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ATA CMMA/04/2022- Aos 26 dias do mês de maio de dois mil e vinte e 

dois, às 10h e 16 minutos foi realizada a 4º Reunião Ordinária do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente. A Presidente do Conselho e 

Secretária do Meio Ambiente Claude Mary de 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 que a Secretaria de Meio Ambiente e 

Zeladoria Urbana já está apta a realizar o Licenciamento Ambiental 

Municipalizado. Na pauta hoje falaremos sobre a Semana do Meio 

Ambiente, a Diretora Carolina Xavier é a responsável e fará a divulgação 

entre segunda e terça (início de junho). Falaremos também sobre o 

Programa Renascentes de Jacareí, programa este que será um grande 

guarda chuva , e nós faremos um controle único desses programas para 

que tenhamos um panorama dessas atividades ambientais e do 

Pagamento por Serviços Ambientais, disse a Presidente. A Presidente 

mencionou ainda as ações pontuais realizadas como os TCRA’S: o SAAE 

tem cumprido os seus TCRA’S; temos avançado com o uso de diversas 

forças que compõem o cenário do município. Mencionou ainda sobre o 

aplicativo que será gerado pela TNC para que possamos ter um 

acompanhamento mais adequado desse trabalho. “Pelo arranjo 

institucional que foi feito teremos condições de unir os programas 

ambientais”, relatou a Presidente. Com o Programa Renascentes 

teremos clareza da responsabilidade do proprietário rural em manter a 

área que será preservada. A Presidente, oportunamente discorreu sobre 

o PSA: “tem uma série de atividades que caracterizam o PSA; ponta do 

projeto é o PSA, é o financeiro. Para chegar no financeiro ele tem que 

cumprir uma série de itens.” Apoio financeiro pode vir da iniciativa privada 

e Poder Público. Uma das fontes de recursos é o FEHIDRO – Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos para o qual foi submetido o projeto de 

restauração florestal e pleiteado recurso financeiro para construção de 
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cercas para as App’s objeto de projeto de restauração florestal junto a 

ACEVP, mencionou a Presidente. Dia 10 de junho às 14h será realizado 

o evento para apresentação do projeto de Lei Renascentes de Jacareí. 

Dr. Ivan perguntou se o Projeto de Lei passará pelo Conselho. Claude 

disse que sim que fará o encaminhamento, mas que não o PL não 

necessita da aprovação do CMMA. Claude reforçou que será feita mais 

publicidade sobre Licenciamento Ambiental Municipal. Associação dos 

engenheiros e arquitetos se manifestou interesse em apresentar o 

licenciamento. Ricardo Esper comentou acerca do Consórcio Ambiental  

e se instituído iria impactar o licenciamento ambiental municipal. Claude 

comentou que estão em fase de estruturação e que o município não 

aderiu ainda ao consórcio: “tínhamos dúvidas jurídicas, e aguardaremos 

o andamento do Consórcio.” Claude perguntou se mais alguém gostaria 

de se manifestar antes do término da reunião e Elaine da ETEC se 

apresentou, disse que tem uma programação interessante para a 

semana do meio ambiente, palestra dia 04 sobre licenciamento 

ambiental. E comentou da necessidade de divulgação do curso técnico 

ambiental. Lírio, representante da Associação dos Engenheiros e 

Arquitetos, comentou sobre a falta de recebimento das convocações. 

Ricardo Esper, representante da CIESP, perguntou sobre controle de 

caçamba no município. Valter, da Associação dos Engenheiros e 

Arquitetos de Jacareí, falou sobre um trabalho de conclusão de curso feito 

por alunos da Fatec, sobre o controle das caçambas municipais e a 

necessidade de um regramento municipal. Carolina Xavier falou sobre 

semana do meio ambiente. “Jacareí mais verde”. Todos os dias serão 

oferecidas palestras e oficinas presenciais e serão divulgadas no site da 

prefeitura. O Projeto “viver o viveiro” será retomado no domingo, no dia 

05. 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. 
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  Jacareí, 26 de maio de 2022. 

 

 

CLAUDE MARY MOURA 

Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana 

Presidente do CMMA. 
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