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ATA DA 100ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2009 
 

Data: 26/05/2009 

Local: Centro Paulo Freire – Paço Municipal 

Início: 09h30 Término: 13h00 

O Sr. Presidente deu início a reunião. Ausentes representantes do IBAMA e do 

IPECAB.   

Pauta: 

1. Projetos de esgotamento sanitário de empreendimentos no Jd. São 
Lourenço:  

a. Item a: O Sr. Presidente explanou sobre o tema e passou a palavra aos 
Srs. João Carlos, Chefe da Seção de Licenciamento Ambiental e Wa-
shington, fiscal da Secretaria de Meio Ambiente, que fez o levantamento 
da atual situação dos processos que tratam do assunto em tela. Este, por 
sua vez, explicou cada situação em particular e informou que o relatório 
completo do levantamento será encaminhado aos membros por email.  

b. Os processos administrativos em questão são: 52091/90; 03102/02; 
51854/86; 52234/91; 51760/88 e; 00495/08. Os processos referem-se 
respectivamente às quadras 02, 03 e 12 do bairro Jd. São Lourenço I; 
quadras 01, 04 e 08 do bairro Jd. São Lourenço II. 

c. Ressaltou que apenas o Processo 52091/90, no Jd. São Lourenço I, pos-
sui projeto de tratamento de efluentes aprovado pela CETESB e é o único 
cujo empreendimento encontra-se em fase de construção, incluindo a es-
tação de tratamento de esgoto. 

d. O Sr. Presidente informou, ainda, que os processos citados estarão dis-
poníveis na Secretaria de Meio Ambiente para análise da Comissão de 
Avaliação de Projetos de Esgotamento Sanitário.  

2. Programa Municipal de Construções Sustentáveis: o Sr. Presidente leu a 
instrução normativa que trata do assunto e os membros do Conselho, por 
unanimidade, aprovaram a norma; 

3. Semana de Meio Ambiente: o Sr. Presidente informou que, em comemora-
ção à Semana do Meio Ambiente, acontecerá um Ciclo de Palestras abor-
dando diversos temas relacionados ao meio ambiente e, especialmente, ao 
projeto Município Verde. Afirmou que os membros receberão o convite e a 
programação por email. 
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4. Assuntos Gerais: 

a. O Sr. Roy Beck, representante da APROAQUA, demonstrou sua preocu-
pação em relação às invasões nas Chácaras Vista Linda, em região pró-
xima ao Rio Itapanhaú. Falou também acerca da Ilha Rio da Praia, sobre 
sua regularidade imobiliária, em especial sobre o desmembramento da 
propriedade, pendente à apresentação de documentos. 

b. O Sr. Presidente foi questionado sobre as medidas tomadas em relação 
ao problema dos cavalos soltos nas ruas e respondeu que tentaria agen-
dar com a responsável pelo Setor de Zoonoses sua participação na pró-
xima reunião do Conselho para que a situação fosse melhor esclarecida.  

 

A próxima reunião ordinária ficou agendada para o dia 30 de junho de 

2009. Nada mais havendo para tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da 

qual eu, Cinthia Pestana Gomes (...................), lavrei a presente ata que depois de lida, 

discutida e achada conforme, foi assinada por mim, pelo Presidente e demais membros 

presentes. 

Bertioga, 26 de maio de 2009. 

 

 Eng.º Manoel Prieto Alvarez 
Secretário de Meio Ambiente 

Presidente do CONDEMA 
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