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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 sete dias do mês de junho de dois mil e dezenove
(27/06/2019).

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
 Ofício de agradecimento recebido da SMAA
 Reunião Extraordinária do CONDEMA
 Troca de boneco “Zé do Rio”
 Plantio de árvores na Emeb Inês Prado
 Convite para participação de curso (dicas para plantio de árvores)
 Denúncias encaminhadas
 Reestruturação da JAPPA (proposta)

1) OFÍCIO DE AGRADECIMENTO:
- Apresentado ofício nº 83/2019 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e

Agricultura, no qual consta agradecimento à JAPPA pela colaboração e pelos esforços
dedicados à comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, realizado na Praça da
Bandeira no dia 05/06/2019, que resultou em grande sucesso.

2) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONDEMA
- Relata a participação de representante da JAPPA em Reunião Extraordinária do

Conselho Municipal de Meio Ambiente, realizada no dia 24/06/2019, às 11h, nas
dependências da Prefeitura Municipal.

A reunião deu-se para informar aos conselheiros, assuntos relativos ao manjeo
das capivaras no Condomínio Ville Chamonix. Lido na oportunidade, Ata de Reunião
realizada na cidade de Campinas, que contou com a presença da Procuradora do
Município, representantes da Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente e
Agricultura e COBEMA. Também lido parecer do MP, sobre o caso em questão, após
demandas encaminhadas àquele órgão por protetoras de animais do Município.

3) TROCA DE BONECO “ZÉ DO RIO”
- Informado que foi realizada a troca de um boneco “Zé do Rio” defronte ao

Moinho do Denoni, por estar em más condições. Essa troca só foi possível, graças à
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disposição dos voluntários da JAPPA e ainda ao Sr. Ercílio José Lucas pelo
empréstimo do veículo para transporte de escada e do novo boneco.

Também relatado, que alguns outros bonecos deverão ser trocados e para isso,
serão necessários a confecção de outros e até a fixação de um dos postes. Novamente
estaremos convidando nossos voluntários para auxílio dessa tarefa.

4) PLANTIO DE ÁRVORES
- Dando seguimento ao projeto “Plantando o Futuro” em parceria com a Secretaria

de Cultura e Turismo (Sr. Washington Bortolossi) , Secretaria dea Educação (Sr.
Anderson Wilker Sanfins) e Rotary Club de Itatiba (Sr. João Sanches) estivemos neste
dia 24/06/2019, realizando juntamente com o Grêmio Estudantil da EMEB Inês Prado, o
plantio de 08 (oito) mudas de árvores frutíferas nas dependências daquela unidade de
ensino.

Foram plantadas, 02 mudas de pitangueiras, 02 mudas de Nêsperas, 02 mudas
de araçás roxos e 02 mudas de araçás amarelos. A escolha por árvores frutíferas, deu-
se para incentivar a volta de aves naquela região. Vale lembrar, que a manutenção
desse plantio, fica por conta dos alunos do Grêmio Estudantil, numa ação de educação e
conscientização ambiental.

5) CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO
- Recebido convite para participação no dia 29/06/2019, das 8h às 12h, do Curso

“Vamos arborizar?”, com dicas para plantio de árvores. Este curso, está inserido no
Programa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, denominado
Guardiões da Biodiversidade e acontecerá no Viveiro Municipal de Mudas.

6) DENÚNCIAS ENCAMINHADAS
- Relatado que foram encaminhadas diversas denúncias durante esta semana,

aos órgãos públicos municipais, entre elas: despejo de entulho e lixo doméstico em
terreno localizado no Novo Cruzeiro, com proliferação de insetos e roedores, despejo de
esgoto nas águas do Ribeirão Jacaré na Avenida Genaro Palladino e corte de árvores
nativas na Vila Santa Luzia, à Rua Inacio Sesti.

7) REESTRUTURAÇÃO DA JAPPA
- Proposto pelo Sr. Edison Antonio Guidi, estar se pensando em uma

reestruturação e até reformulação das atividades e foco de nossa Associação. Segundo
o Sr. Edison, estamos há 12 (doze) anos parecendo que estamos “enxugando gelo”, sem
um foco principal maior, que poderia estar atrelado a ações junto às indústrias, comércio
e até à população em geral.

Proposto ainda, que se formassem grupos de trabalho e de estudos, com temas
variados para se chegar à devida restruturação proposta e até reuniões para debate com
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Entidades de classe (AICITA e Sindicatos) e clubes de serviços (Rotary e Lions Clube).
O tema, que merece ser discutido mais amplamente, deverá nos encaminhar para
termos respostas do que estamos fazendo corretamente e o que temos para melhorar e
até mudar radicalmente, para conseguirmos resultados melhores para nossa luta
ambiental.
Este assunto, será abordado novamente nos próximos encontros e se necessário, em
reuniões convocadas extraordinariamente.

Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e quarenta e cinco minutos (19h45) deu-se
por encerrada a presente reunião.

Itatiba/SP, 27 de junho de 2.019.

Sócrates José Piovani

Edison Antonio Guidi
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