
 
 
 
 

  

 
ATA REUNIÃO COM O CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – 

06 DE JULHO DE 2015 

 
No dia 06 de julho de 2015, às 18 horas e 30 minutos, foi realizada, no 

auditório do Núcleo Administrativo Municipal reunião com o Conselho de 

Desenvolvimento Urbano para discutir a revisão do Plano Diretor do município. 

Participaram da reunião: Antonio Brunelli (Brunelli Empreendimentos), Ricardo 

Ferrari (Rino Empreendimentos), Benedito Spadari Neto (Rino 

Empreendimentos), Ari Vital Haack Junior (ACIRC), Carlos Alberto de Lima 

(AERC), Samir Mussa (ECOSBIO), Viliam Moga (Secretaria de Obras), José 

Claudio Capretz (CDU), Armando Sartori Filho (CDU), Nilton Moura de Souza 

(AERC), Marcos Ferro (Imobiliária Master), Marco Antonio Pezzotti (CDU), Luiz 

Pecini (Pecini/CRECI), Fabio Oliveira (CAPREM), Rafael D’Urso (Sindicato da 

Construção Civil), Ricardo Pires de Oliveira (AERC), Vail Sabrio (ASSOCIRC), 

Pablo Lopes, Marli Tavares (Marli & Tavares), Luciana Vianna (Câmara – 

Zaine), Emílio Capretz Neto (CAPREM) e Fernando H. Geromel (Geromel). A 

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

SEPLADEMA, Olga Lopes Salomão, expondo os temas a serem discutidos: 

expansão urbana, perímetro urbano, áreas industriais, vazios urbanos. A 

diretora do Departamento de Desenvolvimento Urbano e Gestão Territorial, 

Adriana Quites Arantes, realizou então uma apresentação do histórico de 

ocupação da área urbana de Rio Claro. A diretora Raquel Bovo, do 

Departamento de Meio Ambiente da SEPLADEMA lembrou que a ocupação da 

cidade ocorreu entre o Rio Corumbataí e o Ribeirão Claro. A senhora Olga 

informou que o crescimento em direção à Ajapi poderia seguir o platô onde se 

encontra a estrada, entretanto, este é um lugar próximo à área de maior 

fragilidade do município, de um lado, e de concentração de agricultura familiar, 

de outro. Antonio Tadeu Olivetti, funcionário da SEPLADEMA, afirmou que é 

preciso pensar melhor a questão do crescimento vertical, pois isso causa um 

grande impacto na infraestrutura já existente. Foi levantada a questão do 
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crescimento da cidade ao longo da Rodovia Wilson Finardi, não esquecendo 

que há um projeto de duplicação da rodovia. O tema da mineração também foi 

discutido, tanto em relação à recuperação de áreas já degradadas, quanto em 

relação ao futuro desta atividade; uma sugestão apontada foi a de especificar 

na Certidão de Diretrizes para Uso do Solo as formas de recuperação do local 

após o término da atividade minerária. Sobre os problemas urbanos, foi 

levantada a questão das construções clandestinas e a de novos loteamentos 

muito próximos às áreas de proteção ambiental. A diretora Adriana apresentou 

o mapa elaborado pelo Instituto Polis com a indicação das áreas sem uso 

dentro do perímetro urbano, enfatizando que é necessário discutir com cautela 

questões como potencial construtivo e de verticalização e aumento dos 

coeficientes. A diretora Adriana sugeriu que uma solução viável seria tornar 

Ajapi um novo centro urbano e comercial e expandir a cidade a partir deste 

centro. Informou também que a cidade está crescendo mais em unidades 

habitacionais do que em população absoluta. A reunião encerrou-se às 20 

horas e 30 minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, Sabrina 

Fernanda Clemente, a presente ATA.  

 


