
 
 
 
 

  

 
ATA REUNIÃO CONSULTA PÚBLICA– 02 DE JULHO DE 2015 

 
Em 02 de julho de 2015, a SEPLADEMA realizou Consulta Pública – Revisão 

do Plano Diretor, com inicio às 14h00 no Auditório do NAM com os seguintes 

membros que assinaram a lista de presença: Waldemar Bobbo (IPSA), José 

Claudio Capretz (CDU), Antonio Brunelli (Brunelli Empreendimentos), Rafael 

Cornick (Mineração do Vale), João Belatto Junior (Sindicato das Indústrias), 

Marcio Roberto da Silva (Mineração Mandu), André Mulare (Cerâmica Delta), 

Giovani Ferro (Cerâmica Delta), Marcos Gaspar (Minas Terras), Bruno Pizzarini 

de Camargo (SEPLADEMA), Mauricio Silveiro Pedreira (Fricock), Aldo José 

Colabone (Santa Amabile), Benjamin Ferreira Net (ASPACER), Luis Fernando 

Quilici (ASPACER), Maria Adriana Marcucci (CEDASA), Vitor Simonetti Junior 

(Habitação), Luis Carlos Luz (Mobilidade Urbana), Marsis Cabral Jr (IPT), 

Fernando Fernandez (IPT), João Luiz Zaine (CIESP), Carlos Gilberto de Lima 

(AERC), Antonio Carlos (M. Girassol), Camila Silva (Mineração Mandu), João 

Partezani Belato (PARTECAL), Aecio Berminha (Helio Imóveis), Elessandro 

Cardoso Dias (Delta Cerâmica), José Antonio Parizotto (Barra do Tietê Ltda), 

Luana Vianna (Câmara de Rio Claro), Pedro Henrique Bisson (SEPLADEMA), 

Carlos Alberto de Lucca (Agricultura), Gabriel Silvio (UNESP), Antonio Tadeu 

Olivetti (SEPLADEMA), Alexandre Perinotto (UNESP), Adriana Arantes 

(SEPLADEMA), Samir Mussa (ECOSBIO), Karine Faisting (SMO), Neuzeli de 

Moraes (Secretaria de Desenvolvimento Econômico), Elena Dias (SERGEO), 

Pablo Antonio de Paula, Antonio Santos (Estrela D’Alva), Ariadne Santos 

(Estrela D’Alva), Geraldo Pereira (DAAE), Ana Paula Botta (SEPLADEMA), 

Marina Brandt Bueno (SEPLADEMA), Davi Betanho (Agricultura), Maria Ines 

Pagani (UNESP), Heitor Walace Neves (Andrea Norcia Arq), Mauro Fuji (Spiller 

Imóveis), Ercilio Levi Picelli (DPU/CIESP), Gilda Carneiro Ferreira 

(UNESP/DGA), Miguel Milinski (SEPLADEMA), Marco Antonio Pezzoti (CDU), 

Edson Santana (Mobilidade Urbana), Fernando Geromel (Geromel), Rose 

Maria Andrade (ASCER), Viliam Guilherme Moga (SMO), Amauri Rodrigo 
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Dionizio (Cristofoletti), Fabio Oliveira (CAPREM), Marcos Ferro (MASTER), 

Walter Alves da Silva (SEPLADEMA), Simoni Ap. Thomazella (ASCER), Caio 

Guarnieiri Marin (Mineração José Emanuel/Tomasella), Claudio Spiller (Spiller 

Imóveis), Vail Cristofoleti (Cerâmica Cristofoleti), Emilio Capretz Neto 

(CAPREM), Luis Pecini (Pecini Imóveis), Ari Vital Junior (Aeire), Ricardo Pires 

de Oliveira (AERC), Ricardo José Schmidt (Sindicato Rural), Almir Guilherme 

(ASPACER), Heitor Almeida Neto (Mineração Almeida), Marco Pedreira 

(FRICOCK), Ednéa Parada (CETESB) e Karoline Larios da Silva (Arquiteta).  A 

reunião iniciou-se com a Vice Prefeita de Rio Claro e Secretária de 

Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente – SEPLADEMA, Olga Lopes 

Salomão, apresentando os Diretores dos Departamentos da SEPLADEMA e 

informando que o encontro trata-se de uma consulta pública para a revisão do 

Plano Diretor do Município de Rio Claro. Olga faz um breve retrospecto 

histórico dos Planos Diretores do Município de Rio Claro, até chegar à atual 

legislação municipal e aos impasses e conflitos de uso e ocupação do solo. 

Olga apresenta o Sr. Samir Mussa da ECOSBIO, engenheiro agrônomo 

responsável por realizar o estudo do diagnóstico ambiental, posteriormente 

solicita ao Sr. Rafael Bishof do Instituto Pólis que assuma a apresentação. 

Rafael Bishof faz a apresentação do Instituto Pólis aos participantes e uma 

síntese do diagnóstico ambiental, tratando do uso e ocupação do solo nas 

zonas rural e urbana, áreas de expansão urbana, perímetro urbano, 

fragilidades ambientais e hidrografia. Após, abre espaço aos participantes para 

questionamentos e dúvidas. Antônio (Mineração) - Aponta que nem todas as 

áreas informadas pelo DNPM se transformaram efetivamente em cavas. 

