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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, no dia oito do mês de agosto de dois mil e dezenove
(08/08/2019).
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:
 Encaminhamento de denúncia - BA 266/19
 Projeto Gibi
 Financeiro JAPPA

1) ENCAMINHAMENTO DE DENÚNCIA:
- Relatado que foi feito encaminhamento de denúncia, aos órgãos públicos,

constante de BA (boletim de atendimento) nº 266/19, elaborado pela GM Ambiental. No
referido boletim, foi relatado um ilícito ambiental, que consta de uma abertura de estrada,
com uso de máquina e aterramento de uma nascente de água, no Recreio Costa Verde .

2) PROJETO GIBI
- Informado que representantes da JAPPA, estiveram reunidos com o cartunista

Cleverton Gomes para traçar propostas e verificar a viabilidade da confecção de um gibi
da JAPPA, que contará a história do Zé do Rio, do Ribeirão Jacaré, voltada à
conscientização ambiental e consumo consciente. Este gibi, terá uma tiragem de 20 mil
exemplares e serão distribuidos aos alunos do ensino fundamental das escolas públicas
de nossa cidade. A “historinha” será feita em preto e branco, para que as crianças
possam ilustrar os desenhos.

Além da “historinha”, teremos jogos, como cruzadinhas e caça palavras (com
temas ambientais e sobre o Ribeirão Jacaré) e informações como endereços dos
Ecopontos da cidade e locais para descarte de lâmpadas.

3) FINANCEIRO JAPPA
- Apresentado relatório financeiro da Associação, contendo os valores existentes

no caixa da sede e extrato bancário do dia, com valor existente em nossa conta corrente
(agência bancária Santander). Apresentada também, planilha de contribuição voluntária
dos amigos/colaboradores da JAPPA.

Também apresentada, as despesas e contas à serem quitadas (via cheque
emitido do Banco Santander - nº 0006527), como CPFL, VIVO e SABESP, referentes à
este mês de agosto de 2.019.
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Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente Reunião às dezenove horas
e quarenta minutos (19h40).

Itatiba/SP, 08 de agosto de 2.019

Sócrates José Piovani

Edison Antonio Guidi
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