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INQUÉRITO CIVIL 14.0409.0002265/2012-9
(IC 03/02 - Cordeirópolis apensado)

Trata-se de Inquérito Civil instaurado de

Promotoria de Justiça de Rio Claro, em 19 de abril de 2012, após notÍci

jornalística do Jornal Folha de São Paulo, em 16 de abril de 2012, veiculando qu

a poluição atmosférica no Município de Santa Gertrudes - SP alcançava Índices

inadequados, segundo medições da CETESB - Companhia Ambiental do Estado

de São Paulo, determinando-se diligências a vários órgãos públicos para a

monitoração do problema (fls, 02/25), Posteriormente, os autos foram remetidos

a este núcleo, havendo atuação conjunta com o Promotor de Justiça de Meio

Ambiente de Rio Claro, Dr, Gilberto Porto Camargo,

Às fls, 848/900, houve juntada de cópia do despacho prolatado

nos autos de IC 03/2002 (apura irregularidades nas atividades minerárias do

Município de Cordeirópolis), determinando que as investigações do polo

cerâmico ocorressem apenas nos presentes autos, apensando aqueles a estes.
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Inicialmente, reitero o teor dos relatórios relativos às

prorrogações de prazos para conclusão do presente Inquérito Civil de fls. 6881709,

812/816, 1.240/1.262, 1.645/1.670, 1.821/1.838, 2.178/2.217, 3.085/3.121,

3.574/3.589 e 3.778/3.791.

Em cumprimento às determinações

acostaram-se aos autos os seguintes documentos:

1) Oficio 816/2016/CJL, remetido pela CETESB, conte do

anexa a Informação Técnica n° 126/20l6/CJL, no sentido de terem sido efetuada

inspeções técnicas em 53 empresas do denominado Polo Cerâmico de Sant

Gertrudes (PCST) que se utilizam de Equipamentos de Controle de Poluição

(ECP), sendo que apenas em duas delas verificaram-se problemas

operacionais, sendo elas autuadas, em cumprimento ao item "1" (fls.

3.793/3.795);

2) Oficios nO 103 e 104/20l7-ecbd, expedidos em

cumprimento aos itens "2", "3" e "5" (fls. 3.796/3.799);

3) E-mails enviados aos presentes à reunião de 19/08/2015; ao

CAEX (ATP Andréa Mechi), à Subsecretaria de Energia e Mineração (SEM); à

Câmara Municipal de Rio Claro (bem como a todos os vereadores); aos

Excelentíssimos Senhores Prefeitos Municipais de Rio Claro, Cordeirópolis,

Santa Gertrudes e Iracemápolis; ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT); ao

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM); à CETESB; ao 5°

Promotor de Justiça de Rio Claro; ao Promotor de Justiça de Cordeirópolis; ao

Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Aldo Demarchi; à Superintendência

do D.E.R., em cumprimento ao item "4" (fls. 3.801/3.804).
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Em 15 de fevereiro de 2017, juntaram-se aos autos os Oficios

n° 160, convocando o ATP Michel Metran da Silva para participar de reunião em

14/02/2017, em São Paulo/SP (fls. 3.806/3.810), para a qual também solicitam s

que fossemos designados (fl. 3.809/3.810).

Aos 21 de março de 2017, veio aos autos despacho ministe ial

de 21/05/2017 (fls. 3.811/3.815). Em cumprimento a este, juntaram-se aos aut s

os seguintes documentos:

1) Lista de presença da reunião realizada em 14/02/2017, e

São Paulo/SP (fl. 3.817);

2) E-mail e documentos enviados pela Promotoria de Justiça

de Rio Claro, em atenção ao Oficio nO103/2017 -ecbd, encaminhando as seguintes

cópias (fls. 3.818/3.842):

a) Oficio n° 025/2016, da Secretaria Municipal de Saúde de

Santa Gertrudes/SP, encaminhando Relatórios de Doenças Respiratórias no

Município, dos anos de 2009/2012, 2013/2014 e 2015/2016 (fls. 3.819/3.822);

b) Oficio G.P. 223/2016, da Prefeitura Municipal de Santa

Gertrudes, alegando que tem contribuído para o controle da poluição, por meio de

parceria com a CETESB e possui competência para regulamentar a circulação de

veículos na área urbana. Relata ter tomado várias medidas para combater a

poluição de materiais particulados, gerados pela movimentação de cargas, mas a

maioria da movimentação, sobretudo de argila, ocorre na zona rural em estradas

que sequer pertencem ao Município. Em relação à pavimentação, informa que

havia promessa do Governo do Estado em destinar verba para o asfaltamento

dessas vias rurais, mas até o momento nada de efetivo ocorreu (fls. 3.823/3.824);
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c) Expediente nO010372/17/SUP/2016, do Departamento de

Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes,

encaminhando manifestação da Diretoria de Operações - DO. Informou-se trat -

se de vias vicinais e urbanas, de responsabilidade municipal, motivo pela qual tão

possuem os informes de interesse. Ressalvou-se que a intervenção do DER nas

estradas vicinais, quando viável, estará condicionada à autorização govername tal

e à formalização de convênio. Anexa, ainda, cópias do OFC-SUP/EXT-121/20 /

e dos documentos que o instruíram, dirigidos a este Núcleo (fls. 3.825/3.842);

3) Matéria jornalística intitulada "Exploração de Recursos

Minerais: Mineração na Cidade" - Piracicaba é a 12a cidade da Região de

Campinas com maior arrecadação por essa atividade, publicada na Gazeta de

Piracicaba, em 03/03/2017 (fl. 3.843);

4) Oficios n° 327 a 333/2017, bem como encaminhamento

destes por e-mail (fls. 3.844/3.866), convidando os interessados a partir de

reunião, na sede deste núcleo, em 31/03/17, às 14 horas;

5) E-mail enviado aos Promotores de Justiça do Meio

Ambiente de Rio Claro, Cordeirópolis e Limeira (fls. 3.867), convidando-os para

a reunião supracitada.

Aos 28 de março de 2017, juntou-se aos autos Oficio n°

334/2017, referente a convite para participação de reunião técnica designada para

o dia 31/03/2017 à Dra. Joseli Maria Piranha e e-mail, encaminhando-o a esta

(3.872/3.874).

Certificou-se, em 03 de abril de 2017, expiração do prazo de

30 dias, sem resposta, do Oficio nO104/2017, enviado à CETESB por este Núcleo;
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e que foi feito contato com a funcionária da Diretoria de Controle e Licenciamento

Ambiental da CETESB, Sra. Lucia, a qual informou que tal Oficio fo

encaminhado à CETESB de Limeira para resposta. Diante disso, deliber u-se

reiteração do teor do Oficio nO104/2017 através do Oficio nO361/2017 -ecbd com

prazo de 10 dias úteis (fls. 3.875/3.877).

Aos 07 de abril de 2017, acostaram-se aos autos:

1) Lista de presença da reunião realizada em 31/03/2017, n

Sede deste Núcleo (fls. 3.879/3.881);

2) E-mails enviados pelo Dr. Gilberto Porto Camargo,

contendo materiais para a audiência pública sobre o Plano Diretor de Rio Claro,

os quais foram anexados em mídia digital (fls. 3.882/3.886).

