
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA JACARÉ RIBEIRÃO VIVO, PELA 
PASSAGEM DO ANIVERSÁRIO DE UM ANO DA ENTIDADE, REALIZADA NO 

TEATRO “ RALINO ZAMBOTTO “ NA CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA 
 
 
Atendendo convocação regular e regimental de 17 de maio, no Jornal Itatiba 
Diário, aos 29 dias do mês de MAIO de 2008 às 19:50 horas, em segunda 
chamada, reuniu-se a JACARÉ Ribeirão Vivo Associação para Preservação 
Ambientam, encontro no qual constatou-se estarem presentes 246 pessoas 
conforme listas de assinatura num total de mais de 370 pessoas, para tratar da 
seguinte agenda:  

1. Comemoração de 1 ano de existência e atividade  
2. Relatório das ações e resultados 
3. Planos da entidade 
4. Contas da Entidade no período  
5. Homenagem ao Cidadão Zico da Caixa 
6. Entrega de premiação a alunos : campanha educacional 
7. Outros assuntos de interesse. 

Os trabalhos foram abertos pelo mestre de cerimônia Dr. Paulo Ziminiani, que 
convidou os senhores :  Sr. Edison Antonio Guidi, presidente da JAPPA; SR. 
Giovani Batista de Camargo , Diretor Secretário da entidade; Prof. Erik Carbonari, 
Vereador Presidente da Câmara de Vereadores de Itatiba; Dr. Adriano de Andrade 
Souza, MD Promotor de Justiça em Itatiba; Prof. Maria Inês Mecca , 
representando o Sr. Zico da Caixa, Gabriel Pelegrini, estudante representando os 
jovens de Itatiba e o Sr. Paulo Bufolo representando o Sr. Secretário de Educação 
de Itatiba Prof. Salim Andraus Filho  . 
Em seguida, convidou o Sr. Edison a abrir a seção e assumir a presidência dos 
trabalhos, o que foi feito, tendo o mesmo convidado o Sr. Giovanni para 
secretariar a seção.  
O Presidente Edison, sugeriu que se alterasse a ordem de oradores, para que o 
Prof. Erik falasse antes, posto que este teria um compromisso simultâneo, o que 
foi feito, tendo o Presidente da Câmara de Vereadores saudado a entidade e 
destacado a disposição e firme intenção da Câmara em abrigar iniciativas como a 
JAPPA, que aproveitou para cumprimentar. 
Em seguida o Presidente dos trabalhos usou da palavra para saudar os presentes, 
agradecer a presença de todos, informando que do aspecto formal, tinha a dizer 
que em 31 de dezembro o caixa da entidade contava com R$ 80,00 ( oitenta 
Reais) embora tivesse contas em três bancos : Bradesco, Real e Santander, 
apenas no Santander existia este numerário. Informou ainda que até aquela data, 
valor algum fora despendido de contas da entidade, tendo tudo o que se gastou 
tido sido pago por conselheiros, quando não oferecido em patrocínio, ou 
graciosamente ofertado. Portanto não houve movimento que justificasse 
apreciação e contas por parte do Conselho Fiscal, e nem apresentação de relatório 
por parte deste Conselho.  
Informo que este ano a entidade chegou a ter mais ou menos R$ 3 mil em caixa, 
que está sendo usado muito parcimoniosamente, mas que este é assunto para a 
assembléia do ano que vem. A este respeito, pontuou que se prefere ser uma 
entidade movida a entusiasmo, dedicação e boas idéias, a ser sustentada por 
recursos que possam comprometer suas metas, como o seria depender de 
recursos de Governo.  



No relato das realizações destacou : a entidade passou de 26 fundadores em maio 
de 2007 para 190 em dezembro do mesmo ano e que hoje são cerca de 800 
filiados, e que este número demonstra a consciência que as pessoas têm de que 
seus direitos têm que ser respeitados. 
Descreveu os feitos pela entidade neste ano, que em suas palavras :  
“O que fizemos :  

 Procuramos levar o Rio até as pessoas, como vemos aqui no saguão a água 
das nascentes e dos efluentes nelas lançada no percurso do rio e na 
apresentação que se verá.  

 Denunciamos 
 Dialogamos 
 Fomos a escolas 
 Fizemos cartazes 
 Fichas de Filiação 
 Visitamos e levamos pessoas a visitar o rio. ( Jappatour )  
 Estudamos a legislação 
 Contatamos órgãos de controle e de saneamento. 
 Articulamos-nos com autoridades e instituições de ensino e pesquisa e 

entidades congêneres. 
 Coletamos material do Rio 
 Coletamos documentos e publicações 
 Procuramos sensibilizar os órgãos de divulgação 

O que se pretende :  
 Seguir com estas ações e mais :  
 Criar sede  
 Trabalhar sobre nascente para aumentar o fluxo mesmo no estio. 
 Trabalhar mais forte sobre a redução de efluentes lançados nas águas de 

