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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 vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezenove 
(25/04/2019). 
 
 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: 

 Convite – 2ª Virada Feminina 

 Ofício recebido do MP  

 Teatro – peças a serem apresentadas 

 Visita de técnico do MP – ACP Sabesp/PMI 
 
 

1) CONVITE PARA EVENTO 
- Relatado recebimento de convite, através do ofício nº 086/2019 da Liga das 
Mulheres Eleitoras do Brasil (LIBRA Itatiba), para participação da segunda edição 
da Virada Feminina de Itatiba – Poder em Foco, que acontecerá no dia 27 de abril 
das 8h30 às 13h no Colégio Madre Tereza, localizado à Avenida Vinte e Nove de 
Abril 800 – Itatiba/SP. 
A Virada Feminina é um movimento de fortalecimento, conexão e empoderamento 
feminino, que vem sendo realizado por instituições do setor público, privado e 
terceiro setor, para articulação de um conjunto de iniciativas consolidadas para 
uma nova agenda (Agenda de Intenções). Esse Movimento representa o olhar e a 
voz do feminino sobre os atuais desafios da humanidade  
Em nossa cidade, esse evento faz parte do Calendário Oficial do Município, 
instituído pela Lei nº 5182 de 22/03/2019 

 
 

2) OFÍCIO RECEBIDO DO MP 
- Recebido ofício nº 054/2019 (1ª PJ – H.U.), sobre questões ambientais 
envolvendo os cemitérios e suas áreas de entorno no município de Itatiba. 
Neste ofício, foram anexadas informações e documentos pelas Secretarias de 
Meio Ambiente e Agricultura, Administração e Obras e Serviços Públicos, sobre 
os questionamentos apresentados pela JAPPA há tempos e só agora recebidos, 
por interferência do MP. 
Ainda no ofício referido, é solicitado que diante das respostas fornecidas pela 
municipalidade, caso a JAPPA julgue necessário, aponte os esclarecimentos 
necessários pertinentes,. 
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3) TEATRO 
- No próximo mês de maio, estaremos realizando a apresentação das peças 
infantis: “O Mágico de Oz.”, no dia 13/05/2019 e “O Pequeno Príncipe”, no dia 
14/05/2019, no Teatro Ralino Zambotto. 
Ambas as peças, terão dois horários de apresentação, às 09h30 e 14h30, 
podendo haver sessão extra para “O Pequeno Príncipe”, pois a procura está 
acima da expectativa dos produtores. 

 
 

4) VISITA DE PERITO TÉCNICO DO MP  
- Recebida neste dia, a visita do perito Engenheiro Ambiental Luiz Henrique 
Cardia. 
A visita se deu, para conversar sobre o conteúdo da ACP Ambiental, cujo autor foi 
o MP do Estado de São Paulo, contra a SABESP e Município de Itatiba, e no qual  
a JAPPA é assistente litisconsorcial do pólo ativo. 

 
Nada mais tendo a tratar, ás dezenove horas e cinqüenta minutos (19h50) deu-se por 
encerrada a presente Reunião. 
 
 
 
Itatiba/SP, 25 de abril de 2.019 
 
 
 
 
Sócrates José Piovani 
 
 
 
Edison Antonio Guidi 
 
 
 
 
 
 
 


