CONSELHO DE GESTÃO DA SERRA DO JAPI
Criado pela Lei Complementar 417, de 29 de dezembro de 2004
Nomeado pela PORTARIA No 194, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021

Ata da 6ª Reunião Ordinária

Data: 6 de Abril de 2022
Horário: 15:00
Local: Ambiente Virtual - Google Meet, através de link gerado a partir do Paço Municipal, na
Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente
Pauta:
A pauta para esta reunião era:
1. Discussão e aprovação da Ata da 5a Reunião Ordinária – Gestão 2021-2023 do dia
02/03/2022;
2. Apresentação do projeto Olhos da Serra e assinatura de termo de parceria (em anexo);
3. Análise dos pareceres da CT de Uso e Ocupação do Solo referentes aos processos
1068/2022 e 3231/2022;
4. Outros assuntos.

No dia seis do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e dois, em ambiente virtual do Google Meet,
através de link gerado a partir do Paço Municipal, na Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e
Meio Ambiente, às 15:00 horas, horário da primeira convocação, foi verificado o quórum, e haviam
quatro conselheiros titulares; às 15:11 horas, em segunda convocação, com o quórum necessário
alcançado, de onze conselheiros titulares e um suplente, foram abertos os trabalhos do Conselho de
Gestão da Serra do Japi – CGSJ, em Reunião Ordinária, pelo Presidente Rogério Cabrera Merlo.
O Presidente Rogério Cabrera Merlo abriu a reunião passando a palavra para a conselheira Raquel
Melillo fazer a apresentação do Projeto Olhos da Serra, feito em parceria com Coca-Cola, DAE e
Prefeitura, com apoio do COMDEMA, CIJUN e Defesa Civil. Os membros do COMDEMA foram
convidados para participar da reunião e vários estavam presentes para acompanhar a apresentação.
A apresentação durou aproximadamente 40 minutos, valendo destacar o comparativo da análise
comparativa de imagens de satélite dos anos 2000, 2010 e 2020. Nestas análises foi possível observar
a manutenção de áreas de florestas, um aumento de áreas de silvicultura e redução de áreas de
agricultura/pastagem. Também foi apresentada uma divisão das áreas em sub-bacias hidrográficas.
O conselheiro Tupã Negreiros questionou sobre um sistema de monitoramento de incêndio e tráfego de
pessoas e veículos e se o mesmo seria aberto a todo público quando implementado. A conselheira
Eliana respondeu que este sistema ainda está em fase de definição e análise de viabilidade técnica, e
que seria melhor apresentado nas próximas reuniões. Foi citado o sistema Suindara, de câmeras de
monitoramento de vias, entrada e saída de pessoas e imagens de satélite para monitoramento de
incêndio.
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O presidente Rogério Cabrera Merlo explicou que o Conselho de Gestão da Serra do Japi fará parte de
um comitê de acompanhamento, para tanto há um Termo de Parceria do Conselho de
Acompanhamento do Projeto Olhos da Serra. Foi colocado em votação a assinatura deste termo pelo
mesmo em nome do CGSJ, aprovado por unanimidade.
Retomando a pauta, foi feita análise da Ata da reunião anterior. A Ata foi aprovada por unanimidade.
Em seguida, foi reapresentado o processo do requerimento da Certidão de Uso de Solo do Sr. Mauro
Gambini, do Pesqueiro Gambini, processo 1068/2022, com a presença do interessado e do Sr. Hélvio
Antonio de Souza. O Sr. Hélvio Antonio de Souza leu o protocolo de pedido realizado em 03/03/2022
junto ao sistema do Balcão do Empreendedor e anexado no processo 1068/2022, alterando o horário
de funcionamento das 8:00 às 18:00. Foi colocado em votação a aprovação do parecer da CT de Uso
e Ocupação do Solo lido na reunião anterior. O parecer foi aprovado por unanimidade. O Sr. Mauro
Gambini agradeceu pela aprovação.
O presidente Rogério Cabrera Merlo questionou a demora na elaboração dos pareceres para definição
da pauta da reunião, pois até a manhã da Reunião Ordinária do CGSJ ainda havia discussão na
Câmara Técnica. O Conselheiro Nivaldo esclareceu que alguns dos conselheiros da CT de Uso e
Ocupação do Solo também participam do COMDEMA e neste mês estavam analisando um projeto de
modificação do plano diretor, o que ensejou uma série de reuniões na CT daquele Conselho, o que
retardou um pouco a elaboração dos pareceres da referida Câmara Técnica.
Em seguida, foi feita leitura de parecer da CT de Uso e Ocupação do Solo referente ao processo
3231/2022. O interessado precisa adquirir 20.000m² (2ha) de área florestada para doação à prefeitura,
e propõe doação de 10.000m² (1ha) de área própria mais a compensação com outra área. A
conselheira Yone Guatta questionou as futuras doações para a prefeitura, passando o ônus de
manutenção para a prefeitura e manifestou que preferia que a manutenção da área continuasse com o
proprietário. Foi colocada em votação a aprovação deste parecer, todos concordaram por unanimidade.
Foi colocado em votação para incluir na pauta do dia o parecer da CT de Uso e Ocupação do Solo
referente ao processo 5985/2022, de Pinus Flora Florestamento e Reflorestamento. Todos
concordaram.
Foi feita leitura de parecer da CT de Uso e Ocupação do Solo referente ao processo 5985/2022, pelo
Conselheiro Adriano. A parte interessada deseja autorização do Conselho para demolição e construção
de área, com compra de compensação de área florestada para doação à prefeitura. Foi colocada em
votação a aprovação deste parecer, todos concordaram por unanimidade.
Em outros assuntos, a conselheira Mayara de Melo apresentou a ideia de realização de uma atividade
de ciclismo e yoga, com apresentação da Serra do Japi e acompan hamento de monitores no próximo
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dia 5 de Junho, dia do Meio Ambiente. O Presidente Rogerio Cabrera questionou Wagner de Paiva
(UGPUMA/DMA) sobre a necessidade de autorização do evento, o mesmo afirmou que não vê muito
problema em liberar.
Por fim, o Presidente Rogerio Cabrera apresentou demanda dos conselheiros Raquel Melillo e Nivaldo
Callegari, atuais membros do Conselho Fiscal da Fundação Serra do Japi, para indicação do CGSJ de
outros membros. Deixou em aberto a manifestação de interessados em assumir as vagas de titular e
suplente, para decisão na próxima reunião.
Nada mais sendo tratado, o Presidente Rogerio Cabrera encerrou a reunião às 17:15, e o Sr. Tupã
Negreiros, lavrou a presente Ata. Jundiaí, 6 de Abril de 2022.

