Conselho Comunitário de Defesa do Meio Ambiente
Município de Bertioga - SP

ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONDEMA DE BERTIOGA - 2009
Data:

24/11/2009

Local:

Casa da Cultura - Avenida Tomé de Souza, 130 – Centro – Bertioga/SP

Início:

09h30

Término:

11h30

Esta reunião foi presidida pelo vice-presidente André Rogério de Santana em razão do
Presidente, Eng.º Manoel Prieto Alvarez, estar em São Paulo/SP, na Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, recebendo o Prêmio von Martius de Sustentabilidade pelo 3º lugar, na categoria “Natureza”, com o Projeto “Calcule aqui seu impacto
pessoal de carbono”. Ausentes representantes da OSCIP Bertioga Município Saudável,
IBAMA e Secretaria de Meio Ambiente do Estado.
Pauta:

1. Assuntos Gerais
a. A ata da reunião anterior não foi lida. Os membros solicitaram que fosse encaminhada pelo correio eletrônico para análise e aprovação.
b. Próxima reunião ordinária: em razão de compromisso do Secretário de
Meio Ambiente no dia 08 de dezembro em Brasília/DF, foi solicitada alteração
da data da próxima reunião para o dia 15 de dezembro. O pedido foi aprovado
por unanimidade.
c. Pelo conselheiro Paulo Velzi foi ratificada a necessidade de providências no
sentido de viabilizar área pública para instalação de estação de tratamento de
esgoto no Jardim São Lourenço. Foi informada a existência de procedimento
administrativo que instrui esta pretensão. Solicitou que se fizesse contato com
os representantes do DEPRN e IBAMA sobre o não comparecimento às reuniões ordinárias, ressaltando a importância da participação. Por fim, propôs
que constasse como pauta da próxima reunião atividades ambientais a serem
desenvolvidas no verão 2009/2010.
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2. Apresentação Técnica do Projeto da Riviera de São Lourenço e Processo de

Licenciamento: o biólogo Ítalo Mazzarella, Diretor da Gaya Consultoria Ambiental, apresentou o projeto técnico para implantação de módulos da Riviera de São
Lourenço, com mais de 2 milhões de metros quadrados, objeto de licenciamento,
no ano de 2005, pelo Departamento Estadual de Proteção aos Recursos Naturais
(DEPRN), demonstrando as estruturas e técnicas desenvolvidas para a supressão
de vegetação, apreensão e soltura de fauna. A apresentação em meio digital foi
disponibilizada para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e filmada pela Assessoria de Comunicação em duas fitas para registro e consultas.

Nada mais havendo para tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu,
Marco Antonio de Godoi (...................), lavrei a presente ata que depois de lida, discutida e
achada conforme, foi assinada por mim, pelo Presidente e demais membros presentes.
Bertioga, 24 de novembro de 2009.

André Rogério de Santana
CMB – titular
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PMB – titular

CMB – titular
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