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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ELEIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – GESTÃO 2020/2022
Ata da Assembléia Geral Extraordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo –
Associação P/Preservação Ambiental), realizada aos vinte e oito dias do mês de
novembro de dois mil e dezenove (28/11/2019), em sua sede, à Travessa Monsenhor
Koly nº 14 – S01 – centro, Itatiba/SP.
Esta AGE, foi devidamente convocada, através de Edital de Convocação, publicado no
dia dez de novembro de dois mil e dezenove (10/11/2019), na página C3 –
Classificados/Notificações do Jornal de Itatiba Diário, atendendo os Termos do artigo 20º,
parágrafo 2º dos Estatutos Sociais vigentes, para eleição de seu Conselho Diretor para o
próximo triênio, mandato 2020/2022, com exercício à partir da posse no primeiro dia do
mês de janeiro de dois mil e vinte (01/01/2020), de acordo com o Artigo 23 dos Estatutos
Sociais vigentes, atendendo a pauta que segue:
1. Apresentação de Relatório de Atividades da Associação, do mandato que se
conclui (2017/2019).
2. Apresentação de chapa (s) candidata (s) ao CONSELHO DIRETOR
3. Propostas de trabalho para a próxima gestão (metas e formas)
4. Outros assuntos de interesse
A Assembléia foi iniciada em segunda convocação, às dezoito horas e trinta minutos
(18h30) pelo Diretor Presidente da JAPPA, Sr. Sócrates José Piovani, que solicitou ao Sr.
Diretor Secretário Paulo Henrique Maciel, para secretariá-la.
Participaram da presente Assembléia, os associados e voluntários signatários da lista de
presença à parte.
Cumprindo a agenda da convocação, primeiramente o Senhor Presidente da AGE e da
JAPPA, apresentou o relatório de atividades desenvolvidas no período do mandato do
Conselho que ora se conclui, fazendo um resumo e comentários pormenorizados a
respeito do que foi executado e atingido nos trabalhos e ações da JAPPA, exaltando a
participação de toda a diretoria, mas principalmente dos voluntários da Associação, que
não medem esforços para atingir os objetivos propostos pela ONG. Este Relatório achase à disposição de todos no site da Associação.
Em seguida, foi feita a apresentação pelo Presidente da AGE, da chapa candidata ao
CONSELHO DIRETOR da JAPPA para o próximo triênio, assim constituída:
Diretor Presidente: Sócrates José Piovani
Diretor Vice-Presidente: Edison Antonio Guidi
Diretor Tesoureiro: Manoel Francisco Soares
2º Diretor Tesoureiro: Edilma Dias de Souza Guidi
Diretor Secretário: Paulo Henrique Maciel
2º Diretor Secretário: Orestes Torso
Diretor Institucional: Giovanni Baptista de Camargo
2º Diretor Institucional: Ariovaldo Hauck da Silva
3º Diretor Institucional: Kleyton Camargo de Souza
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Após a apresentação da chapa, a mesma foi eleita por aclamação, sendo claro e certo
que os novos Conselheiros tomarão posse no primeiro dia do mês de janeiro de dois mil
e vinte (01/01/2020), independente de solenidade, que, entretanto poderá ser organizada
e realizada em qualquer dia daquele mesmo mês e ano.
Definida a eleição do novo Conselho Diretor, foram apresentadas propostas da nova
gestão como segue:
a) Estabelecer o equilíbrio financeiro da Associação, buscando desenvolver carteira
de contribuintes e alternativas para captação de recursos, tais como,
programação de eventos (peças teatrais, jantares, bazares, etc.)
b) Acompanhar editais de convocação para apresentação de projetos, buscando
assim, recursos financeiros para implementação de ações que visem a melhoria
de nosso meio ambiente (FID, FEHIDRO, INSTITUTOS, etc.)
c) Continuar atuando ativamente dentro dos Conselhos Municipais (CONDEMA e
CONSABA).
d) Elaborar agenda positiva da JAPPA, detalhada para o primeiro ano, com eventos
e atividades em comemoração a datas, como: Dia Municipal do Ribeirão Jacaré,
Aniversário de Fundação da JAPPA, Dia Mundial do Meio Ambiente, Clean Up
Day (Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias), Plantio Simultâneo Global, etc.
e) Implementação da parceria para distribuição gratuita de mudas de árvores
nativas.
f) Incentivo à leitura, com distribuição de livros infantis e juvenis
g) Incentivo à cultura teatral, através de parcerias com Grupos de Teatro, para
exibição de peças com cunho educativo, voltado para o público jovem.
h) Incrementar estudos sobre legislação ambiental
i) Acompanhamento das Ações Civis Públicas como assistente litisconsorcial ou
como autora em ações judiciais pertinentes ao foco da Associação (meio
ambiente).
j) Monitoramento contínuo do ribeirão e de seus afluentes e encaminhamento de
denúncias aos órgãos públicos sempre quando necessário.
k) Seguir trabalhando pela recuperação, manutenção e conservação das matas
ciliares
l) Lançamento do gibi da JAPPA, já no primeiro ano de gestão, que será distribuído
gratuitamente aos alunos do ensino fundamental da rede de ensino.
m) Continuar atuando junto as escolas municipais, para realização de palestras de
conscientização ambiental e consumo consciente.
n) Programar, buscar e incentivar dentro da própria Associação e até da comunidade,
a importância do voluntariado.
o) Continuar com parcerias junto a Associações Parceiras (Abrigo Pitukinha, VECA).
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Nada mais tendo a tratar, o Senhor Presidente, às vinte horas e dez minutos (20h10) deu
por encerrada a presente AGE, lavrando-se a presente Ata, que vai assinada por mim
Secretário e pelo Presidente dos trabalhos e da Associação.
A presente Ata é processada eletronicamente e arquivada em pasta própria.

Itatiba/SP, 28 de novembro de 2.020.

Sócrates José Piovani (presidente)

Paulo Henrique Maciel (secretário)

Dra. Larissa Dias Pizzi
OAB: 331.442
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