIRÃO VIVO - ASSOCIAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Travessa Monsenhor Koly, 14 - S01 – Centro - ITATIBA/SP - CEP 13250-304

WWW.ribeiraojacare.com.br e-mail ribeirao.jacare@uol.com.br Fone (11) 4524 3204
(Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei Municipal 4201 de 30/09/2009)

CNPJ: 09.006.872/0001-31

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

Itatiba/SP, 07 de novembro de 2.019

Sócrates José Piovani

Edison Antonio Guidi
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