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Ata da Reunião Ordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo – Associação 
P/Preservação Ambiental), realizada aos trinta dias do mês de agosto de 
dois mil e dezoito (30/08/2018) 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: 

 Encontros e Eventos Programados 

 Animais abandonados e maus tratos 

 CONDEMA 

 Reunião com USF e SMMA 
 
 
 

1) ENCONTROS E EVENTOS PROGRAMADOS: 
- Relatado os próximos eventos e encontros com participação da 
JAPPA, dando apoio e em um deles promovendo, à saber: 
 

a) 01/09/2018 às 8h = “Lixo no Chão no CECAP Não” 
b) 13/09/2018 às 8h30 acontecerá pelo quinto ano consecutivo, a 

participação da JAPPA no evento mundial (Clean Up Day) e o 
local escolhido será o de anos anteriores, entre a Ponte do Extra 
na Avenida Antonio Galvão de Camargo e Ponte do Mercadão, 
na Avenida Nair S. M. Fattore. Teremos como local de 
concentração, as instalações do TG 02-070, gentilmente cedidas 
pelo instrutor chefe 1º Sgt Fernandes. 
Já iniciado o envio de convites às escolas, mídia e autoridades 
locais 
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2) ANIMAIS ABANDONADOS E SOFRENDO MAUS TRATOS 
- Citado a preocupação, com a grande quantidade de animais 
abandonados e sofrendo maus tratos em nossa cidade, sem locais 
para recolhimento e abrigo, nem tão pouco para cuidados veterinários. 
Também relatada a preocupação com os animais silvestres, que são 
constantemente encontrados com ferimentos e que necessitam de 
cuidados especiais. Nestes casos, deveremos fazer consulta à SMAA 
se ainda está em vigência o convênio com a Associação Mata Ciliar 
de Jundiaí para recuperação desses animais, via CONDEMA. 

 
 

3) CONDEMA 
- Para a próxima reunião do Conselho de Defesa do meio Ambiente 
do Município, deveremos solicitar para que conste da pauta do 
encontro, temas que ainda não foram solucionados e que foram 
relatados há tempos atrás, como por exemplo, sobre os cemitérios, 
sobre o Lago do Camata, Lago do Engenho D’Água, entre outros. 
 
 

4) REUNIÃO COM USF e SMMA 
- Acontecerá no dia 20/09/2018, reunião com a USF e SMAA, com a 
presença da JAPPA, para tratar de assuntos referentes ao Ribeirão 
Jacaré e ser traçado um diagnóstico de suas condições atuais, tanto 
na zona rural como na urbana. 
À partir desse diagnóstico, serão elaboradas ações para melhoria e 
recuperação desse recurso hídrico. 

 
 
Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às 
dezenove horas e trinta minutos (19h30). 
 
 
Itatiba/SP, 30 de agosto de 2.018 
 
 
 
Sócrates José Piovani      Edison Antonio Guidi 


