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Ata da Reunião Ordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo - Associação
P/Preservação Ambiental), realizada aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e
dezoito (26/04/2018), 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 dos seguintes voluntários:

 Edilma Guidi
 Claudia Frazão
 Janaína de Lima
 Larissa Dias Pizzi
 Edison Antonio Guidi
 Antonio Carlos Furlan
 Marcos R. A. Tosta
 Ariovaldo Hauck da Silva
 Manoel Francisco Soares
 Sócrates José Piovani

ASSUNTOS DISCUTIDOS E ABORDADOS:
 Reunião Condema - Urbplan
 Sabesp
 Preparativos de Aniversário da JAPPA
 Curso Fundação Toyota

1. CONDEMA - URBPLAN
- Agendada reunião específica para tratar de assuntos ligados ao
empreendimento Pátio do Colégio, especialmente ao laudo geológico feito por
empresa contratada pela UrbPlan.
A JAPPA, juntamente com os representantes e conselheiros da OAB (Dra.
Janaína de Lima) e da AEAI (Arq. Ana Lucia A.Ambrosin), apresentará um
relatório fotográfico dos problemas encontrados durante visita feita ao local em
16/04/2018.

2. SABESP
- Relatada denúncia encaminhada à SABESP, com conhecimento de Secretarias
da Prefeitura Municipal, VISA e MP, de despejo de esgoto doméstico em grande
quantidade, com forte odor, nas águas do Rio Atibaia. O local fica atrás da
propriedade onde abriga o Centro de Controle de Zoonoses do Município.
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A referida denúncia, foi acompanhada de relatório fotográfico e respectivas
coordenadas. Vale destacar, que em conversas com cidadãos e funcionários do
CCZ, nos foi informado que esse despejo ocorre há 01 (um) ano, sem nunca ter
sido providenciado reparos e tomadas medidas cabíveis.

3. PREPARATIVOS PARA O ANIVERSÁRIO DA JAPPA
- Relatado e apresentado cronograma de ações a serem implementadas e os
responsáveis para cada seguimento.
Também informado qual o cardápio a ser servido durante o coquetel, o número de
voluntárias que estarão disponíveis para a realização do evento.
Já estão sendo coletadas doações em espécie para custear a aquisição de alguns
produtos e também iniciados os contatos para empréstimos de utensílios a serem
utilizados, tais como, xícaras, colheres, suportes para saladas de frutas,
cumbucas para sobremesa, suqueiras, decoração de mesa, etc.

4. CURSO FUNDAÇÃO TOYOTA
- Informado pelo Sr. Furlan, representante da JAPPA no curso administrado pela
Fundação Toyota, que em nome de nossa Associação e abordando o tema do
curso, sobre água, deu uma entrevista à BandNews Campinas, onde pode falar
um pouco sobre as atividades desenvolvidas por nossa ONG no Município.

Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e trinta minutos (19h30) deu-se por
encerrada a presente reunião.

Itatiba/SP, 26 de abril de 2.018

Sócrates José Piovani Edison Antonio Guidi
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