Alexandre (UNESP) - Aponta que o planejamento deve considerar não apenas 

a superfície, mas também o embasamento geológico e estruturas geológicas 

presentes. Marsis (IPT) - Prestou esclarecimentos sobre a elaboração do 

trabalho que culminou no plano minerário elaborado para o pólo cerâmico de 

Santa Gertrudes, o qual inclui o Município de Rio Claro.  Foi utilizada uma carta 

geológica para cinco municípios, sendo apontada a necessidade de refinar a 

geologia da formação Corumbataí. Necessidade de elaborar um projeto para 

avaliar as possibilidades hídricas. CETESB pretende elaborar por intermédio do 

IPT, um termo de referência para orientar os empreendedores (em escala 

bastante localizada, não somente regional). João Zaine (CMRC) - Indaga sobre 



o prazo de envio das discussões do Plano Diretor à Câmara Municipal. João 

Belato (Patercal) - Aponta que a atividade de mineração somente pode seguir 

um direcionamento de onde efetivamente se localiza o recurso mineral. Marcio 

(Mineração Mandu) - Entende que a expansão do distrito de Ajapi deveria 

ocorrer para o sul. Em outras direções, confrontaria com restrições ambientais 

do território. Rebaixamento do lençol freático seria possível de ser mapeado e 

avaliado (especialmente em razão dos dados já apurados pela UNESP), sem 

implicar necessariamente a limitação futura do recurso hídrico por essa razão. 

Geraldo (DAAE) - Aponta as implicações do uso ou preservação de seus 

recursos hídricos para além de seu território e em um momento de crise 

hídrica. Cita o exemplo de cidades vizinhas, com as atividades econômicas (de 

intenso uso do solo) similares às de Rio Claro, como casos de escassez de 

recursos hídricos. Miguel (SEPLADEMA) - Propõe a criação de área de 

proteção de mananciais na área da Formação Pirambóia (onde está o Aqüífero 

Guarani), noroeste do Município. Com relação à mineração, aponta que a área 

sob a análise não seria tão significativa. Mas ressalta que nas propriedades 

rurais menores, a restrição de áreas de preservação permanente (mais 

permissiva) poderia ser reforçada (mais restritiva) pelo Município. Olga 

(SEPLADEMA) - Aponta a discussão de instrumentos de pagamento por 

serviços ambientais em áreas de interesse de preservação.  Antonio (Estrela 

D’Alva) - Aponta que o aprofundamento da cava de argila não agravaria a 

qualidade das águas. Samir (Escobio) - Aponta o uso do embasamento 

geológico produzido pela UNESP para elaboração do diagnóstico ambiental. 

Aponta ainda a necessidade de políticas que induzam práticas 

conservacionistas, sobretudo nas partes mais altas do território rural. Ricardo 

(Sindicato dos Rurais) - Aponta a inadequação de responsabilização 

unicamente do produtor rural. Condiciona a efetiva realização de pagamentos 

por serviços ambientais, em valores justos, para possibilitar a redução de 

trabalho dos produtores rurais.  Caio (Mineração Tomazela) - Coloca a 

dificuldade e o custo para início da tramitação de pedidos de lavra ou pesquisa 

de atividades minerarias perante o DNPM. Aponta a competência federal para 

outorga da lavra. Coloca-se à disposição para participação do debate. Olga 

(SEPLADEMA) - Esclarece que a disciplina do uso do solo é conferida ao 

Município, mas aponta a sua regulação de maneira construída coletivamente, 



dirimindo conflitos de uso, criando mecanismos de fiscalização e apoio. Gabriel 

(UNESP) - Aponta o tempo de discussão do Plano Diretor e sua revisão já 

aprovada em 2013. Coloca sua preocupação com a discussão, nesta ocasião, 

de toda a revisão daquilo que foi discutido.  Olga (SEPLADEMA) - Aponta a 

impossibilidade por ora de se adotar os serviços ambientais porque o 

FUNDEMA não se encontra em operação. Aponta a necessidade de utilização 

de mapa geomorfológico (Profa. Margarida Penteado) para a revisão do Plano 

Diretor. Marsis (IPT) - Faz esclarecimento sobre o evento se constituir apenas 

"consulta" e não audiência pública, bem como presta esclarecimentos sobre 

este. Ariadne (Estrela D’Alva) - Aponta questão relativa às APAs, cujos planos 

de manejo devem ter seu estado de evolução considerado. Adriana 

(SEPLADEMA) - Aponta que áreas de mineração preexistentes (adequadas às 

exigências da CETESB) somente representam conflitos em razão do processo 

de urbanização (autorizado pelo Município).  Maria Inês (UNESP) - Aponta que 

o perímetro urbano existente e que autoriza a instalação de usos urbanos é o 

mesmo definido desde 1992. Alexandre (UNESP) - Aponta a necessidade da 

lei contemplar: área de proteção aos mananciais, serviços ambientais e a 

regulamentação/implantação do fundo ambiental. Aponta haver verbas para a 

realização dos planos de manejo das APAs a serem consideradas. Aponta a 

escassez de recursos naturais e convívio dos presentes no Município de Rio 

Claro. Enxerga essas condições e o evento como uma boa oportunidade de 

planejamento conjunto do território. Coloca a UNESP à disposição para 

colaborar com o trabalho. Luis Fernando (ASPACER) - Coloca a entidade como 

parceira para discussão sobre a adequada utilização do solo e do 

desenvolvimento econômico. Registra a qualidade do trabalho realizado pelo 

IPT para subsidiar e informar a discussão do ordenamento territorial. Após 

realizado os questionamentos, são sugeridas datas para que cada setor 

especifico realize reuniões. As agendas das reuniões específicas foram 

acordadas da seguinte maneira: Construção Civil 06 de julho às 18h30min, 

Mineração 13 de julho às 16h30min, Agropecuária 14 de julho às 17h00, 

Construção Civil 15 de julho às 16h30min e Indústrias 21 de julho às 14h00. 

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Pedro Henrique Bisson de 

Moura, a presente ATA. Sessão encerrada às 16h00. 

 




