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ATA CMMA/03/2022- Aos 28 dias do mês de abril de dois mil e vinte e 

dois, às 10h e 16 minutos foi realizada a 3º 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 o decreto do licenciamento ambiental 

municipal sairá publicado na próxima sexta-feira, dia 29 de abril de 

2022.  A Presidente relatou ainda sobre a semana do Meio Ambiente, no 

início do mês de junho e que haverá uma excelente programação e que o 

tema esse ano será “Jacareí Mais Verde”, no qual haverá uma abordagem 

acerca do reflorestamento e arborização urbana. Destacou que Jacareí 

possui parceria com o Corredor Ecológico, e que o mesmo realizou “o 

desenho da paisagem das florestas de Jacareí”,  disse a Presidente. 

Mencionou que a Secretaria de Meio Ambiente deparou com uma questão 

no contrato e na sequência houve um  estudo e planejamento de 

mobilização e de plantio com o consentimento dos produtores rurais, e que 

essas áreas teriam que ser cercadas. A Presidente disse que o município 

tem recurso para o plantio mas não o tem para o cercamento. Aí, segundo 

a Presidente, entra o Projeto Refloresta São Paulo. Jacareí encaminhou a 

documentação necessário para a aprovação do Projeto que prevê o 

cercamento que precisamos. Ato contínuo a Presidente citou sobre o 

Projeto Renascentes de Jacareí e o Pagamento por Serviços Ambientais: 

“Projeto de Lei que será um grande guarda chuva dos programas de 

reflorestamento, recuperação e cuidado com nossas nascentes.” São 

quatro os parceiros desse projeto: TNC, AMBEV, CORREDOR E 

PREFEITURA DE JACAREÍ. Referente ao Instituto Suinã, o contrato 

terminou final do ano passado esse ano faremos a implantação do projeto. 

Temos ainda o Projeto pela Suzano, SOS MataAtlântica-Planos da Mata, 

no qual oferece apoio aos municípios para que desenvolvam o plano 

mailto:governo@jacarei.sp.gov.br


    

Praça dos Três Poderes, 73 – 2º andar - Centro – Jacareí/SP - CEP 12327-903 

Telefone: (12) 3955-9033 – Fax: (12) 3961-1092 

governo@jacarei.sp.gov.br 

  
 

Município de Jacareí 
 

Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana 

 

 

 

municipal da Mata Atlântica. Concluiu a Presidente que Jacareí juntará 

todos esses parceiros e criará o Programa chamado Renascentes de 

Jacareí: “Nossa expectativa é que demonstrando a capacidade da cidade e 

a participação dos envolvidos, teremos mais recursos externos e 

investimentos para a nossa cidade.” 

Ato contínuo, a Presidente deu a palavra ao Sr. José Carlos e Rogério, 

representantes do SAAE para apresentação do projeto de Duplicação da 

ETE Central. Este projeto mencionou José Carlos, tem previsão de término 

de 30 meses:”O recurso veio pois o SAAE de Jacareí conseguiu recurso do 

governo federal, pois proporcionou um projeto de saneamento com um 

conceito integrado.” Salientou ainda que Jacareí é uma das únicas cidades 

que o tratamento de esgoto é feito pelo próprio município. O Engenheiro 

Rogério  tomou a palavra e explanou um pouco sobre o saneamento no 

município. A Presidente comentou sobre Jacareí ser uma cidade 

sustentável e do avanço que tivemos nos últimos anos. Encerrados os 

trabalhos às 11 horas e 25 minutos, sem nenhum outro assunto para 

discussão, deu-se por finalizada, cuja ata segue assinada por todos os 

presentes, conforme lista de presença. 

 

  Jacareí, 28 de abril de 2022. 

 

 

 

CLAUDE MARY MOURA 

Secretária de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana 

Presidente do CMMA. 
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