
 
 
 
 

  

 
ATA DE REUNIÃO – ZONAS DE PROTEÇÃO – 04 DE AGOSTO DE 2015 

 

No dia 04 de agosto de 2015, às 14 horas e 40 minutos, foi realizada, na 

Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente (SEPLADEMA) 

reunião para discutir critérios de uso e ocupação do solo nas Zonas de 

Proteção do perímetro urbano do município. Participaram da reunião: José 

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

Murilo Ramos dos Santos (Stavias Stanoski), Silvia Vieira Gondim (MRV 

Engenharia), Helio Aparecido Bertanha (Brunelli Empreendimentos), Eduardo 

Luis de Lima (ILOC), Felipe Tupinambá (MRV), Henrique de Moura (CAPREM), 

Osmar Barbosa (ARACONS/ELIPSA), Monica Frandi Ferreira (ASSER-RC), 

Camila Moreno de Camargo (ASSER-RC), Paulo Roberto Capretz (CAPRETZ), 

Luiz Eduardo Magalhães (Jornal Cidade), Emilio Capretz Neto (CAPREM), 

Sabrina Fernanda Clemente (SEPLADEMA), Marina Brandt (SEPLADEMA), 

Ana Carolina Pavão (SEPLADEMA), Carol Palma (Advogada) e Ana Paula 

Fernandes (Corretora). A reunião iniciou-se com a Vice-Prefeita de Rio Claro e 

Secretária da SEPLADEMA, Olga Lopes Salomão, informando que o Plano 

Diretor de 2007 definiu como Zona de Proteção (ZP) as áreas limítrofes ao rio 

Corumbataí e ao Ribeirão Claro. Elas são consideradas como área de 

amortecimento entre a área urbana consolidada e as áreas de preservação 

permanente dos recursos hídricos. Informou que o propósito dessa reunião é 

discutir qual uso pode ocorrer nessas áreas e quais condicionantes devem ser 

estabelecidos, garantido a preservação das nascentes. O senhor Antonio 

Carlos Brunelli, da Brunelli Empreendimentos, afirmou que no Distrito Industrial 

a ZP é muito extensa, sugeriu diminuir essa faixa para apenas 300 metros a 

partir do rio Corumbataí. A doutora Carol Palma, advogada, informou que o 

senhor Brunelli realizou um estudo detalhado da sua área, localizada em uma 

ZP, e que já encaminhou para análise da Prefeitura. O doutor William Nagib 

Filho, advogado, informou que o zoneamento que a Prefeitura utiliza hoje é 
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muito restritivo. A senhora Olga falou que a sugestão da Prefeitura é criar 

regras para ocupar as ZPs. O senhor Emílio Capretz Neto, da CAPREM, falou 

que é preciso tirar os obstáculos que travam a ocupação dessas áreas, como 

os lotes grandes e a proibição de verticalização. A senhora Silvia Gondim, da 

Construtora MRV, afirmou que também considera a proibição da verticalização 

um problema.  A diretora Adriana Quites Arantes, do Departamento de 

Desenvolvimento Urbano e Gestão Territorial da SEPLADEMA, lembrou que o 

zoneamento utilizado hoje foi aprovado em 2007, por isso é preciso revê-lo. O 

senhor Claudio Capretz, do Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU) 