Em 18 de abril de 2017, juntou-se aos autos despacho

ministerial de mesma data (fls. 3.888/3.896), bem como se deliberou, por escrito,

o seguinte (fl. 3.887):

"Encaminhe-se o edital para o CAO solicitando

urgente publicação no DOE ante a proximidade da audiência pública,

os feriados e o prazo de dez dias úteis antes da audiência.

Afixe-se cópia do edital no mural da Promotoria,

solicitando igual providencia ao 5° Promotor de Justiça de Rio Claro"

(fi. 3.887);

Em 20 de abril de 2017, em cumprimento ao despacho

ministerial de 18/0412017, acostaram-se aos autos os seguintes documentos:
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1) Minuta da ata da reunião com pesquisadores, realizada em

31/03/2017 (fls. 3.899/3.911).

2) Cópias dos Oficios 175 e 176/2017 de 04/04/17, expe

pelo Dr. Gilberto Porto Camargo, solicitando o prédio do NAM (N cleo

Administrativo Municipal) de Rio Claro para realização de audiências púb .cas

em 09 e 11/05/2017, reiterados por estarem sem resposta (fls. 3.912/3.913);

3) Minuta de edital de audiência pública marcada para os dia

09 e 11/05/2017, das 19 às 22 horas, no auditório do NAM de Rio Claro, versando

sobre a extração de argila para o Polo Cerâmico de Santa Gertrudes e o

zoneamento no Município de Rio Claro, frente ao Plano Diretor de

Desenvolvimento de Rio Claro, em fase de revisão (PLC 150/15) (fls.

3.914/3 .919);

4) "Release" da Secretaria de Estado de Energia e Mineração

(SEEM), sobre seminário técnico com o tema "Inovação na Cadeia Produtiva da

Mineração: uma ação urgente e necessária", realizado no dia 28/03/17, na sede da

SEEM (fl. 4.035), em evento conjunto com Escola POLITÉCNICA da USP -

Universidade de São Paulo; a UNESP - Universidade Estadual Paulista de Rio

Claro e o CREA-SP - Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, no qual

houve 17 palestras (fls. 3.920/3.934);

5) Cópia do Oficio n° 219/2017, de 18/04/17, expedido pelo

Dr. Gilberto Porto Camargo, Promotor de Justiça de Rio Claro, reiterando a

solicitação do prédio do NAM (Núcleo Administrativo Municipal) de Rio Claro,

para realização de audiência pública em 09 e 11/05/17 (fl. 3.935);

6) Cópia do Oficio nO508/17, de 18/04/17, do Gabinete do

Prefeito Municipal de Rio Claro, cedendo o prédio do NAM para a audiência

pública de 09 e 11/05/17, das 19h às 22h (fl. 3.936).
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Aos 24 de abril de 2017, fora juntado aos autos:

I) Oficios n° 403 a 416/2017-ecbd, expedidos em

cumprimento aos itens "2" a "lO" do despacho ministerial de fls. 3.887/3.896 (fls.

3.938/3.991), relativos aos convites às autoridades, para participação nas

audiências públicas de 09 e 11/05/17;

2) E-mail enviado aos participantes da reunião de 31/03/1

para revisão da minuta da ata, no prazo de 3 dias (fls. 3.992/3.993);

3) E-mail enviado ao Centro de Apoio Operacional (CAO),

solicitando a publicação do edital da audiência pública no Diário Oficial do

Estado (fl. 3.994);

4) E-mail enviado ao Dr. Gilberto Porto Camargo, solicitando

a fixação de cópia do edital de audiência pública na Promotoria de Justiça de Rio

Claro (fl. 3.995);

5) E-mails enviados aos órgãos/entidades mencionados no

item "2" do despacho ministerial de fls. 3.887/3.896, convidando-os a participar

da audiência pública nos dias 09 e 11/05/17 (fls. 3.996/4.033).

Ainda em 24/04/17, juntaram-se aos autos apresentações

realizadas durante seminário técnico no dia 28/03/2017, com o tema "Inovação

na Cadeia Produtiva da Mineração: uma ação urgente e necessária", extraídas do

"site" da SEEM (fls. 4.03414.035 e 4.167/4.239).

Em 25 de abril de 2017 houve ajuntada aos autos dos seguintes

documentos:
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1) E-mail enviado pelo Dr. Gilberto Porto Camargo

imprensa, sobre a audiência pública de 09 e 11/05/2017 (fls. 4.037/4.038);

2) Oficio nO 108/2017/C e documentos, expedido ela

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental da CETESB, em resposta ao

Oficio nO 104/2017-ecbd deste Núcleo, encaminhando, encaminhando

documentos, informações e solicitações a seguir descritas:

a) Informação Técnica nO 033/2017/CJL, elaborada pela

Agência Ambiental de Limeira;

b) E-mail a Informação Técnica 033/2017 aos presentes na

reunião de 31/03/2017 (fls. 4.039/4.043);

c) A CETESB solicitou prazo adicional para envio de nova

Informação Técnica, por encontrarem-se em fase de execução algumas ações

do Plano de Ação de Redução de Emissões de Fontes Estacionárias - PREFE

- relativas às empresas do setor de mineração de argila e produção de pisos

cerâmicos, estando previsto novas informações mais conclusivas no prazo de

60 dias;

d) Diante da Informação Técnica nO033/2017CJL, a qual traz

informações sobre os últimos resultados do Plano de Monitoramento da

Qualidade do Ar apresentado pela ASPACER, bem como do Plano de Ação

constante do Programa de Redução de Fontes Estacionárias (PREFE) e em razão

do teor da Informação Técnica nO 01/16/EQQA de 10/02/2016, a CETESB

considerou que a metodologia proposta pela consultoria contratada pela

ASPACER não permite o levantamento de dados considerados tecnicamente

consistentes para o Monitoramento da Qualidade do Ar ou resultados do

plano proposto pela ASPACER à CETESB;
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e) Quanto ao Plano de Ação do PREFE, informa que se

encontra em vigência a Decisão de Diretoria nO 192/2016/C, de 30/08/20 6

(PREFE-Argila), a qual estabelece uma série de exigências técnicas adicionail~s

empresas do setor de mineração de argila e produção de pisos cerâmils,

destacando as seguintes:

e-I) Não há licenciamento da CETESB para novas áreas de

secagem de argila ao ar livre, desde 03/09/16;

e-2) Deverá haver elaboração de planilha visando realização

de diagnóstico e levantamento de informações sobre a situação das empresas em

relação às exigências do PREFE;

e-3) Já ocorreu o treinamento dos técnicos das Agências

Ambientais de Limeira e Piracicaba, para fiscalização das ações do PREFE, com

como o encaminhamento de planilhas para as empresas;

e-4) Haverá readequação das demais ações previstas no

PREFE, de forma a atender o novo cronograma estabelecido pela CETESB por

meio da Decisão de Diretoria nO283/2016/C de 20/12/2016 (anexada às fls.

4.041/4.042 dos autos);

e-5) As ações previstas no PREFE-Argila não foram

concluídas em sua totalidade, solicitando a este Núcleo prazo adicional de 60

dias para que possam repassar informações conclusivas sobre o Plano de

Ação da PREFE-Argila (fls. 4.040/4.042).

Nesta mesma data, juntaram-se aos autos e-mails enviados

pelos ATPs Roberto Varjabedian e AndreaMechi, Prof' Denise e pela Prof' Joseli

Piranha, sugerindo alterações na minuta da ata da reunião de 31/03/2017 (fls.

