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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 treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte 
(13/02/2020). 
 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 

 Ofício recebido da SMAA 

 Gibi da JAPPA 

 Audiência Pública sobre Rodeios 

 Reunião CONDEMA 
 
 

1) OFÍCIO RECEBIDO DA SMAA 
- Relatado e apresentado, ofício recebido da Secretaria de Meio Ambiente e 
Agricultura (ofício nº 08/2020 – SMAA), endereçado à nossa Associação, no qual 
somos convidados à participar e colaborar com a referida Secretaria no evento 
“Plantio Global”, que acontecerá no dia 22/03/2020 (domingo), com início às 8h no 
Parque da Juventude. 
Neste evento, acontecerá o plantio de mudas de árvores nativas, dando 
continuidade aos trabalhos de revitalização da arborização do Parque, 
incentivando a conscientização da população e criando novas áreas de sombra no 
local. 
Lembramos que no dia 22/03, também é comemorado o Dia Municipal do Parque 
da Juventude. 

 
 

2) GIBI DA JAPPA 
- Informado que fomos chamados para uma reunião na SMAA, quando nos foi 
solicitado, que na capa do Gibi, a ser impresso para distribuição nas escolas 
municipais, para alunos do EF, com verba já aprovada pelo CONDEMA, oriunda 
do FMMA, deveria ser inserido o brasão da Prefeitura e o respectivo dístico da 
atual gestão. 
De pronto, fomos contrários à solicitação, deixando em aberto até conversarmos e 
ouvirmos representantes de nosso Conselho Administrativo. 
Trazido o tema para esta Reunião, todos foram unânimes com o posicionamento 
já relatado, ou seja, contra o dístico da gestão administrativa na capa do gibi, uma 
vez que o projeto é da JAPPA, mas não contra o brasão da PMI como apoiadora 
do referido projeto. 
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Relatado que já na capa da revista em questão, terá o logo do CONDEMA 
(Conselho de Defesa do Meio Ambiente) com a informação da verba para a 
realização do projeto ser oriunda do FMMA (Fundo Municipal do Meio Ambiente). 
Tal decisão será levada à próxima Reunião do Conselho, pelos representantes da 
JAPPA (Dr. Edison Antonio Guidi e Dra. Larissa Dias Pizzi). 
 
 

3) AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE RODEIOS 
- Usando da palavra, o Sr. Antonio Carlos Furlan, questiona sobre a Audiência 
Pública para realização de rodeios em nossa cidade, se a mesma já tem data 
definida, local e horário para realização.  
No ato, o Sr. Sócrates José Piovani, entrou em contato com um dos edis da Casa 
de Leis e foi dito que não tem nada marcado para ocorrer esta Audiência. 
Ainda, o Sr. Antonio Carlos Furlan, disse da necessidade de estarmos engajados 
nessa luta contra a realização desse evento, inclusive com reuniões preparatórias 
para apresentar questionamentos e dados reais sobre os maus tratos que os 
animais sofrem nas arenas dos rodeios. 

 
 

4) REUNIÃO CONDEMA 
- Informado que no próximo dia 17/02/2020, acontecerá a Reunião Mensal do 
CONDEMA, com a seguinte pauta:  

  Aprovação de ata da reunião anterior; 

 Saldo do Fundo Municipal de Meio Ambiente; 

  Apresentação de relatório do plantio e manutenção de 5 mil mudas de 
árvores nativas nas cabeceiras do Ribeirão Jacaré; 

  Definição para a utilização de recursos oriundos de ação judicial – 
Covolan; 

  Apresentação das ações realizadas nas Câmaras Técnicas dos Comitês 
PCJ; 

 Posição do monitoramento da qualidade da água do Ribeirão Jacaré (PMI-
USF-JAPPA); 

 Apresentação da tabela de manutenção de veículos da Prefeitura de 
Itatiba; 

  Outros assuntos e sugestões. 
 

 Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e quarenta minutos (19h40), deu-se por 
encerrada a presente Reunião Ordinária. 
 
 
Itatiba/SP 13 de fevereiro de 2.020 
 
 
Sócrates José Piovani   