__________________________________
Rogerio Cabrera Merlo
Presidente do Conselho de Gestão da Serra do Japi - CGSJ

__________________________________
Tupã Negreiros
Secretário do Conselho de Gestão da Serra do Japi - CGSJ

Página 3 de 4

CONSELHO DE GESTÃO DA SERRA DO JAPI
Criado pela Lei Complementar 417, de 29 de dezembro de 2004
Nomeado pela PORTARIA No 194, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021

Conselheiros Titulares Presentes:
Adriano Zonaro
Alex Pereira
Eliana Schiozer
Mariana Ungaro
Mayara de Melo
Nivaldo Callegari
Raquel Melillo
Rogerio Cabrera
Silvia Santaella
Tupã Negreiros
Yone Guatta
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Suplentes:
Antonio Junqueira
Vania Nunes
Convidados:
Wagner de Paiva (UGPUMA/DMA)
Bruno Fornazari
Carlos E. M. Pereira (DAE-COMDEMA)
Celino Coelho (CRECI-SP)
Cristiane Diaz
Fátima Augusto (Legatto)
Fernanda M. de Jesus (COMDEMA)
Giulia Andrich
Hanah Traldi (SABS Santa Clara)
Juliana de Paula (Coletivo Japy)
Karina de Lima (UGPUMA/DMA)
Lívia Haddad
Marcia Torolio(COMDEMA)
Pedro S. Pontes (COMDEMA)
Silvia Merlo (COMDEMA)
Walkiria Plaza Nunes
Mauro Gambini (Pesqueiro Gambini)
Hélvio de Souza (Pesqueiro Gambini)
Ricardo Silva (Comtur)
Joana Iara de Carvalho(COMDEMA)

