
 
 
 
 

  

 
ATA REUNIÃO - CONSULTA PÚBLICA– 01 DE OUTUBRO DE 2015 

 
No dia 01 de outubro de 2015, a SEPLADEMA realizou uma Consulta Pública 

para a Revisão do Plano Diretor, com início às 19 horas e 20 minutos no 

Auditório do NAM. Participaram da reunião: Paola Mandetta Tokumoto 

(UNESP), Samir Mussa (ECOSBIO), Antônio Carlos Brunelli (Brunelli 

Empreendimentos), João Castral Junior (Mineração Pieroni), Renato Cesar 

Cerri (indústria), Ercílio Levi Picelli (indústria), Valdir A. M. da Cruz (Prefeitura - 

Câmara), Alcir José Russo (Estrela D`Alva), José L. Geromel (Construtora 

Geromel), Raquel Bovo (SEPLADEMA), Ari Carlos Rios (Educação), Ivete M. 

Rubin, Ricardo Pires de Oliveira (AERC), Wandeles R. Ribeiro (Secretaria de  

Educação), Bruno Rafael Pizzirani de Camargo (SEPLADEMA), Juliana Pavan 

(Stavias Stanoski), Carlos Alberto de Lima (AERC), Benjamin Ferreira 

(ASPACER), Regina Ferreira da Silva (SEPLADEMA), João Bellato Junior 

(SINDICAL),Luiza Antônia Martini (Incopisos), Manoel Veiga (Arquiteto), Diego 

Wenzel (Irmãos Wenzel Ltda.), Leopoldo P. Butkiewicz (THU Advogados), 

Anderson Izzi (Espaço Urbano Projetos), Luis Campanha (UNESP/Ecologia), 

Adriana Marcucci (Grupo Cedasa), Carol M. Palma (OAB), Cláudio Spiller 

(Spiller Imóveis), Teresa Cristina (Sítio Campo do Cocha), Julia Camara de 

Assis (UNESP), Merlyn Mércia Oliani (ECOSBIO), Jônatas Guerzoni Filho 

(Geoinform Ambiental), Alexandre Camillo (OAB), João Partezzani Bellato 

(Partecal), Luiz André Zanfelice, Danilo Tomasella (Mineração Tomasella), 

Carlos R. Quintino (Whirlpool), Sérgio Bianchi Filho (Whirlpool), Vagner José 

Panciesi (Xavier Camargo), Luis Fernando Quilici (ASPACER), Rafaela Ap. da 

Silva (UNESP), Gilda C. Ferreira (UNESP), Antonio da Silva Santos (Estrela 

D’Alva), João Primo Baraldi (Sindicato R. Rio Claro), Fábio R. de Oliveira 

(CAPREM), José Ap. Januário de Oliveira (Policia Ambiental), Egídio Witzel 

(Granja Paulista),  William Nagib (OAB/SP), Pablo Antônio Lopes de Paula 

(Embramaco), Marco Antônio Pezzotti (CDU), Ricardo José Schmidt (Sindicato 

Rural), Luiz Antônio Martins (Laje Imobiliária), Ives William K. Barreto 
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(UNESP/IB), Fernando Henrique Geromel (Geromel) Luviana Vianna (Câmara), 

Miguel M. Milinski (SEPLADEMA), Alessandro Pereira Leite (Secretaria de 

Administração) e Sabrina Fernanda Clemente (SEPLADEMA). A reunião 

iniciou-se com a senhora Olga Lopes Salomão informando que mesmo já 

publicado a minuta do projeto de lei, a SEPLADEMA continua fazendo leituras 

e correções do Plano Diretor. Informou que a Prefeitura está preparando uma 

planilha com todas as emendas, entretanto, muitas discussões já foram 

incorporadas no texto. Informou também que a proposta do Plano Diretor ficou 

enxuta, sendo que já estão incluídas as Leis de Zoneamento, a de Uso e 

Ocupação do Solo e a de Perímetro Urbano. Avisou que recebeu uma 

solicitação, por processo administrativo, para estender o prazo de recebimento 

de emendas até o dia 02 de novembro, entretanto, falou que se for aceitar a 

proposta, as audiências terão que ser adiadas, também em um mês. O doutor 

Raphael Bischof, do Instituto Pólis, apresentou a anteproposta do Plano 

Diretor. Informou que o governo trabalhou para equilibrar as posições 

conflitantes. Falou que as emendas, nesse momento, têm que ter um objetivo 

definido, fugindo de ideias como compatibilizar e promover, pois isso deixa a lei 

carregada e fora da realidade. Sobre o ordenamento do território apresentou os 

seguintes mapas: macrozoneamento, zoneamento urbano; ZEPRHI, CAD, 

ZEIS e ZEPAC. Em relação aos usos, destacou que todos os direitos 

adquiridos serão garantidos, inclusive para a mineração. Informou que a 

Prefeitura está trabalhando para compatibilizar as leis municipais com as 

restrições de cartório. Falou sobre os instrumentos urbanísticos adotados nesta 

proposta de revisão: 1) PEUC: o foco será na edificação, pois há muitos 

loteamentos vazios com grande estoque de lotes, além disso, este instrumento 

é de longo prazo; 2) IPTU progressivo no tempo; 3) Direito de Preempção: 

