
GAEMAPCl-Piracicaba

Oficio nO 777/2017

Piracicaba, 15 de setembro de 2017.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

INQUÉRITO CIVIL N° 14.0409.0002265/2012-9

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA N° 0112017

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, pelos Promotores de Justiça integrantes do Grupo de Atuação
Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA) Núcleo PCJ -Piracicaba,
com fundamento no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal e no artigo
103, inciso VII, alínea "d" da Lei 734/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), embasado nos elementos probatórios constantes de procedimentos
investigatórios em trâmite perante este Núcleo, notadamente o Inquérito
Civil n° 14.0409.0002265/2012-91 (em trâmite pelo GAEMA) e o Inquérito
Civil nO 14.0409.0001682/2017-9 (em trâmite pela Promotoria de Justiça de
Meio Ambiente e Habitação e Urbanismo de Rio Claro);

1 o IC 2265-12 - investiga a poluição atmosférica no Município de Santa Gertrudes após notícia de alcançar
indices inadequados, segundo medições da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), bem
como a poluição hídrica, com riscos de contaminação do aquífero, em razão das cavas de mineração, erosão e
contaminação do solo, no Município de Rio Claro.
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Considerando que a Constituição da República inclui
dentre as funções institucionais do Ministério Público a de zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua
garantia (Art. 129, lI);

Considerando que conforme o disposto no artigo 103,
mclSOVII, alíneas "a" e "b" da Lei 734/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público), são funções institucionais do Ministério Público, nos termos da
legislação aplicáveL exercer a defesa dos direitos assegurados nas
Constituições Federal e EstaduaL sempre que se cuidar de lhes garantir o
respeito pelos órgãos da Administração Pública Municipal direta ou indireta;

Considerando que para o exercício da função
institucional do art. 129, lI, a Lei n° 8.625/1993 estabelece caber ao
Ministério Público expedir recomendações, requisitando ao destinatário sua
divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito (art. 27,
parágrafo único, IV);

Considerando o teor da Resolução n° 164/2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, que disciplina a expedição
de recomendações pelo Ministério Público brasileiro, instrumento de
acentuada utilidade para a autocomposição dos conflitos e controvérsias
envolvendo os direitos de cuja defesa é incumbido o Ministério Público,
sendo importante ferramenta de redução da litigiosidade, e de ampliação do
acesso à justiça, em sua visão contemporânea;

Considerando o disposto no artigo 23, inciso VI, da
Constituição FederaL prevendo ser competência administrativa comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o Meio
Ambiente e combater a Poluição em qualquer de suas formas;

Considerando a dimensão do Polo Cerâmico do
Município de Santa Gertrudes/SP, o qual representa aproximadamente 80%
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da produção de pisos e revestimentos cerâmicos no Estado de São Paulo e
aproximadamente 60% da produção naciona~ tendo na extração da argila,
com predominância no Município de Rio Claro, a matéria-prima, e as
implicações negativas ao meio ambiente e à saúde humana que a extração
minerária provoca, especialmente quando não adequadamente planejada e/ou
executada;

Considerando as discussões relativas ao
macrozoneamento proposto na Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento
do Município de Rio Claro (Projeto de Lei Complementar 150/2015), ainda
não votado/aprovado pela Câmara de Vereadores de Rio Claro;

Considerando que parte do território do Município de
Rio Claro está localizada dentro da Área de Proteção Ambiental - APA
Piracicaba Juqueri Mirim (Área 1), criada pelo Decreto Estadual 26.882/87 e
Lei Estadual n° 7.438/91, bem como na área da APA Corumbataí - Botucatu
- Tejupá (perímetro Corumbataí), criada pelo Decreto Estadual 20.960/83 e a
Florestal Estadual Edmundo Navarro de Andrade (FEENA), instituída pelo
Decreto Estadual n° 46.819/2002, em cuja zona de entorno onde há restrições
para uma série de atividades, como na zona de amortecimento prevista no
Plano de Manejo, as quais, dentre suas funções, visa proteger especialmente
os recursos hídricos subterrâneos e superficiais destinados ao abastecimento
público;

Considerando o fato de que existem pedidos de licença
junto à CETESB e de outorgas/autorização de lavras junto ao extinto DNPM
(atual ANM) para extração de argila e outros minerais em áreas próximas ao
perímetro urbano, podendo gerar acréscimo na emissão de material
particulado e outros significativos impactos à população; extrações de argilas
em áreas próximas a cursos d' água, nascentes e áreas de preservação
permanente (APP), que devem ser protegidas, nos termos da legislação
florestal; bem como a continuidade de impactos de cavas de mineração em
operação, acrescidos dos impactos das cavas desativadas e ainda não
recuperadas (passivo ambiental);
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Considerando, outrossim, que segundo os princípios da
prevenção (riscos ou perigos de degradação ambiental já conhecidos) e da
precaução (possí veis riscos de danos ambientais ainda não comprovados, mas
de dificil reversão em caso de possível ocorrência), os objetivos do Direito
Ambiental devem ser fundamentalmente acautelatórios;

