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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 vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezenove
(23/05/2019).

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

 Informativos JAPPA (encontros e eventos)
 Cemitérios
 Balanço do evento de aniversário da JAPPA

1) INFORMATIVOS JAPPA
- Recebemos convite para participação nos seguintes eventos à serem realizados

pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e
Secretaria da Educação, à saber:

a) 25/05/2019 = Passeata do maio Amarelo, às 9h na Praça da Bandeira
b) 27/05/2019 = Em comemoração ao Dia Nacional da Mata Atlântica, estará sendo

feita uma visita guiada pelo Parque Linear Antonio Fattori e com plantio de
espécies de árvores nativas da Mata Atlântica, às 8h30.

c) 05/06/2019 = No dia Muncial do Meio Ambiente, participaremos de evento na
Praça da Bandeira, das 9h às 16h. Neste evento, estaremos expondo nossos
trabalhos através de vídeos, fotos Zé do Rio, captação de associados e
distribuição de livros às crianças.
Neste dia, serão feitas as doações de mudas pela PMI e o evento também
contará com a presença da Feira de Orgânicos, GM Ambiental, Educação
Ambiental, Defesa Civil, VISA, Ação Social, Cultura e Turismo, FSS, Cooperativa
Reviver, AEAI, COBEMA, SABESP, Bombeiros, URI, Santuário Animal Sente.

2) CEMITÉRIOS
- Relatado que será protocolado amanhã, 24/05/2019, junto ao MP-SP,
apontamentos que julgamos pertinentes quanto aos Cemitérios Municipais, após
tomarmos ciência de respostas fornecidas pelo Município, dentro da Peça de
Informação nº 66.0304.0000031/2019.
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3) BALANÇO DE ANIVERSÁRIO DA JAPPA
- Feito balanço do evento em que comemoramos o aniversário de doze (12) anos de

fundação de nossa Associação, apontando os pontos positivos e também os
negativos, para que em futuras comemorações e eventos, possamos sempre
apresentar um programa de qualidade aos nossos associados, voluntários,
parceiros e convidados.
Relatado por todos, da excelente qualidade dos convidados palestrantes e dos
assuntos abordados pelos mesmos.
Também proposto para o próximo ano, novas alternativas de comemoração, tgais
como, “JAPPATOUR”, trilha ecológica, debates em diversos ambientes, etc.

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

Itatiba/SP, 23 de maio de 2.019.

Sócrates José Piovani

Edison Antonio Guidi
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