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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 trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove 
(31/01/2019). 
 
 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 DISCUIDOS E TRATADOS: 

 Parceria proposta pela USF 

 SIBES – projeto para 2019 

 Reunião do GT-Resíduos 
 
 

1) PARCERIA/CONVÊNIO PROPOSTO PELA USF 
- O presente convênio tem por objeto a concessão de descontos aos associados ou 
da JAPPA, ingressantes a partir do Vestibular de Verão 2019/1 nos cursos de graduação 
e pós-graduação lato sensu oferecidos pela Universidade São Francisco, nos 
percentuais:  

a) 10% (dez por cento) para ingressantes na graduação presencial; 
b)  20% (vinteporcento) para ingressantes na graduação EAD; 
c)  20% (vinte por cento) para associados e 10% (dez por cento) para dependentes 

nos cursos de pós-graduação lato sensu; 
d) 10% (dez por cento) de desconto mobilidade após aplicação do desconto 

convênio para ingressantes na graduação presencial que não residirem 
nas cidades de Bragança Paulista, Itatiba e Campinas, Estado de São 
Paulo, para associados. 

 
Deliberou-se acordar e assinar o presente convênio/parceria e dar publicidade ao 
mesmo, para que nossos associados, se houver interesse obter os descontos a 
serem concedidos, como descritos acima. 

 

 
2) SIBES – PROJETO PARA 2019 

- Recebemos em nossa sede, a visita de voluntária da SIBES, que nos 
apresentou um projeto, denominado PEQUENO AMBIENTALISTA. 
Trata-se de eventos semanais sobre meio ambiente, com palestras, oficinas, 
eventos e encontros mensais para apresentação de resultados, através de 
musicais, peças de teatro, poesias e mutirões de limpezas. 
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Recebemos convite para a participação da JAPPA em toda programação  e já na 
terceira semana de fevereiro, estaremos recebendo crianças da SIBES para uma 
visita em nossa sede administrativa, para que eles conheçam um pouco de nosso 
trabalho e do trabalho voluntário voltado para o meio ambiente. 

 
 

3) REUNIÃO GT-RESÍDUOS 
- Foi agendada  reunião do GT formado pelo CONDEMA, que discute resíduos e 
descarte de lâmpadas no Município, para amanhã, dia 01/02 (sexta-feira) às 14h 
na sala de reuniões da SMAA, para dar prosseguimento com as atividades do 
grupo, conforme pauta abaixo. 

 
Pauta: atualização dos assuntos e providências necessárias para instalação dos 
coletores de lâmpadas da Reciclus nos comércios do município.  

 

 
 
 
 
Nada mais tendo a tratar, às dezenove horas e trinta minutos (19h30) deu-se por 
encerrada a presente Reunião. 
 
 
 
Itatiba/SP, 31 de janeiro de 2.019 
 
 
 
 
 
Sócrates José Piovani      Edison Antonio Guidi 

 
 
 
 