4.045/4.050).
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Em 26 de abril de 2017, acostou-se aos autos e-mail envia o

pelo CAEx, informando que foi deferida a participação dos ATPs Andrea Me hi

e Roberto Varjabedian na Audiência Pública em Rio Claro (fl. 4.052).

Aos 03 de maio de 2017, foram juntados aos autos:

I) Publicação do Edital de Audiência Pública no DOE e
27/04/2017 (fls. 4.057/4.060);

2) Oficio CTOBRAS/CTGEO nO 008/2017, expedido pelo

Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), referente ao presente Inquérito Civil,

apresentando algumas considerações, por entender existirem informações

equivocadas no Parecer 154/2016 MAHUAC/CAEx/MPSP (fls. 3.758-A/3.776)

de 06/12/2016, especificamente quanto aos assuntos nos quais há menções a

documentos técnicos emitidos por parte do IPT, quais sejam: zoneamento

minerário proposto no Relatório Técnico IPT 129.345-205 e pré-proposta do IPT

para a realização de estudos hidrogeológicos; bem como e-mail encaminhando-o

aos participantes da reunião de 31/03/2017 as alegações do IPT (fls. 4.061/4.065);

3) Oficio nO211/2017/5"PJRC/ama e documentos, enviados

pelo 5° Promotor de Justiça de Rio Claro, comunicando arquivamento do IC n°

14.0409.0000007/2016-8, por regularização da atividade potencialmente

poluidora ao meio ambiente pela empresa investigada (fls. 4.066/4.071).

Em 04 de maio de 2017, certificou-se expiração dos prazos,

sem resposta, dos Oficios nO 361 e 407/2017, enviados, respectivamente, à

CETESB e à Fundação Florestal, juntando-se os seguintes documentos:
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1)Oficio nO429 e 430/2017 -ecbd, reiterando, respectivamente,

o Oficio nO361/2017 (à CETESB de Limeira) e 407/2017 (à Fundação Florestal)

reiterando-lhes, convite para participação na Audiência Pública sobre extraçã,

minerária no Município de Rio Claro, nos dias 09 e 11/05/17 (fls. 4.076/4.080);

2) Ata consolidada da reunião de 31/03/2017 e e-mail

encaminhando-a aos participantes, solicitando informações sobre a eventual

conclusão do parecer, a ser apresentado naquelas audiências, bem como a

confirmação dos nomes dos expositores e da descrição exata dos respectivos

temas, para que se possa constar da programação definitiva do evento, se possível

até 05/05/17, podendo ser prorrogado, caso necessário (fls. 4.081/4.093);

3) E-mails enviado às Prefeituras e Câmaras Municipais,

reiterando-lhes o convite para participação na audiência; à Secretaria de Energia

e Mineração e à ASPACER, reiterando a solicitação de indicação de representante

nas audiências, assim como indicação de eventuais expositores, até o dia

05/05/17, a fim de que se possa montar a programação definitiva das audiências;

e ao 5° Promotor de Justiça de Rio Claro solicitando o apoio necessário para

inscrições e recepção aos participantes das audiências públicas nos dias 09 e

11/05/17, bem como demais infraestrutura necessária, para o bom andamento dos

trabalhos, se necessário providenciando apoio de servidores municipais e/ou de

outras instituições (fls. 4.094/4.103).

Ainda naquela data, certificou-se confirmação de recebimento

do e-mail enviado por este Núcleo em 04/05/2017 pela funcionária Carolina da

ASPACER (que ainda informou que falaria com um dos diretores e retomaria em

seguida) e pela funcionária Lilian da Secretaria de Energia e Mineração.

Outrossim, confirmou-se recebimento do e-mail de 04/05/2017 pela funcionária
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Em 09 de maio de 2017, vieram aos autos os seguintes e-mai s:

1) E-mai! enviado pelo Dr. Gilberto Porto Camargo, em

atenção ao e-mail enviado por este Núcleo em 04/05/17, anexando Ofício nO

262/2017/53 PJRC/ama, em cumprimento ao item "6" do despacho ministerial de

04/05/2017, fls. 4.072/4.074. (fls. 4.106/4.107), no tocante à solicitação de apoio

para as audiências públicas;

2) E-mail enviado por este Núcleo aos participantes da reunião

de 31/03/17, encaminhando a ata consolidada (fls. 4.108/4.109);

3) E-mai!s trocados por Rafaela Silva e este Núcleo, sobre a

data de entrega do parecer mencionado na ata da reunião, bem como

encaminhamento por esta de apresentação para as audiências públicas de 09 e

Natasha, da Fundação Florestal, o qual encaminhava

430/2017. Ademais, certificou-se que a Prof' Joseli Maria Piranha entro e

contato por telefone com este Núcleo, informando que teve um problema de s úde

e estará afastada por uma semana. A digna professora informou que e tava

finalizando o parecer solicitado na última reunião e o encaminhará no fin I de

semana (fl. 4.104).

11/05/2017 (fls. 4.110/4.127);

4) E-mails trocados entre a Prof' Joseli Maria Piranha e este

Núcleo, solicitando verificação quanto à possibilidade de transmissão da

audiência pública via Skype ou videoconferência, a qual foi solicitada por este

Núcleo mas que não pôde ser atendida por falta de infraestrutura no local (fls.

4.128/4.132).
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Aos 10 de maio de 2017, acostou-se aos autos "Informe

Mineral do Estado de São Paulo, extraído do site da Secretaria de Energi e

mineração do Estado de São Paulo (fls. 4.134/4.162), relativo à compens ção

financeira para exploração de recursos minerais.

Seguiu-se, em 12 de maIO de 2017, com a juntada d

seguintes documentos:

1) Oficio DE nO558/2017, enviado pela Fundação Florestal,

em atenção ao Oficio n° 407/2017-ecbd, encaminhando, em duas mídias digitais,

cópias dos Planos de Manejo da APA Piracicaba Juqueri-Mirim - área 2 e do

Perímetro Botucatu, da APA Corumbataí, Botucatu e Tejupá (fls. 4.164/4.165).

De tais documentos, conclui-se não existir Plano de Manejo na região de Rio

Claro;

2) Oficio GP nO 114/2017, enviado pelo Prefeito de Santa

Gertrudes, informando que não poderia comparecer à audiência pública de Rio

Claro, por compromissos agendados anteriormente, mas que sua representação se

daria por meio do Secretário Municipal de Habitação e Política Urbana, Sr. Paulo

Alexandre Zemuner Mascaro (fls. 4.166);

3) Apresentações realizadas durante seminário técnico no dia

28/03/2017, com os temas "Inovação na Cadeia Produtiva da Mineração: uma

ação urgente e necessária", "Mecanismo Financeiro para a conservação da

biodiversidade para o cumprimento de obrigações legais do setor produtivo" e

"Ações atuais para sustentabilidade na exploração mineral praticadas no polo

cerâmico de Santa Gertrudes", extraídas do site da SEEM (fls. 4.167/4.239).
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Em 22 de maio de 2017, acostaram-se aos autos as seguintes

notícias publicadas na Gazeta de Piracicaba, em 05/05/2017:

1) Matéria jornalística intitulada "Impacto Vizinho - G

PCJ promove audiência pública sobre extração de argila na cidade de Rio Cl

(fls. 4.241);

2) Editorial "Preservação do rio Corumbataí" (fls. 4.242).

