
 
 
 
 

  

 
ATA REUNIÃO COM O CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – 

02 DE OUTUBRO DE 2015 

 
No dia 02 de outubro de 2015, às 13 horas e 10 minutos, foi realizada, na 

SEPLADEMA uma reunião com membros do Conselho de Desenvolvimento 

Urbano para discutir a revisão do Plano Diretor do Município. Participaram da 

reunião: Marco Antonio Pezzotti (CDU), Fernando Pierozzi D’Urso (AERC), 

Paulo Vicelli Neto (SECCRC), Rafael Vicente D’Urso (SECCRC), Carlos 

Alberto de Lima (AERC), Fernando H. Geromel (Geromel), José Luiz Geromel 

(Geromel), Luis Carlos Brumati (Brumati Engenharia), Luís Eduardo L. 

Magalhães (SL Engenharia), Ricardo Pires de Oliveira (AERC), Sabrina 

Fernanda Clemente (SEPLADEMA), Adriana Quites Arantes (Departamento de 

Desenvolvimento Urbano e Gestão Territorial - SEPLADEMA), Regina Ferreira 

da Silva (Departamento de Resíduos Sólidos - SEPLADEMA), Karine Rossi 

Faisting (Departamento de Aprovação de Projetos - Secretaria de Obras), 

Raquel Bovo (Departamento de Meio Ambiente – SEPLADEMA) e Olga Lopes 

Salomão (Secretária da SEPLADEMA e vice-prefeita). A reunião iniciou-se com 

os membros do CDU questionando porque a Prefeitura publicou na minuta de 

revisão do Plano Diretor alguns itens de forma diferente do que havia sido 

combinando em reuniões anteriores com os setores da construção civil. O 

senhor Paulo Vicelli Neto perguntou por que não serão mantidos os 

coeficientes do atual Plano Diretor, além de informar que considera o valor da 

outorga muito alto. O senhor Rafael D´Urso informou que a soma dos índices e 

da outorga eleva muito o preço do empreendimento, e quem pagará por isso é 

o tomador final, o que irá dificultar o crescimento da cidade. A senhora Olga 

Lopes Salomão, Secretária da SELADEMA e vice-prefeita do Município de Rio 

Claro, informou que os índices foram alterados a partir da análise de novos 

dados, obtidos pelo levantamento realizado pela diretora do Departamento de 

Desenvolvimento Urbano e Gestão do Território, Adriana Quites Arantes, e pela 

diretora do Departamento de Aprovação de Projetos, Karine Rossi Faisting. A 
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diretora Adriana informou que grande parte da área computável é a garagem, 

entretanto, ainda é preciso definir melhor os critérios para as áreas 

computáveis. O senhor Rafael informou que se toda área de lazer for 

computada, uma parte do potencial de construção seria inviabilizado. Citou o 

exemplo da cidade de São Paulo, que não computa garagem nem área de 

lazer. Defendeu, ainda, que a cidade tem que seguir a tendência de 

verticalização. A diretora Adriana informou que a diferença entre o coeficiente 

básico e o máximo é a outorga, instrumento através do qual a prefeitura pode 

arrecadar verbas para investir na área impactada pelo empreendimento. O 

senhor Rafael informou que o Estudo de Impacto de Vizinhança e a mitigação 

aplicados pela Prefeitura já servem para isso. A diretora Adriana informou que 

a outorga vem para complementar o EIV, pois o dinheiro arrecadado com a 

outorga pode ser aplicado em um local mais longínquo. O senhor Marco 

Pezzotti questionou em que o Plano Diretor em vigência prejudica a cidade. 

Concorda que a outorga é importante, mas não pode gerar um aumento de 

custos para o cidadão. O senhor Luis Carlos Brumati perguntou qual a carência 

em habitação do Município. A senhora Olga informou que há uma demanda 

reprimida na faixa dos quatro salários mínimos e que as menores faixas já 

foram bem atendidas pela Prefeitura. O senhor Luis Carlos informou que tem 

ciência que a outorga é um instrumento previsto no Estatuto da Cidade, mas 

quando se considera coeficiente 1 isso se torna geração de impostos e não 

outorga. Questionou se os cidadãos rio-clarenses teriam condições de adquirir 

estes imóveis. O senhor Rafael informou que a taxa de ocupação também 

reduz muito a possibilidade de utilização dos imóveis. A senhora Olga 

concordou com a idéia de elevar o coeficiente para 1,4, mas outras questões 

precisariam ser discutidas, como as áreas computáveis. Informou ainda que 

todas as áreas técnicas já foram desconsideradas da área computável. A 

diretora Adriana informou que, da forma que o Plano Diretor atual está 

organizado, o coeficiente 4 chega a 6. O problema, quando se eleva tanto o 

coeficiente, é que a Zona de Operação Urbana Consorciada (ZOUC) perde a 

razão de existir. O senhor Rafael questionou porque só a ZOUC poderá elevar 

tanto o coeficiente. O senhor Luis Carlos informou que a Prefeitura ainda tem 

carência de dados para realizar algumas discussões. A senhora Olga informou 

que o coeficiente da ZOUC poderá ser alterado por regulamentação posterior. 



O senhor Luis Carlos informou que a área delimitada como ZOUC é realmente 

a mais nobre da cidade, entretanto não há necessidade de prejudicar o resto 

da cidade em razão dessa área. A senhora Olga informou sobre a Resolução 

SC-44 de 03-06-2015, que regulamenta a área envoltória da Floresta Estadual 

Edmundo Navarro de Andrade e distribuiu cópias desta resolução aos 

presentes. A diretora Adriana voltou ao assunto de área computável e informou 

que áreas de lazer até 100 metros quadrados não seriam computáveis. O 

senhor José Luis Geromel informou que é muito importante oferecer lazer aos 

condôminos. O senhor Luis Eduardo Magalhães questionou porque foi 

considerada como R2 (residencial multifamiliar, passível de verticalização) 

apenas uma parte do bairro Cidade Jardim. O senhor Marco perguntou por que 

a Prefeitura elevou em 20% a exigência de área verde e a diretora Adriana 

informou que era para compatibilizar com a exigência da CETESB. Após todos 

os esclarecimentos, a senhora Olga se comprometeu a estudar todas as 

propostas apresentadas. A reunião encerrou-se às 15 horas. Nada mais 

havendo a tratar, foi lavrada por mim, Sabrina Fernanda Clemente, a presente 

ATA.  

 




