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 7ª Reunião Ordinária

Data: 4 de Maio 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 6a Reunião Ordinária – Gestão 2021-2023 do dia
06/04/2022 (cópia em anexo);
2. Análise do parecer da CT de Uso e Ocupação do Solo, referente ao ofício 06.2022 da
UGPUMA;
3. Indicação de novos membros para o Conselho Fiscal da Fundação Serra do Japi;
4. Retorno das Romarias e impactos ambientais para a Serra do Japi;
5. Outros assuntos.

No dia quatro do mês de Maio 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 seis
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 comentando que foi instaurado inquérito civil sobre
a situação da área ocupada pela Igreja Batista Monte Horebe. Também foi comentado que foi assinado
e protocolado o Termo de Parceria do Conselho de Acompanhamento do Projeto Olhos da Serra,
conforme decidido na reunião anterior.
Em seguida foi feita análise da Ata da reunião anterior. A Ata foi aprovada por unanimidade.
Seguindo a pauta, era previsto a análise do parecer da CT de Uso e Ocupação do Solo, referente ao
ofício 06.2022 da UGPUMA, porém a Câmara Técnica não teve tempo hábil de concluir o parecer e a
análise foi adiada para a próxima reunião ordinária. O presidente Rogério Cabrera Merlo sugeriu que
cada CT definisse um coordenador e um relator, como feito em gestões anteriores, a fim de facilitar a
comunicação. Foi proposta a visita ao local definido, especialmente para verificar a proximidade com a
Associação Mata Ciliar. O conselheiro Adriano Zonaro explicou melhor a localização, demonstrando
que há uma distância aproximada de 1200 metros da Associação Mata Ciliar.
Em seguida, foi discutida a indicação pelo Conselho Gestor da Serra do Japi de dois membros para o
Conselho Fiscal da Fundação Serra do Japi, titular e suplente. Hoje são ocupados pelos conselheiros
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Raquel Melillo e Nivaldo Callegari, respectivamente titular e suplente. O organograma atual pode ser
visto em https://serradojapi.jundiai.sp.gov.br/fundacao/ . A conselheira Mariana Ungaro declarou
interesse em participar como titular e o presidente Rogério Cabrera Merlo como suplente.
Havia sido comentado anteriormente entre os conselheiros sobre a Romaria à Pirapora ocorrida no final
de semana do dia 23 de Abril de 2022 no sentido de reclamações de barulho, lixo e falta de educação
dos romeiros. A conselheira suplente Vânia Nunes comentou sobre a análise realizada anteriormente
sobre o impacto das romarias, dizendo da dificuldade de contato com os organizadores, que na maioria
das vezes não se identificam. O conselheiro Tupã Negreiros comentou que existe uma tradição
religiosa nas romarias de quase um século, porém houve grande desvio desta tradição, que grande
parte dos romeiros consomem bebida alcoólica durante o passeio, fecham as estradas, utilizam som
alto; bem como não é conhecido um calendário das romarias e ainda existem algumas romarias
menores, mais tradicionais e religiosas, organizadas entre amigos. Foi sugerido do conselho tentar
identificar os organizadores das romarias para solicitar antes a colocação de lixeiras, informar controle
de tráfego e outros órgãos públicos.
Por fim, em outros assuntos, na reunião anterior havia sido comentado do Projeto Olhos da Serra
promover um passeio ciclístico no dia do Meio Ambiente, próximo 5 de Junho. A conselheira Mayara de
Melo informou que foi decidido que o Projeto não faria mais a organização. A conselheira suplente
Vânia Nunes disse que a prefeitura ainda está organizando tal passeio ciclístico e atividade de yoga na
sede da Fundação Serra do Japi.
O conselheiro Adriano Zonaro informou a todos conselheiros que o Sr Wagner de Paiva foi exonerado
como diretor do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Jundiaí.
Foi comentado que foi autorizada a supressão de três árvores exóticas pelo Sindicato dos Policiais
Civis da Região de Jundiaí (Sirejun) em sua área, com a compensação do plantio de 15 árvores para
cada uma delas.
A conselheira Yone Guatta cobrou uma ação em relação a reclamações de barulho de algumas
atividades já citadas anteriormente por ela e pelo conselheiro Tupã Negreiros. O presidente Rogerio
Cabrera informou que já encaminhou a solicitação de análise para a CT Uso do Solo.
O conselheiro suplente Antonio Junqueira reiterou a denúncia do grande uso de estacionamento na Av.
Luiz José Sereno, pedindo melhoria da situação, bem como denúncia do plantio de árvores frutíferas
por alguns moradores. O conselheiro Adriano Zonaro informou que a área de asfalto da avenida citada
é pública, porém a área de terra é uma estrada particular.
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O conselheiro Tupã Negreiros informou sobre rumores na região da Av. Luiz Gobbo que proprietários
com problemas de ataque de capivaras as lavouras de milho e afins estariam envenenando e
enterrando as capivaras, e que de fato não se observava mais a circulação pela região.
Nada mais sendo tratado, o Presidente Rogério Cabrera encerrou a reunião às 16:25, e o Sr. Tupã
Negreiros, lavrou a presente Ata. Jundiaí, 4 de Maio de 2022.

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

__________________________________
Tupã Negreiros
Secretário do Conselho de Gestão da Serra do Japi - CGSJ
Conselheiros Titulares Presentes:
Adriano Zonaro
Alex Pereira
Daniel Petrin
Mariana Ungaro
Mayara de Melo
Nivaldo Callegari
Raquel Melillo
Rogério Cabrera
Silvia Santaella
Tupã Negreiros
Yone Guatta
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Suplentes:
Antonio Junqueira
Vânia Nunes

