
MOÇÃO Nº 66, DE 2019
O governo do Estado de São Paulo,  por  meio de Departamento  de Águas e Energia Elétrica

(DAEE),  deu  início  às  obras  de  instalação  da  Barragem  de  Pedreira,  no  rio  Jaguari,  destinada  à
regularização de vazão hídrica e futuramente, dependendo de novas obras, para abastecimento público,
com 52 metros de altura, área inundável de mais de 200 hectares e capacidade de quase 40 milhões de
metros cúbicos de água.

Segundo o projeto, a Barragem está localizada logo acima da cidade de Pedreira, a 800 metros
das primeiras casas e a três mil metros do centro da cidade. No caso de rompimento da estrutura a água
chegaria às primeiras casas em cerca de dois minutos e em cinco minutos inundaria o centro comercial
do município.

A partir do momento que tomou conhecimento deste projeto a população de Pedreira demonstrou
preocupação e temor que se transformou em pânico após o rompimento das Barragens da Vale em
Mariana  e  especialmente  em  Brumadinho,  com  a  perda  de  centenas  de  vidas  e  as  sabidas
consequências ambientais, sociais e econômicas. Estes acontecimentos mudaram a visão das pessoas
sobre morar e se hospedar a jusante de barragens por mais que se enfatize sua segurança sob o ponto
de vista técnico.

A cidade de Pedreira, que faz parte do Circuito das Águas Paulista, com população superior a 40
mil  habitantes,  tem forte  vocação  turística  pelos  seus  predicados  naturais  e  a  produção  de  louças,
cerâmicas e outras peças artísticas e de decoração. A instalação de uma barragem deste porte e tão
próxima à área urbana do município levaria a cidade a uma trajetória de decadência e esvaziamento
econômico e demográfico.

Existem outras soluções não traumáticas para prover a necessidade hídrica tanto da Bacia do PCJ
(Piracicaba,  Capivari  e  Jundiaí),  como da Região  Metropolitana de  São Paulo,  conforme estudos  de
órgãos do governo do Estado de São Paulo, além das imensas possibilidades de aprimoramento da
gestão das águas.

Requeremos,  outrossim,  que  desta  manifestação  seja  dada  ciência  à  Câmara  Municipal  e
Prefeitura do município de Pedreira.

Ante o exposto, formulamos a seguinte moção:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO apela ao Excelentíssimo Senhor

Governador  do  Estado  para  que  determine  à  Secretaria  de  Infraestrutura  e  Meio  Ambiente  e  ao
Departamento de Águas e Energia Elétrica que suspendam imediatamente as obras de instalação da
Barragem de Pedreira.

Sala das Sessões, em 23/5/2019.
a) Márcia Lia a) Enio Tatto a) Monica da Bancada Ativista a) Marcio Nakashima
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