Certificou-se, ainda naquela data, que o Oficio n° 361/2017.

ecbd foi equivocadamente reiterado à CETESB, por meio do Oficio nO429/2017-

ecbd, uma vez a resposta foi protocolada neste Núcleo em 24/04/2017 e juntada

às fls. 4.039/4.042 (fls. 4.243).

Aos 24 de maIO de 2017, foram juntados aos autos, em

cumprimento à determinação verbal, os seguintes documentos:

1) Lista de presença da Audiência Pública realizada em

09/05/2017 (fls. 4.248/4.255), com a presença de oitenta participantes;

2) Relação das quinze autoridades presentes no dia 09/05/2017

(fls. 4.256);

3) Fichas para manifestação preenchidas no dia 09/05/2017

(fls. 4.259/4.260);

4) Lista de presença da Audiência Pública realizada em

11/05/2017 (fls. 4.261/4.268), com noventa e quatro participantes;

5) Relação das treze autoridades presentes no dia 11/05/2017

(fls. 4.269/4.274);

6) Fichas de inscrições para manifestações preenchidas no dia

11/05/2017 (fls. 4.274/4.275);
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7) Oficio COMDEMA-CDU nO 003/2017 e Ofici

COMDEMA-CDU n° 004/2017, enviados pelo Conselho Municipal de Defesa o

Meio Ambiente e Conselho Municipal de Desenvolvimento Urba o,

apresentando sugestões de constar de Capítulo específico no Projeto de Lei o

Código de Obras do Município de Rio Claro, a regulação dos procedimentos pa a

liberação e execução de obras de mineração nas áreas determinadas pelo Plan

Diretor e que se colocam à disposição para esclarecimentos técnicos a respeito do

contido no Projeto de Lei do Plano Diretor (fls. 4.276/4.277);

8) Emenda Aditiva nOO 1 ao Projeto de Lei Complementar

150/2015, da Câmara Municipal de Rio Claro, a qual apresenta a definição de

Micro Minerador (fls. 4.278/4.281).

Em 26 de maio de 2017, acostaram-se aos autos:

1) E-mail enviado pelo Sr. Djalma José Walter, solicitando

agendamento de reunião; bem como e-mail deste Núcleo comunicando o

agendamento para 30/05/2017 às 17 horas e convidando o Dr. Gilberto Porto

Camargo para participar desta, conforme despacho ministerial (fls. 4.283/4.287);

2) E-mail enviado em 25/05/17 pelo Sr. João Carlos de Castro

Pena, informando que encaminhará as minutas das Atas da Audiência Pública até

o dia 31/05/2017 (fls. 4.289).

Aos 23 de junho de 2017, veio aos autos despacho ministerial,

solicitando, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Claro,

encaminhando e solicitando considerações referentes às propostas do Plano

Diretor de Rio Claro, tendo em vista a realização das Audiências Públicas nos dias
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09 e 11/05/2017, no auditório do NAM (Núcleo Administrativo Municipal) (fls.

4.291/4.295), abaixo transcritas:

"2) Tendo em vista a informação prestada
Pro!" Maria 1nez Pagani, no sentido da existência de um Plano de ção
Emergencial, com o objetivo de suprir, provisoriamente, o Plan de
Manejo, oficie-se à Diretor Executivo da Fundação Flore ai,
solicitando que se encaminhe a este Núcleo o Plano de A -o
Emergencial da APA Corumbataí-Botucatu-Tejupá e da A
Piracicaba/Juqueri-Mirim - Micro Área I (ainda que em versã
preliminar), bem como as ações executadas e/ou planejadas em tal
plano, para as respectivas implementações.

3) Encaminhe-se aos colaboradores, por e-mail,
a ata consolidada da reunião de 31.03.2017, colhendo-se suas
assinaturas, assim como cobre o envio, em dez dias, do(s) documento(s)
técnico(s) que por eles seria(m) produzido(s), conforme pactuado na
mencionada reunião, para servir de norte às audiências públicas
realizadas.

4) Encaminhe-se, por e-mail, ao atual
Secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Meio
Ambiente de Rio Claro, Sr. Antonio Henrique da Gama Penteado, e ao
Diretor de Meio Ambiente daquela Secretaria, Sr. Gabriel Ribeiro
Castel!ano, cópia da recomendação feita, em 28/05/2015, à Sra. Olga
Lopes Salomão, Secretária de Planejamento, Desenvolvimento e do
Meio Ambiente à época, no sentido de não aprovar novas cavas de
mineração antes de serem concluídos os estudos técnicos e alterada a
legislação de uso e ocupação do solo, para contemplar as zonas de
restrição, as zonas controladas e as zonas preferenciais para
mineração no âmbito do Município, segundo critérios técnicos,
ressaltando não haver, por parte do empreendedor, direito adquirido à
obtenção da licença enquanto não contempladas essas circunstâncias
(item 6, do despacho de fls. 2.090/2.098);

5) Expeça-se oficio a todos os vereadores da
Câmara Municípal de Rio Claro, encaminhando-lhes cópias digitais da
íntegra dos autos do presente inquérito civil, ata das audiências
públicas de 09 e 11/05/17, gravação audiovisual e dos slides
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apresentados durante as audiências públicas do dia 09 e 11de maio de
2017 (tudo em meio digital, capeado por oficios fisicos individuais),
recomendando-lhes seja realizada uma análise técnica detida e
rela ão aos ontos com críticas e su estões uanto às áreas de
minera ão revistas no atual e no Plano Diretor em revisão or rte
das Comissões Temáticas ertinentes da uela E ré ia Casa de eis
antes ue o Pro 'eto de Lei ue revisa o Plano Diretor de
Desenvolvimento de Rio Claro seja votado em plenário.

5.1) NO oficio a ser dirigido ao Excelentíssi
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Rio Claro, solicitar-lhes,
ainda, que disponibilize tais arquivos em seu site oficial, em local de
destaque e por um prazo mínimo de 90 dias, conforme fora acordad
na audiência pública de 11/05/17, considerando o PDUl em
elaboração e as discussões para revisão do Plano Diretor de
Desenvolvimento de Rio Claro

6) Oficie-se à Prefeitura Municipal,
encaminhando cópia digital da íntegra dos autos do presente inquérito
civil, da ata das audiências públicas, gravação audiovisual e dos slides
apresentados durante as audiências públicas do dia 09 e 11de maio de
2017, solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que
disponibilize tais arquivos em seu site oficial, em local de destaque e
por um prazo mínimo de 90 dias, conforme pactuado na audiência
pública de 11/05/17, considerando o PDUI em elaboração e as
discussões para revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento de Rio
Claro.

7) Oficie-se ao Secretário do Meio Ambiente de
Rio Claro, Antonio Henrique da Gama Penteado, solicitando que
esclareça, no prazo de dez dias úteis, a questão levantada nas
audiências públicas, sobre "conciliar a expansão da mineração com
prevenção da contaminação de mananciais, superficiais e
subterrâneos ", pois tal esclarecimento acabou não sendo realizado
durante as audiências públicas.

8) certifique nos autos as eventuais
contribuições encaminhadas por escrito, durante e depois das
audiências públicas, juntando a este inquérito aquelas eventualmente
ainda não juntadas.
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10) Encaminhem-se os autos ao Analist
Marcelo Coelho Mendes para elaboração, com urgência. do relatório
da audiência, conforme previsão do art. 6° da Resolução 82/17 do
CNMP.

