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Ata da Reunião Ordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo – Associação 
P/Preservação Ambiental), realizada em sua sede à Travessa Monsenhor Koly nº 14 – 
S01 – centro, Itatiba/SP, aos três dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove 
(03/01/2019). 
 
 A Reunião teve início às dezoito horas e trinta minutos (18h30) e contou com a 
presença dos signatários da lista de presença a parte. 
 

 
ASSUNTOS DISCUTIDOS E TRATADOS: 

 Boletins de atendimentos da GM Ambiental (dezembro/2018) 

 Apresentação da bandeira da JAPPA 

 Agenda ambiental da JAPPA 
 
 
 

1) BA (s) DA GM AMBIENTAL 
- Apresentado resumo dos boletins de atendimentos elaborados pela GM 
Ambiental durante o mês de dezembro de 2.018. 
 

Motivo Atendimento Qtdade. % 

Aves 14 53,9% 

Animal silvestre 09 34,6% 

Cobra 03 11,5% 

   

T O T A L  26  

 
       
 - Boletins de nº 418 à 443/18 = 26 atendimentos = 0,83 atendimento/dia. 
 

Deliberado, levar o assunto sobre fiscalização da GM Ambiental à reunião do 
CONDEMA e se necessário, à audiência com Senhor Prefeito Municipal, para 
melhor e maior eficácia das ações da Guarda, inclusive para que tenha poder de 
autuação e multa no ato de suas fiscalizações. Com esta atuação, certamente a 
SMAA terá mais fiscais para observar os ilícitos ambientais que ocorrem no 
Município, tais como despejo de efluente industrial em leito de córregos e rios, 
despejos de RCC em APP e terrenos baldios, desmatamentos, pesca predatória, 
caça, etc. 
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2) APRESENTAÇÃO DA BANDEIRA DA JAPPA 

- Apresentada a bandeira da JAPPA, confeccionada em pano e que será utilizada 

em eventos, com a participação de nossa Associação. 
 
 

3) AGENDA AMBIENTAL DA JAPPA 
- Apresentada a Agenda Ambiental da JAPPA para o ano de 2.019 e definidas 
datas dos seguintes eventos: 

a) 22/03/2019 = Dia Municipal do Ribeirão Jacaré e Dia Mundial da Água: 
Estaremos em parceria com a SABESP e SEED, realizando um 
“peixamento” nas águas do Ribeirão Jacaré. Contatados Alguns 
potenciais patrocinadores para nos auxiliar na aquisição dos alevinos 
em idade juvenil. 

 
b) 17/05/2019 = Aniversário da JAPPA (12 anos): 

 Iremos encaminhar ofício à CMI, para solicitar cessão das 
dependências do Plenário Abílio Monte, onde faremos realizar evento 
de aniversário, contando com palestras sobre temas ambientais. 

 
c)   20/09/2019 = Clean Up Day: 

Faremos pelo sexto ano consecutivo a Limpeza de trecho do Ribeirão 
Jacaré, com a participação de alunos das escolas e Secretarias 
Municipais. 

 
Dentro de nossas atividades de 2019, continuaremos acompanhando os 
processos e ações em trâmite no MP e incentivando palestras em escolas e 
SIPATs. Participação de reuniões e trabalhos junto ao CONDEMA e CMSB. 
Faremos ainda, realização de eventos (II Noite Cigana, Bazar de Inverno, etc.) 
para captar recursos à ONG e integração com atrações e eventos afins (Teatro, 
Feira Vegana, etc.). 
Também fortalecer parcerias como as efetivadas no ano anterior, com Abrigo 
Pitukinha e VECA. 
 

 
Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e trinta e cinco minutos (19h35) deu-se por 
encerrada a presente reunião. 
 

 
Itatiba/SP, 03 de janeiro de 2.019 
 
 
 
Sócrates José Piovani      Edison Antonio Guidi 