preferência na compra de áreas marcadas como Operação Urbana 

Consorciada; 4) Outorga Onerosa do Direito de Construir: aplicada para 

grandes empreendimentos; 5) Transferência do Direito de Construir; 6) EIV. O 

senhor João Bellato Junior questionou se poderá ou não minerar na zona 

amortecimento. A senhora Olga disse que o que foi liberado está garantido, e 

as novas solicitações serão analisadas caso a caso. O senhor João Bellato 

perguntou se não seria melhor criar especificidades para a Zona de 

Amortecimento. A senhora Olga falou que a preservação da água é 



imprescindível e que, realmente, regras mais claras são necessárias. O doutor 

Raphael lembrou do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), que será 

prioritário na Macrozona de Preservação Ambiental e Uso Sustentável. A 

diretora Adriana Quites Arantes, do Departamento de Desenvolvimento Urbano 

e Gestão Territorial, enfatizou que o PSA é prioritário nesta Macrozona, mas 

não exclusivo. O senhor Benjamim Ferreira perguntou o que a Prefeitura está 

considerando como mineração de pequeno, médio e grande porte. A diretora 

Adriana afirmou que isso pode ser regulamentado depois e a senhora Olga 

completou informando que só é possível ter uma dimensão depois que for 

implantado o cadastramento. O senhor João Bellato informou que já tem que 

informar o volume a e dimensão no momento do licenciamento da cava. A 

CETESB já tem uma linha de corte, então, porque não utilizar o mesmo 

padrão? Informou sobre a Decisão de Diretoria 25 de 2014. A senhora Olga 

informou que a Certidão de Diretrizes que for emitida para a atividade minerária 

na Zona de Amortecimento exigirá diversos estudos, como o EIV, não só o 

EIA/RIMA. Completou dizendo que só há uma área proibida de minerar: a zona 

urbana. E na Macrozona de Preservação Ambiental e Uso Sustentável será 

necessária a autorização do Conselho Gestor da APA. O doutor Willian Nagib 

perguntou por que foi limitada a área de 10.000m² nos artigos 90 e 91. A 

diretora Adriana explicou que 10.000m² é o tamanho de uma quadra, e esse 

critério foi estabelecido para facilitar a vida de um pedestre. O doutor Rafael 

completou dizendo que não é bom para a cidade ter grandes condomínios 

murados. Voltando para a questão minerária, o senhor João Bellato perguntou 

se não poderia incluir no uso Rural 1 (RR1) a atividade minerária de pequeno 

porte, por que senão não poderia minerar na Zona de Amortecimento. O 

senhor Rafael Nicola informou que mesmo as minerações já instaladas 

precisam solicitar novas diretrizes. A senhora Olga reafirmou que a mineração 

já existente será mantida, isso está na lei e concordou com a proposta do 

senhor João Bellato. O senhor Marco Pezzotti questionou sobre os índices 

urbanísticos que o Conselho de Desenvolvimento Urbano já havia 

encaminhado à SEPLADEMA. Afirmou que gostaria que ficasse bem claro 

como seriam os procedimentos e os custos, e que seria um risco deixar esse 

assunto para regulamentação posterior. Informou que a verticalização ainda é 

baixa na cidade, em comparação com as outras cidades do entorno. Lembrou 



que a Prefeitura e o CDU tinham acordado um coeficiente 1,4, mas a Prefeitura 

alterou para 1, o que irá causar um impacto para a população e não para o 

empreendedor. A senhora Olga falou que algumas coisas em relação à outorga 

onerosa ainda precisam ser discutidas. O doutor Raphael informou que a 

outorga onerosa não tem como foco a arrecadação, mas sim a melhor 

ocupação da cidade. Mostrou a tabela elaborada pela Prefeitura, na qual são 

apresentados empreendimentos e seus respectivos coeficientes de 

aproveitamento. A senhora Olga falou que a SEPLADEMA entende que o 

coeficiente poderia ser alterado para 1, entretanto, é preciso deixar bem claro 

qual será a área computável. A diretora Adriana propôs que isso seja discutido 

em uma reunião entre prefeitura e os membros do CDU. Ficou definido que 

uma reunião será realizada na SEPLADEMA no dia 02 de outubro de 2015, às 

13 horas. A senhora Olga concluiu a reunião afirmando que concorda que 

algumas coisas ainda precisam ser resolvidas, mas muitos assuntos convêm 

ao Código de Obras, que também está sendo elaborado pela Prefeitura. Nada 

mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 21 horas e 40 minutos, sendo 

lavrada a presente ata por mim Sabrina Fernanda Clemente. 

 

 




