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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 oito dias do mês de março de dois mil e dezenove 
(28/03/2019). 
 
 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: 

 Palestras realizadas 

 Confecção de bonecos “Zé do Rio” 

 Boletins de atendimentos (resumo do mês de fevereiro/2019) 

 Veganismo e causa animal 
 
 

1) PALESTRAS REALIZADAS: 
- Informado que estivemos nesta semana, dia 26/03/2019, para falarmos sobre 
consumo consciente e conscientização ambiental, nos seguintes locais: 

 
 Escola Da Vinci (manhã e tarde) = Palestra para os alunos do 1º ano do EF 
 SIBES = Palestra/Bate-Papo com crianças do Projeto “Pequenos 

Ambientalistas”, com entrega de crachás aos participantes e juramento para 
proteção ao meio ambiente. 

 
 

2) CONFECÇÃO DE BONECOS “ZÉ DO RIO” 
- Relatado que precisamos fazer a confecção de mais 5 (cinco) bonecos “Zé do 
Rio” para troca dos que estão nos seguintes locais: em frente a Câmara Municipal, 
Ponte do SUS, Moinho do Denoni e colocação de outros na Ponte do Mercadão e 
em frente a Padaria 90º. 
Para isso, convocamos nossos voluntários para a confecção e também para a 
colocação dos mesmos, o que iremos necessitar de veículo utilitário, 
principalmente para transportar poste de ferro que servirá para fixação de boneco 
em um dos locais apontados acima. 

 
 

3) BA (s) ELABORADOS PELA GM AMBIENTAL EM FEVEREIRO/2019. 
- Informado que foram elaborados pela Guarda Municipal Ambiental, da Prefeitura 
Municipal de Itatiba, durante o mês de fevereiro, 35 (trinta) e cinco boletins de 
atendimento, que perfaz uma média de 1,25 atendimentos por dia. 
Desses atendimentos, 15 (quinze) deles foram encaminhados para a Associação 
Mata Ciliar (42,85%), por necessitarem de cuidados veterinários. 
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MOTIVO ATENDIMENTO QTDADE % 

Animal Silvestre 13 37,1% 

Aves 11 31,4% 

Cobra 07 20% 

Queimada 02 5,7% 

Despejo de esgoto 01 2,9% 

Apoio à Fiscalização 01 2,9% 

   

TOTAL 35 100% 

 
 
 

4) VEGANISMO E CAUSA ANIMAL  
- Usando da palavra, o diretor presidente da VECA e voluntário da JAPPA, Sr. 
Antonio Carlos Furlan, relatou inúmeros casos envolvendo animais, que mostram, 
principalmente, o descaso das autoridades municipais, com o tratamento recebido 
por esses seres vivos. Relatou ainda o caso envolvendo as capivaras que se 
encontram no Condomínio Ville Chamonix, que está tomando grandes proporções, 
pois envolve a matança, segundo vídeo circulando nas redes sociais, dos 
exemplares ali existentes. 
Também dito sobre a imensa quantidade de animais abandonados e com maus 
tratos em toda nossa cidade, principalmente cães e gatos. 

 
 
 
 
Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e quarenta minutos, deu-se por encerrada 
a presente reunião. 
 
 
 
Itatiba/SP, 28 de março de 2.019 
 
 
 
 
Sócrates José Piovani 
 
 
 

 
 


