COMDEMA
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
PEDREIRA-SP

Pauta 4ª Reunião Ordinária do COMDEMA
Data: 25/06/2018
Local: Sede da Associação Comercial de Pedreira
1. Leitura, discutição e aprovação da Ata da Reunião do mês de Maio de 2018;
2. Referente ao grupo de trabalho para acompanhamento da barragem de Pedreira, solicitarmos ao
DAEE:
- Projeto executivo da barragem.
- Cronograma detalhado da obra.
- ARTs de todos os profissionais do projeto.
- Projeto de realocação das estradas existentes com os estudos de impactos que essas novas
estradas causaram, pois em ambos os lados da represa há áreas de matas nativas que serão
impactadas.
- Apresentar o Plano de Segurança e Plano de Emergência para a cidade de Pedreira que ficara
apenas a 2,5km abaixo da barragem.
- Em caso fatal de um rompimento da barragem, apresentar mapa demarcando como área de risco
todas as áreas e propriedades, que serão atingidas com o esvaziamento completo da barragem.
- Apresentar plano com remoção e acomodação de todas as famílias que ficaram em área de risco
permanente em caso de rompimento da barragem.
3. Notificar os proprietários do loteamento Terras di Castellari, para limpeza dos terrenos devido as
recorrentes queimadas, segundo a Brigada de Incêndio.
4. Solicitar ao proprietário do novo loteamento que está sendo aberto no Altos da Santa Clara, o
projeto e estudos de impactos ambientais para analise do COMDEMA.
5. Discutição e aprovação do Projeto de IPTU Verde.
6. Solicitar informações as empresas MSG e Elecnor que estão construindo as linhas de transmissão,
de como será feita a compensação ambiental das áreas impactadas.
7. Leitura final do novo regimento interno.
8. Solicitar ao DAEE informações sobre o cumprimento de todas as condicionantes da licença prévia,
pois se cumprirem não pode ser emitida a licença de instalação.
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