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Ata da Reunião Ordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo - Associação P/Preservação
Ambiental), realizada aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dezoito (05/07/2018)
em sua sede à Travessa Monsenhor Koly nº 14 - S01 - centro, Itatiba/SP.

A presente reunião teve início às dezoito horas e trinta minutos (18h30) e contou com a
presença de Sócrates José Piovani, Edison Antonio Guidi e Claudia Henriques Frazão.

ASSUNTOS DISCUTIDOS E TRATADOS:
 Reunião com Secretária do Meio Ambiente e Agricultura
 Eventos que contaram com a presença da JAPPA (realizados e à realizar)
 Noite Cigana - Macarronada

1) REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DOROTHEA MONTEIRO
- Informado que representantes da JAPPA estiveram reunidos com a Secretária

de Meio Ambiente e Agricultura do Município, para tratarem de projeto voltado à
recuperação e conservação do Ribeirão Jacaré. Esse foi só o primeiro encontro para
tratar do assunto e nossa Associação, por solicitação da Sra. Secretária irá disponibilizar
de seus arquivos, informações referentes ao ribeirão, tais como, análises realizadas pela
SABESP quanto a qualidade da água do Ribeirão Jacaré, mapa situacional e outros
dados relevantes, inclusive vídeo realizado no ano de 1992 por alunos da Escola Ivony
de Camargo Salles, sob orientação do Professor Matateu.

2) EVENTOS
- Relatada a participação da JAPPA no evento “Lixo no Chão em itatiba Não”,

realizado no dia 01/07/2018 , que ocorreu na Avenida João Batista Leone, às margens
do Ribeirão Jacaré.

Neste dia 05/07/2018, representantes da JAPPA estarão partciipando da
Solenidade de Entrega de Boinas aos Atiradores e Braçal aos Monitores, após convite
recebido do Instrutor Chefe do TG-02070.

3) NOITE CIGANA - MACARRONADA
- Informado que será realizado no dia 04/08/2018, a 1º Noite Cigana e da

Macarronada Artesanal, em prol da nossa Associação e do Abrigo Pitukinha.
O local que abrigará o evento, será no salão da Igreja Nossa Senhora do Carmo

no Bairro da Ponte, que conta com ampla estrutura para receber até 200 (duzentos)
convidados, palco para DJ e dançarinas e ainda cozinha equipada com fogões,
geladeiras e freezer.
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Já na próxima semana, estarão à disposição de todos , os ingressos/convites para
aquisição, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), com comida à vontade (entradas, ante-
pastos, 03 tipos de molhos e sobremesas).

Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e dez minutos (19h10) deu-se por
encerrada a presente reunião.

Itatiba/SP, 05 de julho de 2.018.
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