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Conselho Gestor da Serra do Japi – 2019/2021
Ata da 2ª Reunião Ordinária

Data: 04 de dezembro de 2019
Horário: 15 horas
Local: Auditório da UNIDAM

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, no Auditório da UNIDAM, às 15:00
horas, horário da primeira convocação, não foi verificado o quórum, e haviam 6 conselheiros, às 15:15
horas, em segunda convocação, com o quórum necessário alcançado, com os presentes que assinaram
a lista de presença, foram abertos os trabalhos do Conselho de Gestão da Serra do Japi – CGSJ, em
Reunião Ordinária, pela Presidente Raquel Melillo.
Na abertura dos trabalhos entendeu-se que 2/3 (9,33) conselheiros presentes pode ser representado por
9 conselheiros. A Presidente perguntou se algum dos membros efetivos gostaria de presidir a reunião.
Como não houve voluntários, os trabalhos foram iniciados pela mesa diretora.
Foram tratados o tema “Outros Assuntos” - Correspondências recebidas: Convite ao Fórum Municipal de
Direitos Humanos em 10/12/2019. Há entre os temas, o Meio Ambiente. A Presidente Raquel sugere que
conselheiros participem. Podendo ser conciliado com o Seminário da Fundação da Serra do Japi que
ocorrerá na mesma data.
Oferecida a palavra aos conselheiros, não houve manifestação. A reunião seguiu com os seguintes
assuntos:






Apresentação do parecer da CT de Uso e Ocupação do Solo, referente ao processo nº
S1056/2018: Processo referente a licença de atividade de queijaria, colocado em votação, o parecer foi
aprovado.
Apresentação do parecer da CT de Uso e Ocupação do Solo, referente ao processo nº
31.002/2016: Processo referente a interdição de construção no Território de Gestão da Serra do Japi,
sendo apenas para que o Conselho tome ciência.
Apresentação do parecer da CT de Legislação referente à revisão do Regimento Interno do Conselho
colocado em votação, o parecer foi aprovado com pequenas alterações.

Prosseguindo a pauta, o relatório da última visita de campo e agendamento das novas datas será analisado na
próxima reunião ordinária.
Dando continuidade discutiu-se o calendário das próximas reuniões que foi aprovado com exceção do mês de
janeiro de 2020, que em face do período de férias, a reunião foi agendada para 22 de janeiro de 2020.
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Finalmente foram recebidos os processos 34889-4/2019-1 e 34682-3/2019-1, encaminhados à CT Uso
do Solo e finalizada a reunião, uma vez que nenhum dos membros solicitou a palavra ou propôs demais
assuntos.

__________________________________
Raquel Carnivalle Silva Melillo
Presidente do Conselho de Gestão da Serra do Japi – CGSJ

Conselheiros:
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