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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

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 quinze dias do mês de agosto de dois mil e dezenove
(15/08/2019).
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:
 Retorno de denúncia encaminhada - BA 266/19
 Projeto Gibi - orçamentos recebidos
 Dedetização da sede
 Perimetral de Itatiba - Documentos encaminhado pela SMAA
 Financeiro JAPPA

1. RETORNO DE DENÚNCIA ENCAMINHADA - BA 266/19
- Recebemos em 14/08/2019, e.mail do Setor de Fiscalização Ambiental, relatando

que o constante da solicitação e do BA referido, foi encaminhado à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Habitação (SDEH), por se tratar de parcelamento
irregular de solo.

2. PROJETO GIBI
- Dando prosseguimento ao projeto do gibi-JAPPA, recebemos nesta semana, dois

orçamentos de gráficas para a confecção dos 20 mil exemplares do gibi. Ainda estamos
em contato com outros locais, para pelo menos mais um orçamento, para fecharmos a
contratação e encaminhamento do projeto para captação de recursos.

3. DEDETIZAÇÃO DA SEDE
- Informado que a dedetização feita em nossa sede, em janeiro do corrente ano, já
venceu. Apresentado documento atestando o fato.
Colocado em discussão, deliberado aguardar mais um tempo para a realização de
nova dedetização.

4. PERIMETRAL DE ITATIBA
- Recebida cópias de documentos protocolados junto à CETESB, pela SMAA

(Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura), nos quais, apresentam-se
contibnuições com relação as obras da Perimetral de Itatiba, para a devida análise
daquele órgão governamental.
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Citado no devido documento, protocolo de documento encaminhado pela JAPPA à
CETESB, em 07/02/2018.

5. FINANCEIRO JAPPA
- Apresentado para conhecimento:

a) Extrato bancário de conta corrente da JAPPA (Banco Santander)
b) Caixa da sede da JAPPA
c) Planilha de Contribuições espontâneas de colaboradores/amigos da

JAPPA

Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião, às dezenove horas e
quarenta e cinco minutos (19h45).

Itatiba/SP, 15 de agosto de 2.019

Sócrates José Piovani

Edison Antonio Guidi
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