CONSELHO DE G ESTÃO DA SERRA DO J API
Aprovado pela Lei Complementar 417, de 29 de dezembro de 2004
Nomeado pela Portaria 236, de 24 de agosto de 2017

Conselho Gestor da Serra do Japi–2017/2019
Ata da 15ª Reunião Ordinária
Data: 07/11/2018
Horário: 15 horas
Local: Auditório da UNIDAM
Conselheiros presentes: Adriano Jhonny Molina Zonaro,Vânia de Fátima Plaza
Nunes, Gilson Aparecido Pichioli, Nivaldo Calegari, Mariana Gonçalves Úngaro,
Suzana Traldi, Yone Guatta Candiotto, José Cassio Catossi, Raquel Carnivalle
Silva Melillo,Yolanda Fernández Páez, Felipe Oliveira Magro (suplente) e Silvio de
Toledo Pinheiro (suplente).

Pauta:

Discussão e aprovação da Ata da 14ª Reunião Ordinária do dia
03.10.2018(cópia em anexo);

Eleição do novo Vice-presidente do Conselho;

Análise dos pareceres da CT de Uso e Ocupação do Solo, referentes aos
processos: Processo nº 25.312-0/2018; Processo nº 20.141-0/2017;

Outros assuntos.

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, o Conselho Gestor
da Serra do Japi, constituído de acordo com o disposto na Lei Complementar nº
417 de 29 de dezembro de 2004, Portaria nº 236 de 24 de agosto de 2107, do
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, reuniu-se no
Auditório da UNIDAM para a realização da Décima Quarta Reunião Ordinária do
mandato 2017-2019.
Estavam presentes na reunião os membros titulares e suplentes acima
mencionados.
Faltaram injustificadamente os membros titulares Renata Ferraz de Souza e
Bento de Toledo Mendes Pereira.
Os Conselheiros Washington Luiz Berganton e Rogério Cabrera Merlo
justificaram as suas ausências.
Visitantes/Convidados: Alex Pereira (FAACES) e Luis A. Zambon (UGCC
DACE)
A reunião teve início às 15h15 quando se atingiu o quórum.
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Por conta da demora em atingir o “quórum”, abriu-se uma discussão entre os
Conselheiros a respeito da assiduidade de alguns dos Conselheiros, bem como
sobre recentes substituições necessárias. Foi questionado o número mínimo de
participantes para o quórum e a necessidade da convocação de novos membros. O
Sr. Luis Augusto Zambon esclareceu que, conforme lei vigente há necessidade de
tornar efetivos membros suplentes para que caracterize composição necessária de
Conselheiros, mas não há necessidade de novas convocações. Foi dado
andamento aos trâmites de identificação de membros não assíduos e sem
justificativa.
A seguir, o Conselheiro Antônio Luiz Junqueira Mendes Pereira manifestou
a sua preocupação com a composição correta do CGSJ, pois ele informou que ele
tem um processo contra o DAE nº 31.433-6/2018, desde 2008, e que ele sofre
com o lixo que vem de atividade realizada à montante de sua propriedade, quando
da limpeza do reservatório dentro da Rebio. Justificou-se ao manifestar a não
concordância com a decisão do CGSJ quando da análise de seu processo,
questionando se mais membros concordariam com o resultado da análise e
discorrendo sobre a possibilidade de responsabilizar o Conselho em função dos
danos que sofreu.
Membros do Conselho que estavam presentes quando da análise do
processo do Sr. Antônio esclareceram que a manifestação do mesmo foi realizada
com base nas informações recebidas e que toda e qualquer decisão foi tomada
com base na legislação vigente. Novamente questionados, os membros solicitaram
que o Sr. Antônio apresente novas informações caso julgue necessário e se
dispuseram a reanalisar o material que for entregue.
Esclarecidas as dúvidas, o primeiro item da pauta foi colocado em
discussão e a Ata da 14ª Reunião Ordinária realizada no dia 03.10.2018 foi
aprovada por unanimidade.

Em seguida a Sra. Presidente Raquel Carnivalle passou para o segundo
item da pauta e Mariana Gonçalves Úngaro (representante da Associação dos
Engenheiros) foi eleita, por unanimidade, Vice-Presidente do Conselho, a qual foi
convidada a compor a mesa diretora. Foi lembrado que a solução encontrada e
votada, durante a última reunião, de eleger um novo vice-presidente, quando o
Presidente deixa o seu cargo durante o mandado, deverá ser inserida no
Regulamento Interno para eventuais vacâncias de cargos na mesa diretora do
Conselho.
Na sequência, a Sra. Presidente passou para o terceiro item da pauta que
consiste na Análise dos Pareceres da CT de Uso e Ocupação do Solo,
referentes a dois processos: (1) Processo nº 25.312-0/2018 – APK Logística e
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Transporte Ltda, na Rod. D. Gabriel Paulino B. Couto s/n, Lm 73,8, Jardim Ermida I,
Parque Eloy Chaves, solicita certidão de uso do solo para atividade operacional e
escritório e (2) Processo nº 20.141-0/201 – Wilson Roberto Cosentino, no Capital
Ville 1, solicita licenciamento para construção de residência unifamiliar e edícula,
além da supressão de 769,45m2 de fragmento de vegetação secundária em estágio
inicial. A 2ª. Secretária Yolanda Fernández leu os pareceres da CT e ambos foram
aprovados. No entanto, no que se refere ao processo (2), o Conselheiro Sr. Silvio
Pinheiro da Construtora Tavares Pinheiro Industrial Ltda se posicionou contra o
parecer da CT porque o processo ainda não se encerrou.

No item outros assuntos, a Sra. Vania Plaza Nunes falou sobre alguns trabalhos
em andamento e eventos futuros: (1) Passagens de Fauna: está conversando com
alunos do curso de Engenharia Ambiental da Faculdade Padre Anchieta para obter
algumas informações, e também com pesquisadores da Unicamp. Está no processo
de leitura destes trabalhos. (2) Seminário: a Serra do Japi e Práticas Religiosas
onde os Conselhos serão convidados. Data provável: 25 de novembro, domingo, no
Cream. (3) Está tentando descobrir quem é o proprietário da área da Cruz Preta. (4)
Campanha contra os fogos: faixas serão colocadas nos 4 portais. (5) Romarias:
alunos da Fatec estão acompanhando. (6) Pretende usar o espaço no Cream para
a “sala verde” dos alunos da Fatec e expor feira de ciências para a comunidade
com o título: “Ciência na Praça”. Data: 14 de novembro, sexta-feira. Alunos de
Gestão Ambiental apresentarão processos simples que podem ser aplicados no
campo. Haverá diferentes horários.
Ainda dentro do item outros assuntos, o Conselheiro José Cassio
Catossi propôs um abraço simbólico no Córrego do Santa Clara. Mas como ainda
não estão respeitando os 30m de APP, o Conselho achou melhor aguardar.
E nada mais havendo a tratar, às 16h40 a reunião foi encerrada e eu,
Yolanda Fernández Páez, lavrei esta Ata que vai assinada por mim e pelos
Conselheiros presentes.
De acordo:

TITULARES

Adriano Jhonny Molina Zonaro

Vania de Fátima Plaza Nunes
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Gilson Aparecido Pichioli

Nivaldo Calegari

Mariana Gonçalves Úngaro

Suzana Traldi

Yone Guatta Candiotto

José Cássio Catossi

Raquel Carnivalle Silva Melillo

Yolanda Fernández Páez

SUPLENTES

Felipe Oliveira Magro

Sílvio de Toledo Pinheiro
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