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ATA CMMA/02/2022- Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte 

e dois, às 10h e 16 minutos foi realizada a 2º Reunião Ordinária do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente. A Presidente do Conselho e 

Secretária do Meio Ambiente Claude Mary Moura abriu os trabalhos, 

fazendo as solenidades de abertura, saudando e agradecendo o 

comparecimento de todos. Informou ainda, a pauta da presente reunião. 

Na oportunidade mencionou se todos concordavam que as reuniões 

ordinárias  se realizassem nas últimas quintas-feiras do mês às 10h da 

manhã, no Viveiro Municipal. Os membros ali presentes concordaram e  

a agenda do CMMA foi fechada. A Presidente relatou ainda sobre as 

intensas chuvas ocorridas no mês de fevereiro e do constante trabalho da 

equipe do Meio Ambiente em atender à população. Disse acerca dos 

licenciamentos que permitiram as limpezas nos córregos do município. 

Mencionou sobre o Decreto do Licenciamento Municipal que irá ser 

publicado se possível até final do mês de março. Passou a palavra para a 

servidora e engenheira Marina, que atua na Diretoria de Meio Ambiente 

para explanar  sobre a minuta do decreto do Licenciamento Ambiental 

Municipal que havia sido previamente encaminhada aos membros do 

CMMA. 

Marina tomou a palavra e discorreu sobre as definições trazidas no 

Decreto, bem como as atividades que serão licenciadas. Falou ainda sobre 

o procedimento de requerimento, publicidade, prazos das licenças, sobre os 

documentos que serão emitidos como: exame técnico municipal, parecer 

técnico municipal, termo de indeferimento, entre outras inovações trazidas 

pela Lei de Licenciamento Ambiental Municipal e Decreto que o 

regulamenta.  Ressaltou da necessidade do CMMA ter conhecimento das 

licenças emitidas, por meio de relatório elaborado pela SMAZU. Abriu aos 

conselheiros oportunidade para dúvidas e apontamentos. Ato contínuo, Dr. 

Ivan questionou o art. 17 da minuta do Decreto que dispõe sobre o 
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prazo para o munícipe que se sentir lesado pela instalação da atividade 

(dez dias) para se manifestar acerca da instalação e operação do 

empreendimento. A Presidente em seguida salientou acerca da 

segurança jurídica do empreendedor. “Ocorreria uma insegurança para 

os empreendimentos na cidade.” “Há a necessidade de se estipular um 

prazo razoável e de alerta aos interessados(…)” Em seguida disse 

ainda, “há um  mecanismo de controle, queremos que a cidade cresça, 

de forma ordenada. E importante lembrar que todos os pedidos de 

licenciamento passarão pelo CMMA. São vários crivos que serão feitos. 

Se o CMMA entender que há objeções, poderá manifestar-se. O 

licenciamento ambiental municipal será analisado somente na SMAZU 

(…)”.  

Outra sugestão oferecida pelo Dr. Ivan foi com relação ao artigo 21 da 

Minuta do Decreto que trata da renovação das licenças, no qual consta 

em redação que as licenças ambientais poderão ser renovadas a pedido 

do interessado, a critério da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria 

Urbana e Dr. Ivan diz que o dispositivo pode ser mais objetivo quanto ao 

critério estipulado. A sugestão foi acolhida e será feita a alteração da 

redação na minuta do Decreto. Sr. Ricardo Esper falou sobre os valores 

das taxas. Prosseguiu-se a discussão e, ao partir para a votação, foi 

deliberado e aprovado pelo Conselho, por unanimidade o Decreto do 

Licenciamento Ambiental Municipal. E Passou-se  a palavra para a 

representante do Instituto Suinã Oscarina Prado para a apresentação do 

projeto e sobre as oficinas de capacitação para elaboração do Plano 

Municipal de Mata Atlântica. Discorreu sobre os técnicos que atuam na 

instituição, que há ali corpo técnico para desenvolver PMMA, que é uma 

iniciativa da Suzano Celulose, que tem participação dos municípios 

Salesopolis, Santa Branca, Guararema e Jacareí.  

“Essa 1 fase é uma etapa de mobilização visando criar um grupo de 

trabalho, para cada ação do PMMA (...) Então estamos montando esse 
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grupo para colaborar na elaboração. A SMAZU precisa estar conosco 

para trazer esse olhar para o desenvolvimento do projeto (…)”, disse a 

representante Oscarina. “Precisamos juntar os articuladores para 

desenvolver o plano de forma integrada.” Mencionou sobre o corpo técnico 

do Instituto atuando para melhor forma possível conectar a paisagem como 

um todo.” A Presidente perguntou sobre as oficinas do projeto e Oscarina 

disse que foram iniciadas e que são quatro segundas feiras do mês, das  

11h às 13h da tarde, online e que as próximas serão presenciais e o local 

ainda a definir. Claude abriu convite aos Conselheiros pois reafirmou a 

importância da participação efetiva de ao menos um membro do CMMA.  

Foi pedido para que fosse encaminhado o link de acesso e o convite 

para os demais membros para que pudessem participar das oficinas. 

Encerrados os trabalhos às 11 horas e 28 minutos, sem nenhum outro 

assunto para discussão, deu-se por finalizada, cuja ata segue assinada por 

todos os presentes, conforme lista de presença. 

 

  Jacareí, 10 de março de 2022. 

 

 

 

CLAUDE MARY MOURA 

Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana 

Presidente do CMMA. 
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