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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 oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove 
(28/02/2019). 
 
 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: 

 Prestação de contas junto ao JECRIM 

 Denúncias encaminhadas à SMAA 

 Eventos JAPPA próximo mês de março/2019 

 Finanças da JAPPA 
 
 

1) PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO JECRIM 
- Após termos encaminhado projeto ao Juízo de Direito da Vara do Juizado 
Especial Cível e Criminal de Itatiba e termos nosso pedido atendido, adquirimos 
para nossa sede, no dia 22 de fevereiro do corrente ano, uma Impressora 
Multifuncional Epson Ecotank L805. 
A prestação de contas foi enviada e protocolada no dia 28/02/2019, constando: 

a) NF do equipamento adquirido (nº 5690469 – Kalunga), pelo menor preço, 
conforme orçamentos também anexados  

b) Relatório de valores (recebido e pago) 
c) Extrato bancário 
d) Cópia de boleto de pagamento 

 
 

2) DENÚNCIAS ENCAMINHADAS À SMAA 
- Relatado que nós da JAPPA, estamos encaminhando à SMAA e aos diversos 
departamentos que o compõem (fiscalização, recursos hídricos, resíduos) 
inúmeras denúncias envolvendo o descarte irregular de resíduos, invasão de APP, 
aterro de nascentes, queimadas, que não vem tendo solução. Também 
encaminhamos essas mesmas denúncias, para outros órgãos, tais como: VISA e 
Sabesp. 
Ressaltado que todas as denúncias são encaminhadas com cópias para o MP. 
Nos casos envolvendo indústrias, para a CETESB e nos casos envolvendo 
SABESP, com cópia para a ARSESP. 
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3) EVENTOS JAPPA (março/2019) 
- Informado que no próximo mês de março estaremos participando de dois 
eventos, que gostaríamos que nossos voluntários participassem ativamente, que 
são: 

a) 17/03 às 8h no Parque da Juventude no “Plantio Global” 
b) 22/03 às 8h30 no CEA, do peixamento no Ribeirão Jacaré. 

 
Relatado que na semana anterior aos eventos, estaremos enviando comunicação,  
à todos associados e voluntários, para sua participação ativa nos eventos.  
 

 
4) FINANÇAS DA JAPPA 

- Relatado que nossa Associação, até o próximo mês de junho/2019, conseguirá 
arcar com seus custos fixos (impostos - IPTU, contabilidade, internet, telefone, 
água e luz) e à partir daí, terá novamente dificuldades para cumpri-los. Este fato 
deve-se principalmente a pouca entrada de recursos advindos de forma voluntária, 
o que ocorre hoje com contribuições de somente 07 (sete) de seus associados e 
colaboradores. 
Lembramos que não recebemos subvenção ou verba de nenhum órgão público e 
a verba que recebemos é para aquisição de equipamento para nossa sede e não 
para arcar com compromissos mensais fixos.  
Há, portanto a necessidade de se buscar novos colaboradores e novos recursos 
para nossa associação. Já estamos providenciando para o próximo mês de abril, 
algum evento (bazar provavelmente) para conseguirmos alguns recursos para 
reforçar nosso caixa. 

 

 
 
 
Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e trinta e cinco minutos (19h35) deu-se por 
encerrada a presente reunião. 
 
 
Itatiba/SP, 28 de fevereiro de 2.019. 
 
 
 
 
 
Sócrates José Piovani      Edison Antonio Guidi 

 
 