9) Nos termos do art. 4° da Resolução CN
82/12, alterada pela Resolução 159/17, encaminhem-se, por e- il,
cópia digital das atas de 09 e 11/05/17, bem como deste despacho em
formato PDF, ao Centro de Apoio Cível e de Tutela Cole iva,
Coordenação de Meio Ambiente e de Habitação e Urbanis o,
solicitando sejam publicados tais documentos em área próprio do s' e,
certificando-se, oportunamente, o envio e recebimento no CAO, b
como a publicação e respectivo link.

11) Em cumprimento ao disposto no art. 4~S 2~
da Res. 87/12 do CNMP, encaminhem-se, por e-mail, cópia digital das
atas de 09 e 11/05/17, bem como deste despacho, em formato PDF, aos
presentes às audiências públicas de 09 e 11/05/17, para os endereços
eletrônicos constantes da lista de presença.

12) Oficie-se à Pro! Dra. Rozely Ferreira dos

Santos, do Departamento de Ecologia da USP, solicitando o envio, se

possível e no prazo de dez dias úteis, das imagens de satélite com as

cavas de mineração, contendo indicações dos respectivos locais dessas

cavas e dos nomes dos proprietários, conforme mencionado na

audiência pública de 11/05/17, indicando o software específico para

que tais arquivos sejam abertos. "

Em 26 de junho de 2017, juntaram-se aos autos:

1) E-mail enviado pelo Diretor de Meio Ambiente, Sr. Gabriel

Ribeiro Castellano, em 15/05/2017, encaminhando mapas referentes a zona de

Expansão do Município de Rio Claro dentro da Zona de Amortecimento da
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FEENA, trazendo algumas preocupações quanto à legislação pertinente, referente

à expansão urbana dentro da Zona de Amortecimento da FEENA. Quanto a estas,

aponta que a delimitação da Zona de Amortecimento da Unidade de Conservação

estabiliza o processo de expansão urbana, pois uma vez definida pelo PI o

Manejo (IF, 2005) o processo fica condicionado ao licenciamento e anuênc

órgão gestor da Unidade de Conservação, o qual deve ocorrer a parti

parâmetros e estudos técnicos específicos e levando em consideração toda a

possibilidade de uso (fls. 4.298/4.335);

2) Notícia de capa publicada no Jornal Cidade de Rio Claro

em 26/05/2017, com o tema "Setor minerário funda associação", e matéria "Set r

minerário se une para discutir Plano Diretor" (fls. 4.336/4.337);

3) Lista de presença da reunião realizada em 30/05/2017, e

quatro mídias digitais apresentadas durante a reunião pelo Sr. Djalma José Walter

(fls. 4.338/4.340), versando sobre metodologia alternativa ao afastamento de

estradas vicinais, a qual eliminaria a suspensão de poeira no transporte da argila

e outros produtos;

4) E-mail enviado pela ATP Andrea Mechi, em 16/05/2017,

encaminhando texto do Prof. Dr. José Eduardo Zaine, intitulado "Mananciais

Hídricos e Mineração na Bacia do rio Corumbataí", elaborado com uma forma de

contribuição ao processo de discussão do Plano Diretor de Rio Claro, com ênfase

na questão minerária (fls. 4.341/4.354);

5) Mídias digitais contendo a gravação das audiências públicas

de 09 e 11/05/2017 (fls. 4.355/4.356);

6) Cópias do despacho ministerial de 01/06/2017, Portaria e

documentos extraídos do Inquérito Civil n° 14.1096.0000009/2016-7 (extração de
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argila, minérios e areia na região da Bacia do Rio Corumbataí), conforme item

"10" (fls. 4.357/4.398);

7) Apresentações realizadas nas audiências públicas dos

dias 09 e 11/05/2017, impressas e em mídia digital (fls. 4.399/4.445);

8) Atas das audiências públicas dos dias 09 e 11/05/ 017

(fls. 4.449/4.504).

No dia seguinte, fora juntado aos autos os seguintes e-mails:

1) E-mail enviado ao Secretário Municipal de Planejamen o,

Desenvolvimento e Meio Ambiente de Rio Claro e ao Diretor de Meio Ambiente

daquela Secretaria, em cumprimento ao item "4" do despacho ministerial de fls.

4291/4295 (fls. 4.506);

2) E-mai! enviado ao CAO - Urbanismo e Meio Ambiente,

encaminhando atas das audiências públicas e solicitando sua publicação, em

cumprimento ao item "9" do despacho ministerial retro (fls. 4.507); bem como e-

mai! deste informando será feita no DOE em 28/06/2017 (fls. 4.511/4.512);

3) E-mails enviados aos presentes às audiências públicas de 09

e 11/05/2017, encaminhando as atas das audiências, em cumprimento ao item

"11" do despacho ministerial retro (fls. 4.508/4.510).

Aos 29 de junho de 2017, acostaram-se aos autos:

1) Oficios n° 586 a 607/2017-ecbd, expedidos em

cumprimento ao despacho ministerial de 23/06/2017 (fls. 4.514/4.555);

2) Confirmação de recebimento de e-mail de 27/06/2017,

enviada pelo Sr. Gabriel Castellano, Diretor de Meio Ambiente da Prefeitura

Municipal de Rio Claro (fls. 4.556/4.557);
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3) Publicação da ata da reunião pública no Diário Oficial do

Estado (DOE), dias 28 e 30/06/2017 (fls. 4.558/4.576);

4) E-mail enviado pela Prof.a Rosely Ferreira dos Santos,

resposta ao Oficio nO 607/2017-ecbd, informando o site que disponibiliz as

informações sobre as minerações no Brasil (htt ://www. lobalforestwatch.or ) e

o modo de acesso à estas (fls. 4.577/4.578), bem como explicando

procedimentos para operá-lo, acessando diretamente o banco de dados ou abri-l

fornecendo sua localização geográfica. É ressalto ser possível o acesso às imagens

das cavas de mineração, por meio, das imagens do Ministério do Meio Ambiente

(satélite rapidEye), com projeção UTM e Datum SIRGAS 2000, as qUaiS

necessitam de solicitação por carta, para serem obtidas.

Seguiu-se, em 04 de julho de 2017, com a juntada do Oficio nO

324/2017/5aPJRC/ama, enviado pela 5° Promotoria de Justiça de Rio Claro,

encaminhando cópias do Inquérito Civil n° 14.0409.0001682/2017-9 (apura

adequação, legalidade e constitucionalidade do Projeto de Lei Complementar

150/2015 - Plano Diretor de Desenvolvimento de Rio Claro) para juntada e

instrução nos autos do presente Inquérito Civil (fls. 4.580/4581).

Eis o relatório.

Posto isto, sendo a matéria tratada neste Inquérito Civil de alta

complexidade e importância ambiental e urbanística para a região, e havendo

necessidade de colher maiores subsídios para embasar a atuação ministerial, além

da importância de se acompanhar todos os trabalhos desenvolvidos pelos

interessados, PRORROGO O PRAZO PARA CONCLUSÃO DO
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INQUÉRITO CIVIL IC 14.1096.0002265/2012-9, POR MAIS 180 (CENTO

E OITENTA) DIAS, nos termos do artigo 24 do Ato Normativo 484/2006 - CPJ.

