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Ata da Reunião Ordinária da JAPPA (Jacaré Ribeirão Vivo - Associação
P/Preservação Ambiental), realizada aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil
e dezenove (17/10/2019), em sua sede, à Travessa Monsenhor Koly nº 14 - S01 - centro,
Itatiba/SP.

A Reunião teve início às dezoito horas e trinta minutos (18h30) e contou com a
participação dos signatários da lista de presença à parte.

ASSUNTOS DISCUTIDOS E TRATADOS:
 Semana “Lixo Zero”
 Reunião CONDEMA
 TCC Kleyton
 Financeiro JAPPA

1) SEMANA “LIXO ZERO”
- Informado que amanhã, 18/10/2019, às 10h no Teatro Ralino Zambotto, será

lançado pela PMI, através das Secretarias de Educação e de Meio Ambiente e
Agricultura, o Programa “Lixo Zero”, que trata-se de um programa nacional, que visa a
conscientização de todo cidadão para a questão do lixo.

A JAPPA recebeu convite que aceitou para fazer a apresentação do Projeto Gibi
da JAPPA (a ser confeccionado), com a história “Zé do Rio, o Guardião do Ribeirão
Jacaré”.

2) REUNIÃO DO CONDEMA
- Relatada a participação de representantes da JAPPA, em Reunião Mensal do

CONDEMA (Conselho de Defesa do Meio Ambiente), realizada no dia 16/10/2019 nas
dependências da Prefeitura Municipal de Itatiba (sala de reuniões da SNJ).

Nesta Reunião, por unanimidade de votos, foi autorizada a confecção de 20 mil
exemplares do Gibi JAPPA, conforme projeto apresentado por nossa Associação, para
captação de recursos junto ao FMMA (Fundo Municipal de Meio Ambiente), por tratar-se
de revista para educação ambiental, a ser distribuído nas nas escolas municipais aos
alunos do ensino fundamental.

3) TCC
- Apresentado o Trabalho de Conclusão de Curso, do voluntário da JAPPA,

Kleyton Camargo de Souza, que consiste na avaliação da qualidade da água e nível de
poluição no Ribeirão Jacaré.
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Para tanto, o estudante esteve em nossa sede, para definir os pontos de coleta de
material à ser analisado. Serão 06 (seis) pontos ao longo do Ribeirão, iniciando-se pela
nascente, que serão encaminhados à Laboratório especializado por análises da água.

Também definidos, outros vinte (20) pontos, à partir da nascente até após o
efluente da ETE, próximo a foz do Ribeirão Jacaré no Atibaia, que serão feitas as
análises via sonda (Sonda Multiparâmetro Horiba), no ato da coleta, com diversos
parâmetros.

4) FINANCEIRO JAPPA
- Apresentado Relatório Financeiro da JAPPA, com valores em caixa (conta

corrente) e valor à pagar (conta VIVO telefone/internet). Também apresentado, relatório
com as contribuições espontâneas recebidas dos amigos, associados e simpatizantes da
JAPPA

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

Itatiba/SP, 17 de outubro de 2.019.

Sócrates José Piovani

Edison Antonio Guidi
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