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ATA CMMA/04/2021- Ao dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil 

e vinte e um, às 9h e 40 minutos foi realizada a 4º Reunião Ordinária 

Presencial, onde compareceram os membros do Conselho Municipal de 

Meio Ambiente na Sede da Secretaria de Meio Ambiente, conforme lista 

de presença que será parte integrante da presente ata. Deu-se início com 

a Presidente do Conselho e Secretária do Meio Ambiente Claude Mary 

Moura fazendo as solenidades de abertura, saudando e agradecendo a 

presença de todos. Informou ainda, a pauta da presente reunião. Na 

oportunidade, diz ter sido reconhecida cidadã Jacareiense pela Câmara 

Municipal de Jacareí que a homenageou. Prosseguiu explanando acerca 

do Licenciamento Ambiental e o avanço que a equipe técnica da SMAZU 

obteve na Regulamentação do Licenciamento. Salientou ter 

recepcionado as sugestões dos membros da OAB e CIESP. Informou 

também que em janeiro será publicado o Decreto com a Normativa 

Técnica do Licenciamento Ambiental. Explanou acerca da necessidade 

em reformar a Diretoria de Meio Ambiente haja vista o aumento na 

demanda dos atendimentos em razão do início do Licenciamento que se 

dará em breve, para que assim a SMAZU receba o 

munícipe/empreendedor com boa estrutura e eficiência. Prosseguiu a 

reunião dizendo que em 2021 foi um ano difícil para todos, mas que com 

o avanço da vacina foi possível o retorno ao trabalho presencial e a 

realização de muitos projetos. Mas que ainda há muita instabilidade em 

razão da pandemia. Brevemente comentou sobre a mudança para a nova 

sede, um dos muitos projetos conquistados pela SMAZU, uma vez que 

do ponto de vista operacional toda a equipe está centralizada na 

Secretaria, o que facilita e muito o fluxo do trabalho. Discorreu sobre os 

projetos da Diretoria de Proteção Animal, principalmente no que tange à 

Política Pública de proteção a Animais Silvestres e de Grande Porte. Será 

realizada sem demora, parceria com canil de São José dos Campos, bem 

como informou também que a Unidade de Acolhimento de Animais de 
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Jacareí passará por reforma, para que possa atender mais cães e gatos 

em estado de abandono e maus tratos. Ato contínuo relatou sobre 

diligências que foram feitas pela Polícia Científica, com o apoio da Polícia 

Militar e Guarda Civil, nas quais foram localizados animais em um sítio 

no município que mantinha cavalos em condições extremamente 

precárias e que inclusive foram encontradas cinco carcaças desses 

animais. 

Dr. Ivan, representante da OAB questionou sobre a íntegra da Lei pois 

observou que houve emenda da Lei de Licenciamento. Em seguida, a 

Presidente explicou que foram acolhidas sugestões enviadas pelo 

membro Sr. Ricardo Esper e que foram então repassadas ao membro 

representante do Legislativo. Por fim, a Reunião chegou ao último item 

da pauta, momento em que foram feitas as considerações finais e 

assuntos gerais. A Presidente, oportunamente acompanhou os membros 

para conhecerem as instalações da nova sede da SMAZU. 

Não havendo mais assuntos a serem tratados, encaminha-se a presente 

Ata via e-mail para ciência aos membros e que em próxima reunião será 

assinada pelos Conselheiros presentes, conforme lista de presença. 

 

 Jacareí, 16 de dezembro de 2021. 

 

 

CLAUDE MARY MOURA 

Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana 

Presidente do CMMA. 
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