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Ata da Reunião Ordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo – Associação 
P/Preservação Ambiental), realizada aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil 
e dezoito (23/08/2018) 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: 

 Eventos  

 Feira Vegana de Itatiba 

 Reunião com Secretária do Meio Ambiente 

 Preparativos para o Clean Up Day 
 
 

1) EVENTOS 
- Informado que serão realizados os seguintes eventos, dentro do programa “Lixo 
no Chão em Itatiba Não”, com total apoio da JAPPA 

a) 26/08/2018 = no Bairro Encosta do Sol 
b) 01/09/2018 = no Bairro CECAP 

  
 

2) FEIRA VEGANA DE ITATIBA 
- Informado que estará acontecendo no dia 21/10/2018, no Parque da Juventude, 
das 9h às 18h, com entrada franca à população, a 2º edição da Feira Vegana de 
Itatiba, com muitas atividades, palestras, vivências, além de gostosa gastronomia 
e artigos de moda. 

 
 

3) REUNIÃO COM SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 
- Informado que estivemos na manhã deste dia vinte e três de agosto (23/08), 
reunidos com a Senhora Secretária de Meio Ambiente e Agricultura do Município, 
Engenheira Dorothea Monteiro.  
Na oportunidade discutimos ações a serem implementadas ao longo do Ribeirão 
Jacaré, visando seu resgate e recuperação. 
Também definido, convidar a USF, através do Professor Carlos Pizzolatto, para 
ser firmada parceria com aquela instituição de ensino, para que colabore com 
essas ações e principalmente com o diagnóstico atual do ribeirão. 
Entregue à Secretária, material solicitado em reuniões anteriores sobre o Ribeirão 
Jacaré, entre eles, filme antigo feito pelo Professor Matateu em 1992, estudo 
sobre um parque linear nas margens do Ribeirão, análises de qualidade da água 
do Ribeirão, mapa situacional, imagens, documentário Eu Vi. 
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4) PREPARATIVOS PARA O CLEAN UP DAY 
- Relatado que iniciamos os contatos com escolas e Tiro de Guerra para apoio e 
participação no evento que faremos realizar no dia 13/09/2018, das 8h30 às 12h, 
entre as Pontes do Extra e Mercadão, às margens do Ribeirão Jacaré. 
O TG 02-070, através do 1º Sgt Fernandes, disponibilizou as instalações do 
prédio do tiro de guerra para a concentração dos voluntários no dia da ação. 
Na próxima semana, estaremos formalizando convites aos órgãos públicos 
municipais, escolas municipais e imprensa. 

 
 
 
Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e trinta minutos (19h30) deu-se por 
encerrada a presente reunião. 
 
 
 
 
Itatiba/SP, 23 de agosto de 2.018 
 
 
 
 
Sócrates José Piovani 
 
 
 
Edison Antonio Guidi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