Determino, por ora, as seguintes providências:

1) Juntem-se aos autos:

a) Oficio 98, da SEPLADEMA - Secretaria de Planejamento,

Desenvolvimento e Meio Ambiente, de Rio Claro, de 17/07/17, solicitand

dilação de prazo para se manifestar sobre como conciliar expansão da mineração

com prevenção de contaminação de mananciais, superficiais e subterrâneos;

b) Notícias de que três Medidas Provisórias para o setor

Minerário foram editadas no dia 25/07/17, no âmbito do Programa de

Revitalização da Indústria Mineral Brasileira, com substituição do Departamento

Nacional de Produção Minerária (DNPM) pela Agência Nacional de Mineração

(ANM), visando maior agilidade e eficácia nas decisões que orientam o mercado

de mineração, bem como modificação do Código de Mineração em 23 pontos,

visando "destravar e estimular a atividade mineradora". No texto do Ministério

das Minas e Energia consta, dentre outros aspectos, que:

"Assinatura de três MPs marca momento histórico

para o setor mineral brasileiro

Publicação: 25/07/2017118:38

Última modificação: 25/07/2017 I 22:46

O Governo Federal apresentou nesta terça-feira

(25) o Programa de Revitalização da Indústria Mineral Brasileira, que

traz mudanças essenciais para o setor. Em cerimônia realizada no

Palácio do Planalto, foram assinadas pelo presidente Michel Temer

22



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

~ ~

.~/: "-.~ - ~ .."-..
~4Cl A1raçAo E"",,* do o.lCSll do ••••.. N1lbItnb) • GAEIM

GAEMA PCJ-Piracicaba

três Medidas Provisórias. As medidas incluem a criação da Agência

Nacional de Mineração (ANM), a modernização do Código

Mineração e o aprimoramento da legislação que trata da

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Mine ais

(CFEM).

o Governo Federal quer elevar a participação do

setor de mineração no Produto Interno Bruto (PIB), que hoje é de 4%

e gera 200 mil empregos diretos, para 6% do PIB, com mais geração

de emprego e renda. Com as alterações no código de mineração e a

criação da ANM, o governo quer provocar uma maior dinâmica do

setor e atrair novos investimentos. Para isso, apresentou medidas que

desburocratizam, oferecem maior segurança jurídica e incentivam a

expansão da atividade de mineração no país.

Ao participar da cerimônia, o ministro de Minas e

Energia, Fernando Coelho Filho, destacou que o momento marca a

retomada do setor mineral. "No Ministério de Minas e Energia (MME)

o único setor que ainda não tinha agência era mineração. Agora, com

a criação da Agência e com a assinatura das outras MPs, temos bases

necessárias para colocar a mineração no lugar em que ela merece na

economia brasileira ".

Confira a cobertura completa do evento no link da

NBR:
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Com a medida, a ANM

atualmente exercidas

órgão e exercendo novas atribuições. com o objetivo de oferece

ambiente de estabilidade e previsibilidade quanto aos atos do po er

público na gestão dos direitos minerários. A gestão da ANM vai busc

maior transparência nas ações reguladoras voltadas à atividade de

mineração e garantir que a tomada de decisões ocorra semp

fundamentada empreceitos técnicos e segundo as melhores práticas da

indústria.

A criação da Agência também vai representar uma

nova etapa na relação entre os agentes econômicos e o Poder Público .

. Além de proporcionar mais agilidade e mais eficácia nas decisões que

orientam o mercado de mineração, deve reduzir riscos e incertezas,

recuperando a credibilidade e atratividade da indústria mineral

brasileira para os investidores privados. A Medida Provisória institui

também a Taxa de Fiscalização de Atividades Minerais (TFAM), que

visa a garantir o adequado exercício das atribuições regulatória e

jiscalizatória da nova Agência. A cobrança é anual e vai variar de

R$500,OO a R$5.000, a depender da fase em que se encontra o

empreendimento.

o Código de Mineração, em vigor há mais de cinco

décadas, está sendo alterado em 23 pontos específicos com a

finalidade de destravar e estimular a atividade mineradora. O objetivo
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é a melhoria imediata do ambiente de negócios e na atratividade do

país para investimento em pesquisa mineral e novas tecnologias e

mineração.

Entre as alterações previstas está a ampliação o

prazo para a realização de pesquisa, atualmente de um a três, para d

dois a quatros anos, prorrogável uma única vez. As prorrogações só

serão sucessivas nos casos em que for comprovado o impedimento do

acesso à área ou da não obtenção de licença ambiental, prejudicando

o inicio da atividade.

Uma outra disposição visa a acabar com as

chamadas "filas" que se formam pela disputa do direito de prioridade

para pesquisa. Agora, qualquer fase ou exigência não cumprida pode

tornar as áreas disponíveis para disputa por meio de leilão eletrônico,

no qual vence a oferta de maior valor. Isso proporcionará maior

transparência e celeridade na disponibilização das áreas. Para as

áreas livres permanece o direito de prioridade.

Do ponto de vista ambiental, as alterações incluem

a previsão expressa da responsabilidade do minerador de recuperar

as áreas ambientalmente degradadas e a obrigatoriedade de executar,

adequadamente, antes da extinção do título, o plano de fechamento

de mina, o qual passa a integrar o conceito de atividade minerária.

Outro ponto é ampliação da multa, que passa a ter um teto máximo

de R$ 30 milhões. " Grifos nosso;
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c) Textos das seguintes Medidas Provisórias:

c-I) MP nO 791, de 25.7.2017, publicada no DOU de

26.7.2017, a qual "Cria a Agência Nacional de Mineração e extingu o

Departamento Nacional de Produção Mineral";

c-2) MP nO 790, de 25.7.2017, publicada no DO de

26.7.2017, que "Altera o Decreto-Lei no 227, de 28 defevereiro de 1967 - CÓ

de Mineração, e a Lei n 6.567, de 24 de setembro de 1978, que dispõe so

regime especial para exploração e aproveitamento das substâncias minerais q e

especifica e dá outras providências";

c-3) MP nO 789, de 25.7.2017, publicada no DOU de

26.7.2017, que "Altera a Lei n o 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e a Lei n o

8.001, de 13 de março de 1990, para dispor sobre a Compensação Financeira pela

Exploração de Recursos Minerais";

d) Texto da Lei 6.567/78, a dispõe sobre o regime especial para

exploração e o aproveitamento das substâncias minerais que especifica e dá outras

providências.

2) Oficie-se à Diretoria de Controle e Licenciamento

Ambiental da CETESB, cobrando o envio de nova Informação Técnica, com

informações mais conclusivas acerca das ações previstas no Plano de Ações de

Emissões de Fontes Estacionárias (PREFE), relativas às empresas do setor de

mineração de argila e produção de pisos cerâmicos, conforme fora informado pelo

próprio órgão ambiental no Oficio n° 108/2017/C (fi. 4.039), visto que já

transcorridos o prazo de sessenta dias, previstos para sua. complementação.
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3) Encaminhe-se, por e-mail, para conhecimento e

providências porventura entendidas cabíveis, nas respectivas áreas de atribuições

cópia deste despacho, às seguintes instituições e/ou autoridades:

3.1) Companhia Ambiental do Estado de São Pa o

(CETESB), Agência de Limeira e Agência de Piracicaba;

3.2) Companhia Ambiental do Estado

(CETESB), Diretoria de Departamento I;

3.3) Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), Setor d

Recursos Minerais e Tecnologia Cerâmica;

3.4) Coordenadoria de Assistência Técnica Integral

(CATI), Escritório de Limeira e Casa da Agricultura de Rio Claro (Escritório de

Desenvolvimento Rural de Limeira);