afirmou que uma faixa de 300 metros ao longo do rio Corumbataí seria 

suficiente para garantir a preservação do rio Corumbataí. O senhor Emílio falou 

que seria mais interessante a análise caso a caso, até porque outros órgãos 

fazem isso, como o GRAPROHAB e a CETESB. Ainda informou que o 

zoneamento é muito complicado na cidade, deixando o mapa muito poluído. A 

senhora Olga falou que concorda com isso e que é necessário “limpar” o mapa 

de zoneamento. O senhor Osmar Barboza, da Elipsa Incorporações, afirmou 

que a insegurança jurídica é um problema para o empreendedor, os critérios 

são sempre necessários para que a análise não fique pessoal. A diretora 

Raquel apresentou a proposta da Prefeitura - um estudo deveria ser realizado 

pelo empreendedor com os seguintes parâmetros: 1) Caracterização física e 

territorial da área: geologia, pedologia, geomorfologia, hidrografia, estudo 

hidrológico, declividade, uso e ocupação do solo, caracterização da fauna e 

flora, restrições ambientais e fragilidade do solo; 2) Caracterização do 

empreendimento a ser instalado: tipo de uso pretendido, área a ser ocupada, 

atividades a serem desenvolvidas, população envolvida, vias de acesso, estudo 

de impacto de vizinhança, estudo de impacto ambiental e medidas de 

mitigação e compensação ambiental. Além disso, fez as seguintes 

observações: 1) A utilização da ZP deverá acompanhar os critérios dos 

zoneamentos limítrofes; 2) A apresentação das informações não garante a 

aprovação do projeto; 3) O raio de influência do empreendimento será definido 

pela COAP; 4) A COAP deliberará sobre o tipo de uso mais adequado para a 

área; 5) Reserva legal averbada em matrícula. O doutor William informou que 

Reserva Legal é prerrogativa de imóveis rurais e não urbanos. A diretora 

Adriana sugeriu estabelecer outro nome então, desde que a área seja de 



responsabilidade do empreendedor. O senhor Osmar perguntou qual seria a 

função dessa área e a diretora Adriana respondeu que a finalidade é garantir a 

preservação ambiental e a permeabilidade do solo. A doutora Carol afirmou 

que é preciso estabelecer uma visão holística da cidade, não só das ZPs e os 

estudos devem ser orientados no sentido de definir o melhor que cada área 

pode oferecer. O senhor Osmar afirmou que é preciso estabelecer premissas e 

a senhora Olga falou que a principal é a preservação da água. O senhor Samir 

Mussa, da ECOSBIO, afirmou que a preservação não se resume a definir o 

tamanho ou a largura de uma área, mas sim critérios de uso e ocupação. O 

senhor Osmar afirmou que preservar uma área é mais do que estabelecer 

limites. A senhora Olga falou que é preciso dividir as responsabilidades entre a 

prefeitura e o empreendedor. A diretora Adriana questionou o que os presentes 

acharam da proposta. O senhor Emílio afirmou que os parâmetros são 

essenciais, mesmo com a exigência de um estudo. A senhora Silvia afirmou 

que a lei não pode ficar subjetiva. A senhora Camila Moreno de Camargo, 

professora da Faculdade ASSER – RC, afirmou que a prefeitura possui 

informações suficientes, como o Diagnóstico Ambiental, para definir parâmetros 

de uso e ocupação do solo em ZPs. O doutor William questionou como será a 

análise do estudo, quais critérios serão utilizados para embasar um 

deferimento ou indeferimento por parte da prefeitura. A diretora Adriana afirmou 

que o Diagnóstico Ambiental não tem um detalhamento pontual. O senhor 

Osmar sugeriu que a prefeitura ampliasse seu próprio estudo, caso contrário 

poderá correr o risco de ficar refém de um ponto de vista ou de um profissional. 

A senhora Silvia sugeriu que a prefeitura analisasse, num primeiro momento, 

se o impacto é urbano ou ambiental, para orientar o tipo de estudo que será 

realizado pelo empreendedor, pois tanto o EIV/RIVI quanto o EIA/RIMA são 

documentos muito caros. A doutora Carol sugeriu estabelecer quais áreas não 

podem ser ocupadas, para então definir parâmetros para as áreas restantes. O 

doutor William perguntou se a Prefeitura tem mão de obra e condições de 

analisar todos os requisitos solicitados no estudo. A senhora Olga falou que 

falta mão de obra, mas tem condições de analisar sim, até porque a Comissão 

de Aprovação de Empreendimentos Imobiliários (COAP), possui 

representantes de diversos setores da prefeitura, mas concordou com a 

necessidade de utilização de parâmetros para embasar a análise. Sugeriu que 



seja diminuído o número de zonas existentes na cidade. O doutor William falou 

que os parâmetros definidos em lei servem até para um eventual 

enfrentamento com o Ministério Público. A senhora Silvia afirmou que além de 

diminuir as zonas é necessário flexibilizar o uso. A senhora Olga falou que 

existe uma proposta de compatibilizar o zoneamento municipal com as zonas 

utilizadas pelo IBGE, para facilitar a troca de informações. A senhora Silvia 

perguntou se o estudo será exigido do empreendedor antes ou depois da 

emissão da Certidão de Diretrizes e que são necessários os parâmetros 

básicos para a análise. O senhor Claudio afirmou que parâmetros como taxa 

de ocupação e permeabilidade devem ser informados na Certidão de 

Diretrizes. O senhor Osmar complementou que é interessante o 

estabelecimentos de padrões mínimos e máximos, que poderão variar de 

acordo com os estudos apresentados. Caso o empreendedor esteja satisfeito 

com o padrão mínimo, ele não precisará apresentar estudo sobre a área. A 

senhora Silvia falou que a Certidão de Diretrizes é essencial para o 

empreendedor, porque nela estão descritas todas as leis municipais a serem 

seguidas. A senhora Olga afirmou que concorda com o estabelecimento de 

padrões mínimos e máximos. Informou que irá ser publicada em breve a minuta 

da lei e que está aceitando propostas. A reunião encerrou-se às 16 horas e 40 

minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Sabrina Fernanda 

Clemente, a presente ATA.  

 

 

 


