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 ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA – CONSELHO 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA DE 

PEDREIRA, REALIZADA NO DIA 30 Julho DE 2019, LOCALIZADA NA RUA 

MARIO ZAPERLON Nº 279, BAIRRO JARDIM TRIUNFO. 

 

 Estavam presentes na Renião, a Sra. Daiana Scarpato Cavasoti 

(representando Associação dos Engenheiros), o Sr. Eduardo Pazini (representando 

Defeza Civil), o Sr. Paschoal Leoner (representando Secretaria de Meio Ambiente), a 

Marcelo Duo (Representante do Legislativo), o Sr. Marcos Antonio Nunciaroni 

(Representante da Associação Nautico) e o Sr. Ricado Ferrareto (Representando da 

Associação dos Engenheiros). Justificaram a não presença na renião, o Sr. José 

Roberto Cassiani (Representante da Prenat), a Sra Maria Cristina Bataglioli 

(representando da Secretaria  de Saúde). 

 Na reunião foram pautados os seguintes assuntos: 1-Leitura, discussão e 

aprovação da Ata da 3ª Reunião ordinária do mês de Junho/2019.  2-Assinatura do 

oficio solicitando a Mineração Fazenda Boa Vista, um cronograma do “Desmonte de 

Rocha” para acompanhamento do Comdema e fiscalizar se estão sendo cumpridas 

as condicionantes da LO 37003705. 3-Discutir e implementar a lei existente aos 

postos de combustíveis estendendo aos lava rápidos.4-Escrever as diretrizes dos 

empreendimentos que devem passar pelo Comdema. 4-Andamento do assunto sobre 

apresentar ao Gaema uma sugestão de áreas degradadas e corredores ecológicos 

para recuperação ambiental dentro de uma buffer de 1, 2 e 5 KM da barragem de 

Pedreira conforme reuniões de 03 e 17/05/19, realizada no MP. A intenção deste 

estudo é o GAEMA negociar com o DAEE, em contra partida aos impactos causados 

pela obra. 

 A reunião agendada para as 18h teve inicio às 18h:36m, quando obteve o 

corum mínimo necessário de seis conselheiros. A ATA da reunião anterior não foi lida 

devido a todos os conselheiros presentes dispensaram a sua leitura, 

consequentemente a mesma foi aprovada e assinada. O Sr. Marcelo sugeriu dos 

ofícios do conselho serem enviados através do legislativo para ter um maior poder de 

resposta. A Sra. Daiane informou que a mineração já não está cumprindo as 

condicionantes por estar trabalhando fora de horário, sendo que os horários 

permitidos na condicionante da LO é das 7h as 17h, e que a LO tem validade até 

01/2010. Foi sugerido de elaborar um oficio ao SAAE solicitando o roteiro de  

atendimento aos novos empreendimentos no ramo de lava rápido, oficinas mecânicas 

de automotores (ex.: carro, caminhão, moto, troca óleo, etc). Também foi sugerido 

elaborar um ofício a Gelco solicitando cópia da outorga da capitação da água bruta e 

de como essa agia é bombeada do rio até a industria, e também como é feita a 

cobrança da energia elétrica dessa operação. Ainda  foi sugerido de oficializarmos o 

executivo sobre a ausência consecutiva dos conselheiros. Foi discutido quais 
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empreendimentos devem passar pela analise e manifestação do Comdema onde foi 

criado uma pré lista para analise, sendo: 

 

1 - Loteamentos: todos (industriais, comerciais, residências). 

2 - Parcelamento de solo: todos (ex,: 1 módulo fiscal = 18 mil m2). 

3 - Comercias: todos com impactos ambientais (ex.: lançamento de efluentes, 

emissão de poluentes, geração de resíduo classe 1 e 2). 

4 - Abertura de novos acessos: públicos ou privados. 

5 - Movimentação de terra: acima de 1000m3, urbano ou rural. 

6 – Indústrias: com áreas acima de 5000 mil m2 de construção. 

7 - Atividade de poda ou supressão de árvores: em áreas publicas ou particulares por 

empresas terceirizadas. 

8 - Empreendimentos como telecomunicações, geração e transmissão de energia. 

9 - Construção de barramentos: açudes, tanques, represas e barragens. 

10 - Construções de: pontes, travessias, tubulações, redes pluviais, efluentes e água 

tratada.  

 

Lavra-se a ATA, que segue assinada por todos os presentes; 

 

Pedreira, 18 de Junho de 2019. 
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