3.5) Excelentíssimos Senhores Promotores de Justiça de

Meio Ambiente de Rio Claro, Limeira e Cordeirópolis;

3.6) UNESP, Campus Rio Claro, aos seguintes

departamentos:

3.6.1) Instituto de Biociências - Unesp Rio Claro,

Departamento de Biologia, área de Avaliação do potencial genotóxico e

mutagênico nos recursos hídricos que recebem efluentes urbanos e industriais do

polo ceramista da cidade de Santa Gertrudes, aos cuidados da Prof' Dra. Maria

Aparecida Marin-Morales;

3.6.2) Centro de Estudos Ambientais da UNESP - Campus

de Rio Claro;

3.7) Ao Departamento de Águas Energia Elétrica (DAEE),

BMTIBMRC;
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3.8) Superintendente Regional do antigo Departamento

Nacional de Produção Mineral;

3.9) Excelentíssimos Senhores Prefeitos Municipai de

Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Ipeúna e Iracemápolis, bem como respect vas

Secretários de Meio Ambiente;

3.10) Excelentíssimos Senhores Presidentes das Câmaras

Municipais de Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Ipeúna e Iracemápolis, co

solicitação de repasse aos demais nobres vereadores daquelas augustas Casas

de Leis;

3.11) Presidente da Comissão de Meio Ambiente da 4a

Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (Rio Claro), com solicitação de

envio aos demais advogados da Comissão;

3.12) Presidente da Associação Comercial e Industrial de

Rio Claro (ACIRC), com solicitação de divulgação aos demais associados;

3.13) À Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos

Naturais (CBRN), Centro Técnico Regional (CTR) de Campinas;

3.14) Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Aldo

Demarchi;

3.15) Gestor da APA Corumbataí-Botucatu-Tejupá;

3.16) Gestor da APA Piracicaba - Juqueri-Mirim, Área 1;

3.17) Gestor da Floresta Estadual Edmundo Navarro de

Andrade (FEENA);

3.18) Pro£" Manoel Baltazar Baptista da Costa, da

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), com solicitação de reenvio a

outros pesquisadores da área de geologia e meio ambiente daquela universidade,

especialmente aquelas que atuem na região do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes;
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3.19) Patrick Andrew Davies, Analista de

Desenvolvimento Agrário m, da Fundação Instituto de Terras de

(ITESP);

3.20) Aos presentes às audiências públicas de

11/05/17, conforme lista de e-mails constantes dos autos (enviar e-mail c

endereços eletrônicos ocultos);

3.21) À Secretaria de Estado de Energia e Mineração;

3.22) À ASPACER;

3.23) Ao Diretor Executivo da Fundação Florestal;

3.24) Às pessoas e autoridades presentes à cada uma das

reuniões que realizamos sobre o assunto, seja em Piracicaba, seja em Rio Claro

(NAM), com os respectivos endereços eletrônicos ocultos, visando preservar a

privacidade dos colaboradores e/ou interessados presentes;

4) Melhor analisando os autos, com as divulgações das atas aos

presentes e por Diário Oficial, bem como com este relatório e os

encaminhamentos do presente despacho, considere-se cumprido o item 10 do

despacho de 23/06/17 (fi. 4.294), ou seja, elaboração de relatório da audiência

pública (art. 6°, incisos VI e VII, da Resolução 82/12 do CNMP).

5) Tendo em vista o deliberado na reunião de 31/03/17, no

sentido de que haveria um parecer técnico, a ser elaborado em conjunto com os

pesquisadores envolvidos com a temática Mineração e Recursos Hídricos;

Planejamento Territorial e Mineração; Impacto da Mineração na Biodiversidade

(Impactos da Mineração), bem como os contatos mantidos com referidos
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pesquisadores ao longo desta semana, aguarde-se o envio do (s) Parecer(es),

conjunto ou isoladamente.

6) Considerando a informação da prof. Rosely Ferreira os

Santos, no sentido de existir site público que disponibiliza as informações so re

as minerações no Brasil, incluso a área debatida em Audiência Pública, cuj s

dados podem ser obtidos no seguinte link http://www.globalforestwatch.org (ou

por meio de contato direto como http://www.globalforestwatch.org/map/3/-

3.68/14.17 /ALLlgrayscale/loss,forestgain?tab=analysis-tab&begin=200 1-01-

01&end=2016-01-01&threshold=30&dont analyze=true), bem como demais

informações existentes em outros bancos de dados, programas ou aplicativos na

rede mundial de computadores, bem como como em órgãos públicos e/ou

privados de acesso público,

Considerando, para tanto, ser "necessário indicar a área de

interesse (localizar no mapa a região de Rio Claro dando sucessivos zoom in+,

por exemplo) e usar dois possíveis comandos:(a) land use_mining (b) Brazil

data_ mining concessions" e que por "esses comandos é possível acessar

diretamente o banco de dados (Download database) ou abrir para localização

geográfica (open in Arcgis) com caixa de informação" (fi. 4.577),

Considerando que "As cavas também podem ser vistas com

maior detalhe no banco de imagens disponibilizado gratuitamente pelo

Ministério de Meio Ambiente (imagens do satélite RapidEye, resolução de 5 m,

com projeção UTM e Datum SIRGAS 2000). As imagens podem ser obtidas

através de uma carta de solicitação. " .

Requisite-se do Assistente Técnico de Promotoria Michel

Metran da Silva, que se necessário poderá solicitar o auxílio de outros
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Assistentes Técnicos do CAEX (Centro de Apoio à Execução), com base nas

informações constantes dos autos, em especial nas apresentações das audiências

públicas (fl. 4.445), nas atas das audiências públicas de 09/05/17 (fls. 4.475/4.5 4)

e 11/05/17 (fls. 4.449/4.474), Pareceres do CAEX, Pareceres dos profess res

colaboradores (a serem juntados aos autos), Atlas Geoambiental da Bacia do

Corumbataí, trabalhos acadêmicos produzidos sobre as temáticas versadas (

especial aqueles mencionados nas fls. 1.302, 4.425v/4.426, 4.465), apresentaçõe

realizadas na SEEM (fls. 4.035 e 4.167/4.239), considerações da SEPLEDEMA

(fls. 4.298/4.335), dentre outras informações e/ou estudos técnicos, no prazo

máximo de 60 dias, Parecer Técnico sobre, constando, dentre outros aspectos

por ele considerados relevantes, os seguintes itens:

a) mapa com localização e estado atual das cavas de

mineração em exploração na região do Polo Cerâmico (Santa Gertrudes, Rio

Claro, Cordeirópolis, Ipeúna e Iracemápolis), ilustrando-as por meio que

considerar mais adequado e significativo para demonstrar a proximidade entre

elas (com as respectivas coordenadas geográficas), possíveis efeitos negativos

cumulativos e sinérgicos, interferências em recursos hídricos superficiais e

subterrâneos (aquíferos);

b) mapa com localização e situação atual das cavas de

mineração abandonadas ou encerradas, sem recuperação (passivos

ambientais), na região do Polo Cerâmico (Santa Gertrudes, Rio Claro,

Cordeirópolis, IpeÚlla e Iracemápolis), ilustrando-as por meio que considerar mais

adequado e significativo para demonstrar a proximidade entre elas (com as

respectivas coordenadas geográficas), possíveis efeitos negativos cumulativos e

sinérgicos, interferências em recursos hídricos superficiais e subterrâneos

(aquíferos );
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c) mapa com localização dos requerimentos de autorização