Considerando, que, segundo o princípio da
indisponibilidade do interesse público, os agentes que representam a
Administração Pública Municipal e os membros do Poder Legislativo
Municipal estão subordinados à Constituição Federal e ao ordenamento
jurídico infraconstitucional, não havendo autonomia quanto ao cumprimento
da fmalidade contida na norma legaL condição que defme o poder-dever de
agir imediatamente em defesa da ordem ambiental e urbanística, no momento
da verificação de possível dano aos padrões ambientais e urbanísticos, ou de
deixarem de agir, para atingirem esses mesmos objetivos;

Considerando que foi requisitado por este núcleo e está
em elaboração, pelo Assistente Técnico de Promotoria aqui lotado, com
previsão de conclusão em até 60 (sessenta) dias, um estudo, a ser realizado
com fulcro em diversas bases de dados já existentes nas várias esferas de
governo e em universidades, bem como nos estudos acostados nos autos do
Inquérito Civil 2265/2012, por meio do qual se pretende apurar e ilustrar a
(im)possibilidade de expansão da mineração no território rio clarense. E que
por meio de tal estudo pretende-se comparar as propostas do novo Plano
Diretor de Desenvolvimento, com as previsões do atual Plano, de maneira a
subsidiar as decisões do Poder Executivo e Legislativo Municipal nas
configurações da revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento de Rio Claro
(PL 150/2015), quanto ao uso e ocupação do solo em todo o território
municipaL no tocante à mineração. Tal estudo também pretende orientar aos
membros do Ministério Público e/ou da sociedade civil quanto à forma de
encaminhamento do caso, especialmente em razão das decisões que vierem a
ser tomadas pelos membros do Poder Legislativo Municipal (a depender do
teor da aprovação do PLC 150/2015) e do Poder Executivo (sanção ou veto,
parcial ou integraL ao PLC 150/2015);
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Considerando, que "A recomendação é instrumento de
atuação extrajudicial do Ministério Público, por intermédio do qual este
expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão,
com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar
determinados atos em beneficio da mefuoria dos serviços públicos e de
relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos
pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de
responsabilidades ou correção de condutas" (art. 1°.Resolução 16412017);

RESOLVE, nos termos da Resolução n° 164/2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público, e no intuito de prevenir
eventuais impactos graves elou irreversíveis à ordem ambiental e
urbanística, quer no âmbito local ou regional (abastecimento público no
âmbito de municípios da Aglomeração Urbana de Piracicaba) expedir a
presente RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Rio Claro, Dr. ANDRÉ
GODOY, nos seguintes termos:

a) Não pautar para votação, em plenário, quer em 1° ou 2°
turno, o Projeto de Lei Complementar n° 150/2015 (Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano de Rio Claro) e suas subsequentes emendas, pelo
prazo mínimo de sessenta dias;

b) Com o recebimento do Parecer do Assistente Técnico
do Ministério Público, Michel Metran da Silva, sobre os impactos atuais e
futuros da mineração de argila no Município de Rio Claro, em razão das
fragilidades e restrições ambientais, submetê-los à apreciação da Comissão de
Meio Ambiente da Câmara Municipal de Rio Claro, antes de submeter o
referido projeto e emendas para votação em plenário, por dois turnos, sem
prejuízo de se providenciar outros estudos técnicos que eventualmente
entender cabíveis;

Nos termos do artigo 10 da Resolução n° 164/2017, do
Consefuo Nacional do Ministério Público, REQUISITO seja informado,
por escrito e no prazo de 1O (dez) dias úteis, o acolhimento ou não da
presente RECOMENDAÇÃO, com as devidas justificativas, bem como
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imediata publicação, na página da Prefeitura Municipa~ no campo
relacionado com o PLC 150/2015, do inteiro teor desta recomendação (art. 97,
parágrafo único, do Ato Normativo CPJ 484/06).

De se registrar que na remota hipótese de desatendimento
da recomendação, de falta de resposta ou de resposta considerada
inconsistente, o órgão do Ministério Público terá de adotar as medidas
cabíveis para a obtenção do resultado pretendido com a expedição da presente
recomendação (art. 11, da Resolução n° 164/2017 - CNMP), bem como as
demais medidas jurídicas cabíveis em fase do desatendimento.

Sem mais para o momento, reiteramos a Vossa
Excelência nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

IVAN CARNEIRO CASTANHEIRO
Promotor de Justiça - GAEMA PCJ-Piracicaba

GILBERTO PORTO CAMARGO
5° Promotor de Justiça de Rio Claro

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor
ANDRÉ LUIS GODOY
M.D.A Presidente da Câmara Municipal de
RIO CLARO
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