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Ata da Reunião Ordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo – Associação 
P/Preservação Ambiental), realizada aos dezesseis dias do mês de agosto 
de dois mil e dezoito (16/08/2018) 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 
participaram da mesma, os signatários da lista de presença à parte. 
 
ASSUNTOS DISCUTIDOS E TRATADOS: 

 Evento a ser realizado “Clean Up Day” 
 
 
 
1) CLEAN UP DAY 
 - Iniciando a discussão do tema, foi relatado que membros da LIBRA 
(Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil) e gabinetes dos Vereadores Leila 
Bedani e Hiroshi Bando, têm programado para o Bairro da Ponte, o evento 
“Lixo no Chão em Itatiba Não”, com limpeza das margens do Rio Atibaia, 
com saída da estação de captação de água da Sabesp. O evento que será 
realizado no dia 15/09 terá atividades com a comunidade do bairro, 
implantação de duas lixeiras e plantio de mudas nativas. 
Esse evento terá todo apoio da JAPPA. 
Decidido também que a JAPPA reeditará pelo 5º (quinto) ano consecutivo, a 
sua participação no Clean Up Day, com foco para o Ribeirão Jacaré. 
Como tem sido tradicional, o trecho para desenvolver a atividade de limpeza, 
é o compreendido entre a Ponte do Extra (próximo ao TG), na Avenida 
Antonio Galvão de Camargo e Ponte do Mercadão, na Avenida Nair Soares 
de Macedo Fattore. 
A data escolhida foi 13/09/2018 (quinta feira) das 8h30 às 11h30,  
Na próxima semana, escolas públicas e privadas serão convidadas  
participarem, uma vez que esse evento mundial visa além da 
conscientização e cidadania, a educação ambiental. Também serão 
contatados a mídia local, Tiro de Guerra, Secretaria de Meio Ambiente e 
Agricultura, Secretaria de Educação, Litucera e Sabesp. 
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Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e trinta minutos (19h30) deu-
se por encerrada a presente reunião, lembrando da importância da 
participação de nossos voluntários para o sucesso do evento programado. 
 
 
 
 
Itatiba/SP, 16 de agosto de 2.018. 
 
 
 
Sócrates José Piovani 
 
 
 
Edison Antonio Guidi 
 
 
 
 
 