de lavras junto ao agora extinto DNPM (substituído pela ANM), na região do

Polo Cerâmico (Santa Gertrudes, Rio Claro, Cordeirópolis, Ipeúna

Iracemápolis), ilustrando-as por meio que considerar mais adequado

significativo para demonstrar a proximidade entre elas (com as respectiva

coordenadas geográficas), possíveis efeitos negativos cumulativos e sinérgicos,

interferências em recursos hídricos superficiais e subterrâneos (aquíferos);

d) mapa com localização dos requerimentos d

licenciamento Ambiental junto à CETESB, na região do Polo Cerâmico (Santa

Gertrudes, Rio Claro, Cordeirópolis, Ipeúna e Iracemápolis), ilustrando-as por

meio que considerar mais adequado e significativo para demonstrar a proximidade

entre elas (com as respectivas coordenadas geográficas), possíveis efeitos

negativos cumulativos e sinérgicos, interferências em recursos hídricos

superficiais e subterrâneos (aquíferos);

e) Se possível, confrontar tais cavas (em atividade, inativas e

não recuperadas, bem como com solicitação de autorização de lavra e/ou licença

ambiental) com as propriedades rurais inscritas no Cadastro Ambiental Rural

(CAR), visando identificar os proprietários dessas áreas superficiais onde se

encontram as cavas, passivos ambientais ocasionados por estas, quais delas estão

sobrepostas às reservas legais e áreas de preservação permanentes;

f) Se possível, plotar as cavas (em utilização e as com pedidos

de lavras/licença ambiental) em mapa, distribuindo-as por Zonas Bloqueada para

Mineração, Zona Preferencial para Mineração, Zona Controlada para Mineração,

situadas na APA Corumbataí-Botucatu Tejupá, na APA Piracicaba-Juquerimirim

I, situadas no entorno da FEENA, nas Zonas de Vida Silvestres, sempre com as
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respectivas Coordenadas Geográficas, visando facilitar sua posterior identificação

"in loco", para a tomada das providências cabíveis;

f-I) Na ocasião, se possível, separar os cenários pel

atual Plano Diretor de Desenvolvimento de Rio Claro e com a proposta e

Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento de Rio Claro (projeto de L i

Complementar 150/2015);

g) Na ocasião, faculta-se ao ilustre ATP eventuais

considerações técnicas e/ou ilustrações sobre aspectos diversos das temáticas

objetos de investigação nestes autos, tais como:

g-l) uso e ocupação do solo pela atividade minerária, frente às

restrições do atual Plano Diretor de Desenvolvimento de Rio Claro e das

propostas de sua alteração (PLC 150/15);

g-2) Restrições das Áreas de Proteção Ambiental - APA

(Corumbataí-Botucatu- Tejupá e a Piracicaba Juqueri-Mirim I);

g-3) Restrições decorrentes da Unidade de Conservação de

Uso Sustentável (FEENA);

g-4) Propostas e/ou Diagnósticos do Plano Diretor Minerário

(PDM);

g-5) Vantagens da realização do Ordenamento Territorial

GeoMineiro (OTGM.

7) Atualize-se a digitalização dos autos;

8) Encaminhando-se cópias fisicas deste despacho e cópias

digitais integrais (incluindo o conteúdo das mídias digitais das audiências públicas

de 09 e 11/05/18- audiovisual e slides, bem como versão digital das apresentações
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realizadas durante seminário técnico no dia 28/03/2017, com os temas "Inovação

na Cadeia Produtiva da Mineração: uma ação urgente e necessária", "Mecanismo

Financeiro para a conservação da biodiversidade para o cumprimento

obrigações legais do setor produtivo" e "Ações atuais para sustentabilidade na

exploração mineral praticadas no polo cerâmico de Santa Gertrudes", extraí as

do site da Secretário de Estado de Energia e Mineração (SEEM - fls. 4.167/4.23 ),

à Coordenadora da Comissão Técnica do Plano de Desenvolvimento Urban

Integrado - PDUI, Letícia Roberta Trombeta, solicitando-lhe sejam tais dados

considerados quando da elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano

Integrado da Aglomeração Urbana de Piracicaba, bem como seja dado

conhecimento do material aos demais membros da Comissão Técnica e da

Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento.

9) Encaminhem-se cópias fisicas deste despacho das

gravações audiovisuais, das atas das audiências públicas de 11/05/17 (fls.

4.449.4474) e 09/05/17 (fls. 4.475/4.504) e dos slides apresentados nestas

audiências ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Claro e ao Prefeito

Municipal de Rio Claro, solicitando-lhes sejam elas disponibilizadas nas

respectivas páginas daquelas instituições na "internet", a fim de que sejam de

conhecimento público das discussões sobre os impactos ambientais de eventual

expansão da mineração.

10) Oficie-se à CETESB, agência de Piracicaba, com cópias

fisicas deste despacho, cópias integrais destes autos (incluindo o conteúdo das

mídias digitais das atas das audiências públicas de 11/05/17 (fls. 4.449.4474) e

09/05/17 (fls. 4.475/4.504), das gravações audiovisuais e dos slides apresentados
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nestas audiências, para conhecimento e providências cabíveis, tendo em vista as

notícias de extração minerária em áreas cujo zoneamento possuem restrições

ambientais e de uso e ocupação do solo, bem como cavas de mineração que n-

foram recuperadas, com solicitação de informações sobre as irregularida s

mencionadas, no prazo de sessenta dias.

11) Oficie-se ao Superintendente do Departamento Estadual

de Estrada de Rodagem (D.E.R.), ao Excelentíssimo Deputado Estadual Aldo

Demarchi (este via Procuradoria-Geral de Justiça), com cópias deste despacho e

das atas de 11/05/17 (fls. 4.449.4474) e 09/05/17 (fls. 4.475/4.504), solicitando-

lhe, no prazo de trinta dias, informações sobre o andamento dos procedimentos

legais destinados ao asfaltamento das vias rurais da região do denominado Polo

Cerâmico de Santa Gertrudes (Municípios de Rio Claro, Cordeirópolis, Santa

Gertrudes e Iracemápolis), pelas quais se transportam argila e se produz poluição

atmosférica em razão da poeira), visando minimizar a poluição atmosférica.

12) Encaminhem-se cópias fisicas deste despacho, das

gravações audiovisuais, das atas das audiências públicas de 11/05/17 (fls.

4.449.4474) e 09/05/17 (fls. 4.475/4.504) e dos slides apresentados nas

audiências, bem como da íntegra dos autos, ao Excelentíssimo Senhor Secretário

de Estado de Energia e Mineração, Via Procuradoria Geral de Justiça, para

conhecimento e providências eventualmente consideradas cabíveis na seara da

Subsecretaria de Mineração, facultando sê-lhe o envio de informações, destaques

dos pontos de convergências, de críticas e/ou sugestões quanto ao

encaminhamento das políticas públicas para o setor minerário na Região do Polo

Cerâmico de Santa Gertrudes, por parte do Ministério Público, sob a ótica
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colocando-nos, uma vez mais, à disposição para o

diálogo, caso se enten a ser o c so.

Pi cicaba, 3 de agosto d

ARCELO COELHO MENDES
Analista de Promotoria I - Assistente Jurídico

JÉSSICA SOUZA MOURA
Estagiária GAEMA PCJ
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