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CNPJ: 09.006.872/0001-31

Ata da Reunião Ordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo - Associação P/Preservação
Ambiental), realizada aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dezoito
(14/06/2018) 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:

 Janaína de Lima
 Larissa Dias Pizzi
 Claudia H. Frazão
 Marcos R. A Tosta
 Ariovaldo Hauck da Silva
 Antonio Calos Furlan
 André Favaro
 Edson Antonio Guidi
 Sócrates José Piovani

ASSUNTOS DISCUTIDOS E TRATADOS:

a) Participação em Reuniões de Conselhos
b) Convite recebido do TG-02070
c) Eventos próximos
d) Reuniões agendadas com SMAA

1. PARTICIPAÇÃO EM REUNÕES

- Relatada a participação de representantes da JAPPA em Reuniões Ordinárias
dos seguintes Conselhos Municipais:

a) Dia 12/06/2018 do CONDEMA, onde foram tratados entre outros assuntos, o
TAC assinado com a Urbplan referente ao empreendimento “Páteo do
Colégio”, notificação encaminhada à empresa contratada pelo COVABRA
referente à obra aos fundos do supermercado, vencimento de contrato junto
a Associação Mata Ciliar de Jundiaí para recebimento de animais (avifauna
silvestres) feridos no município e com necessidade de cuidados especiais.

b) Dia 13/06/2018 do CMSB (Conselho Municipal de Saneamento Básico),
quando foram relatadas ações e obras que estão sendo executadas e em
fase de entrega pela SABESP, despejos irregulares de indústrias e início de
planejamento para implantação do projeto de conscientização e de
verificação de despejos em córregos e em galerias de água pluvial, com
início no Bairro São Francisco.
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2. CONVITE RECEBIDO
- Informado que a JAPPA recebeu convite para participar da Aula Inaugural do

projeto Atirador Mirim, que será realizada às 19h00 do dia 19/06/2018 no Auditório da
ETEC Rosa Perrone Scavone.

Também solicitado que seja realizada uma palestra aos alunos de 11 e 12 anos
matriculados no Projeto Atirador Mirim no dia 25/10/2018, das 14h às 16h na sede do
Tiro de Guerra.

3. PRÓXIMOS EVENTOS:
- Os próximos eventos, com participação da JAPPA e que ressaltamos da

importância da participação de nosso voluntariado, serão:
a) Dias 23 e 24/06 com barraca na Festa Junina do Jardim Leonor, com venda

de mini-pizzas, cujo valor arrecadado, após pagamento das despesas, será
dividido entre nossa Associação e o Abrigo Pitukinha (nosso parceiro no
evento).

b) Dia 01/07 no evento “Lixo no Chão em Itatiba Não”.

4. REUNIÕES AGENDADAS COM SMAA
- Atendendo solicitação da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, estaremos

nos reunindo com a Sra. Secretária nos dias:
a) 26/06/2018 às 08h30 para tratar de assuntos sobre o Ribeirão Jacaré

(reflorestamento ciliar, despejos de esgotos, monitoramento, etc.)
b) 13/07/2018 às 15h30 para tratar sobre arborização urbana.

Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente Reunião às dezenove horas
e trinta e cinco minutos (19h35).

Itatiba/SP, 14 de junho de 2.018.

Sócrates José Piovani Edison Antonio Guidi
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