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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 nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte 
(09/01/2020). 
 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 
 

 Diagnóstico da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Jacaré 

 Condema 

 Produção de bonecos “Zé do Rio” 
 
 
 

1) DIAGNÓSTICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO JACARÉ 
- Informado que solicitamos à USF e PMI (E. Mail encaminhado à Profª Renata da 
USF e à Química Thais da SMAA) quais os parâmetros que serão necessários 
para que sejam efetuadas as análises das águas do ribeirão, para que possamos 
verificar a cotação das sondas multi-parâmetros. 
Foi passado em Reunião do CONDEMA, um valor de R$ 20 mil, sendo que temos 
cotação com valor bem inferior. Lembrando que, o que encarece o equipamento, 
são os parâmetros embutidos no kit, ou seja, quanto mais parâmetros à serem 
utilizados, mais caro fica a cotação.  
Recebemos retorno da Professora Renata, porém não conseguimos abrir o 
arquivo encaminhado, o qual solicitamos, que se encaminhe anexado ao E. Mail. 
(estamos aguardando retorno) 
Também encaminhado E.Mail à SMAA e USF, solicitando informações do porque 
da não utilização do PAR (Protocolos de Avaliação Rápida de Rios), que é feita 
sem custo nenhum, pois de uma forma geral, os protocolos são aplicados tanto 
por analistas ambientais, como por estudantes ou voluntários não qualificados, 
desde que devidamente treinados. Para isso, colocamos à disposição da equipe 
da USF e PMI, nosso biólogo voluntário para aplicação do treinamento. 
Os protocolos são ferramentas que proporcionam análises qualitativas não 
apenas de rios, mas também dos ecossistemas que estejam inseridos. 
Como não obtivemos nenhum retorno por parte dos responsáveis pelo diagnóstico 
em questão, deliberou-se que nós da JAPPA, através de nossos voluntários 
estaremos realizando o programa, que acontecerão aos sábados, após 
treinamento dos envolvidos. 
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2) CONDEMA 
- Sugerido e em seguida deliberado, que na próxima Reunião do CONDEMA, 
nossa Associação, através de seus representantes (Drs. Edison Guidi e Larissa 
Pizzi), levassem os seguintes temas para a pauta da reunião do Conselho: 

 Verba liberada para a confecção do Gibi da JAPPA 
- quando será liberada de fato? 
- quem fará a contratação e contato com empresa (gráfica) que apresentou 
menor valor para a confecção dos gibis? 

 

 Verba liberada para o Fundo do Bem Estar Animal 
- a verba já foi liderada? 
- qual foi sua utilização? 

 
 

3) BONECOS “ZÉ DO RIO” 
- Sugerido pelo Sr. Edison Guidi, que se fizesse uma avaliação dos bonecos 
instalados e quais necessitam de troca ou simples manutenção de 
posicionamento. 
Após essa avaliação, partiremos para a produção de mais bonecos, para troca e 
até colocação de um novo na Ponte do Mercadão ou próximo a ela. 
 

 
 

 
 
Nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente Reunião, às dezenove horas 
e quarenta e cinco minutos (19h45). 
 
 
 
Itatiba/SP, 09 de janeiro de 2.020 
 
 
 
 
Sócrates José Piovani 
 
 
 
 
Edison Antonio Guidi 


