
 

 1/2 

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 

 
 
 
 
 
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 trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte 
(30/01/2020). 
 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 

 JECRIM 

 Sonda Multiparâmetros 

 CONDEMA (emissão de Ata) 

 Relato de intervenção em APP 
 
 

1) JECRIM 
- Relatado e apresentado E. Mail recebido da Sra. Cristiane de Fátima Salmazo 
Lemes, Chefe de Seção Judiciário da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal 
de Itatiba, devido ao baixo valor acumulado, nossa entidade e mais outras cinco 
associações credenciadas junto ao JECRIM, deixarão de ser atendidas em seus 
projetos apresentados em 2019, motivo pelo qual ficam dispensadas de 
apresentarem novo projeto para o corrente ano, ficando mantido o projeto já 
apresentado e aprovado em 2019. 
 

 
2) SONDA MULTIPARÂMETROS 

- Após reunião realizada em nossa sede, com participação de representantes da 
USF e da PMI, iniciamos a coleta de cotação para aquisição de equipamento para 
análise da água, dentro do projeto de diagnóstico da Bacia do Ribeirão Jacaré. 
Lembramos que a reunião se deu, devido a diferença entre valores apresentados 
para aquisição do equipamento. Deverão ser apresentados pelo menos (03 (três) 
orçamentos para idêntico dispositivo (mesmas especificações). O equipamento a 
ser adquirido, será aquele do qual a JAPPA havia informado os valores.  

 
 

3) CONDEMA (emissão de Ata) 
- Solicitado pelo representante titular da JAPPA (Sr. Edison Antonio Guidi) junto 
ao Conselho de Defesa do Meio Ambiente, para que se encaminhasse uma 
solicitação à presidente e secretária do CONDEMA, afim de que as Atas das 
Reuniões fossem enviadas aos conselheiros, uma semana após a realização das 
mesmas, não mais que isso, para que assuntos discutidos e tratados, não sejam 
esquecidos e deixados de serem descritos e relacionados na Ata. 
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4) RELATO DE INTERVENÇÃO EM APP 
- Relatado por voluntário e participante desta nossa Reunião, que no Bairro do 
Mombuca, foi lhe dito, que existe intervenção em APP (nascentes canalizadas e 
desprotegidas). 
Solicitou-se que o participante, fornecesse detalhes do local e se possível contato 
com proprietários que franqueassem nossa entrada, se for propriedade particular 
e ainda, se possuir, imagens do local, para que ações possam ser tomadas por 
nossa entidade, como encaminhamento de denúncias aos órgãos competentes. 

 
 
 
Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente Reunião Ordinária, às 
dezenove horas e trinta e cinco minutos (19h35). 
 
 
 
 
Itatiba/SP, 30 de janeiro de 2.020. 
 
 
 
 
Sócrates José Piovani 
 
 
 
 
Edison Antonio Guidi 
 
 