Itatiba. 
 Filmoteca e Ecoteca  - colecionar e realizar filmes de depoimentos e 

documentários . 
 Realizar ações que dêem visibilidade ao assunto  

Finalmente agradeceu a quantos apoiaram e fizeram a diferença neste trabalho ao 
longo deste primeiro ano : 
Empresas :   TCI , Gráfica Santana, Dito & Feito, Ville de France, Cancela 
Associados, Zênia Sacolas, Sabesp, Lojas e estabelecimentos que participam da 
campanha de filiação ao JAPPA 
Escolas  : Rede Municipal, Estadual e particular , especialmente USF, UNIP-
Objetivo, Anglo, Integral de Itatiba e Unicamp. 
Entidades : Rotary, OAB , Banda Santa Cecília, Academia Itatibense de Letras, 
Elo Ambiental de Vinhedo.  
Autoridades : Prefeitura de Itatiba e mais suas Secretarias de Obras e Meio 
Ambiente e Diretoria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, Câmara de 
Vereadores, edis e funcionários e o Ministério Publico em Itatiba. 
Doadores dos livros aqui distribuídos  
( mais de 200 ) que além dos ofertados aos alunos, ainda se pode oferecer vários 
a cada escola e um tanto para a Biblioteca Municipal. :  Leitura & Cia, Mania 
de Ler , Livraria Pontes, Regina Farina, Zico da Caixa e Mônica Beatriz Guidi.  
Aos formadores de opinião : Padres Júlio (S. Bento) e Júlio ( Cruzeiro ),  
Donizetti (Sto. Antonio), Geraldo (NS Penha), Nei (Sta. Cruz) e Eugênio( Belém), 
Jornal de Itatiba e CRN. 



E a cada um que nos apóia e incentiva. “ 
Sugeriu imediatamente que se passasse à apresentação de uma Slides produzido 
pelo colaborador Haroldo Landi, além de filme sobre a atividade da entidade e do 
que ela tem encontrado em seu trabalho, o que se passou a fazer.  
Em seguida foi convidado o jovem Gabriel Pelegrine a fazer uso da palavra, 
representando as crianças de Itatiba. Este se expressou fazendo paralelo entre o 
Mito de Pandora e sua caixa com o desenvolvimento da humanidade e os danos 
que provocou ao meio ambiente e encerrou dizendo que  “  o Homem vai perceber 
que nunca mais será possível curar todas as feridas que deixou na Terra ao longo de 
séculos de destruição.  
O que ainda podemos fazer é tentar estabilizar ou mesmo reverter uma parte deste 
triste quadro, pois, assim como na caixa de Pandora, nos restam Esperanças, porém 
devemos começar a agir o quanto antes....... 
Então, por favor, pensemos no nosso Rio Jacaré ... em nossa Itatiba e em .... Nossa 
casa.”   
A seguir procedeu-se à entrega de livros e MP3 a alunos da rede pública 
premiados pela tarefa de colorir os folhetos SALVE O RIBEIRÃO JACARÉ “ 
Ato continuo, convidou-se o Sr. Sebastião Silva que passou a fazer uma 
homemagem ao seu contemporâneo Sr. Lázaro Sylvio de Almeida Franco, o “Zico 
da Caixa”, referindo vários trechos de artigos seus e rememorando período da 
vida de ambos em que o Ribeirão era limpo e tinha de fato função de patrimônio 
de toda  cidade em especial dos jovens    
Para encerrar esta homenagem, foi entregue uma cesta de flores a Sra. Maria 
Inês Mecca, representado o Sr. Zico, que estava impedido de participar do 
presente evento.  
Na seqüência, o Digno Sr. Promotor Adriano falou aos presentes, dirigindo-se em 
especial aos jovens e comparando-se quando com a idades destes sentia-se 
embaraçado com a afirmação de que o futuro era dos jovens, o que apenas hoje 
compreende, conforme afirmou .   Referiu-se em especial à circunstância de estar 
por vencer, após 30 anos de vigência, o contrato de serviço de saneamento básico 
da cidade,  e sugerindo que o tema seja cuidadosamente analisado para que seja 
efetivo a atendimento das melhores conveniências de Itatiba a respeito do 
assunto .  
Retornada a palavra ao Presidente da seção, este pediu a todos uma salva de 
palmas para expressar a alegria de todos com os novos caminhos intentados e 
buscados, com as conquista que se teve e certamente se seguirão, no que foi 
entusiasticamente atendido, encerrando em seguida a seção. 
Finalmente, o Mestre de Cerimônias, Dr. Paulo Ziminiani agradeceu a todos a 
participação e encerrou os trabalhos da noite, tendo sua ata sido por mim, Diretor 
e secretário desta AGO, Giovanni Batista de Camargo redigida e assinada, bem 
como pelo Presidente dos trabalhos e da entidade, Sr. Edison Antonio Guidi. 
 
Itatiba, 29 de maio de 2008  
 
 
 
 
Giovanni Batista de Camargo    Edison Antonio Guidi  
Diretor Secretário       Presidente 


