
 
 
 
 

  

 
ATA REUNIÃO COM O SETOR MINERÁRIO – 13 DE JULHO DE 2015 

 

No dia 13 de julho de 2015, às 16 horas e 40 minutos, foi realizada, no 

auditório do Núcleo Administrativo Municipal reunião para discutir como a 

questão minerária será tratada na revisão do Plano Diretor do município. 

Participaram da reunião: Benjamin Ferreira – ASPACER, Marli A. Campos – 

Imobiliária Marli & Tavares, Benedito A. de Campos - Cerâmica Santa Emilia, 

Eduardo Noronha – JSS Comércio de Minérios, Daniel Seabra Nogueira Alves 

Alparelli – IPT, Marsis Cabral Jr. – IPT, Giovani A. F.– Delta Cerâmica, Aldo 

José Colabore – Calcário Diamante, Maria Luz Pagani – UNESP, Jefferson 

Oliveira – Mineradora Tomasella, José Pedro – SERGEO, Adriana Marcucci – 

Grupo Cedasa, Luis Campanha – UNESP, Danilo Tomasella – Mineradora 

Tomasella, Claudio Spiller – Spiller Imóveis, Alberto Merino – Secretaria de 

Mobilidade Urbana, Luciana Vianna – Câmara (Vereador Zaine), Rose Mary I. 

Andrade – ASCER, Antonio Tadeu Olivetti – SEPLADEMA, Pablo Lopes, 

Sérgio Christofoletti – FEENA, João Partezani Bellato– Partecal, Caio Guarnieri 

C. Marin – Mineradora Tomasella, Gilda C. Ferreira - UNESP, Elessandro C. 

Dias – Delta Cerâmica, Luiza Maciel Costa Da Silva – Tectran, Almir Guilherme 

– ASPACER, Camila Silva – Mineração Mandu, Carlos Alberto – AERC, Rafael 

Nicola – SERGEO, Miguel Milinski – SEPLADEMA, Julia Câmara de Assis – 

UNESP, João Bellato Junior – Sindicato das Indústrias de Calcário e Derivados 

para Uso Agrícola do Estado de São Paulo (SINDICAL), Mauro Ap. Spiller Fuji 

– Spiller Imóveis, Davi Betanho Romualdo – Secretaria de Agricultura, 

Alexandre Perinotto – UNESP, Ariadne F. S. Santos – C. E. Argila Estrela 

D’alva, Eliana Dias Cereda – SERGEO, Antonio da Silva Santos – Estrela 

D’alva, Bruno H. S. Oliveira – Câmara, João Primo Baraldi – Sindicato Rural de 

Rio Claro, Ari Carlos Rios – Prefeitura, Sabrina F. Clemente – SEPLADEMA. A 

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

SEPLADEMA, Olga Lopes Salomão, apresentando o mapa geológico do 
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município e dois mapas de solicitações de pesquisa/lavra cadastradas do 

DNPM, sendo um para o perímetro urbano e para a distância de um quilômetro 

do perímetro. A senhora Olga salientou que a Mineradora Mandu foi a única 

que apresentou proposta por escrito. A diretora do Departamento de 

Desenvolvimento Urbano e Gestão Territorial, Adriana Quites Arantes, fez uma 

explicação sobre os mapas e enfatizou que as explorações próximas à área 

urbana consolidada já se apresentam atualmente como um problema, pois 

causam reclamações de moradores. O senhor José Fernando Bruno, 

Subsecretário de Mineração (Secretaria Estadual da Energia), afirmou que é 

preciso complementar e ampliar todo o estudo realizado pelo IPT para Rio 

Claro, para atender as demandas específicas da cidade. Além disso, é preciso 

compatibilizar os usos, inclusive com reserva da água para uso agropecuário. 

O senhor João Bellato, do SINDICAL, lembrou que nem toda solicitação 

realizada junto ao DNPM se torna uma extração. Além disso, o crescimento da 

cidade tem um limitante bem específico, a Floresta Estadual Edmundo Navarro 

de Andrade e é preciso tomar cuidado para a cidade não expandir onde tem 

minério. A senhora Olga lembrou, então, que o CONDEPHAAT já delimitou 

uma área de 300 metros em torno da Floresta e que não podemos nos 

esquecer do impacto que a mineração causa na zona rural, principalmente para 

os pequenos produtores. A Professora Gilda Ferreira, da UNESP, afirmou que 

mineração e moradia não combinam e que áreas urbanas não devem ter 

mineração, sendo que a própria CETESB já analisa este condicionante. A 

senhora Olga informou que a CETESB não considera na análise da solicitação 

de extração o perímetro urbano e sim a área urbana consolidada. O senhor 

Caio Marin, da Mineradora Tomasella, informou que é exigido um plano de 

recuperação para cada área de mineração. A senhora Olga afirmou que não há 

regras para o uso e ocupação do solo para a área rural. O senhor Marsis 

Cabral Júnior, do IPT, informou que em 2012 foi realizado um trabalho com as 

cidades da região, no qual foram estabelecidas zonas especiais para a 

mineração. Este trabalho está disponível para os municípios e deve ser 

considerado na revisão do Plano Diretor. O senhor Aldo José Colabone, da 

empresa Calcário Diamante, afirmou que a prefeitura não tem condições de 

fiscalizar a atividade de mineração, mas tem condições de elaborar o Plano 

Diretor, pois já existem muitos estudos. Além disso, o Plano Diretor deve ditar a 



regra e não as exceções, que deverão ser analisadas caso a caso. O senhor 

João Bellato disse, então, que, para conciliar a expansão urbana e a 

mineração, é preciso considerar três regras: não pode haver mineração na área 

urbana, a mineração pode ocorrer em área de expansão urbana mediante 

algumas regras e na área rural de maneira menos restritiva. O senhor Marsis 

sugeriu a criação de um grupo de trabalho técnico para ajudar na definição das 

áreas onde poderão ou não a mineração. O senhor Sergio Christofoletti, do 

Instituto Florestal – FEENA, falou que uma solução possível seria aglomerar a 

mineração. A diretora Adriana apresentou e explicou a proposta de 

macrozoneamento do município, enfatizando que a área destinada à mineração 

ficaria a sul/sudoeste do município. O senhor Fernando Bruno afirmou que, 

como proposta inicial, o mapa está bom, mas falta conhecimento técnico e 

geológico. Informou, por exemplo, que nesta região não há afloramento da 

Formação Corumbataí, que possui um potencial para a cerâmica de 

revestimento. Informou também que n o município de Embu das Artes, mesmo 

nas zonas mais restritivas existe possibilidade de mineração mediante 

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental. A senhora Camila Silva disse que 

fez várias leituras sobre o assunto e descobriu que, em outros municípios, 

mesmo nas áreas bloqueadas para a mineração, em nenhuma delas há uma 

proibição completa desta atividade, mas sim, um aumento das exigências 

solicitadas. O senhor Antonio Santos, da Cerâmica Estrela D’Alva disse que a 

preocupação com a hidrologia é importante, mas a mineração não é um risco 

contra os recursos hídricos, pois não sequestra nem contamina a água. Além 

disso, a CETESB já analisa e fiscaliza este aspecto. O senhor Nicola, da 

empresa SERGEO, afirmou que é preciso considerar os impactos positivos que 

a mineração traz. Por exemplo, no caso de Cordeirópolis as cavas de argila 

foram a salvação da cidade no período de estiagem, pois foram usadas para 

armazenar água. A senhora Olga sugeriu que fosse criado o grupo de trabalho 

sugerido pelo IPT. Ficou decidido que as próximas reuniões do grupo serão dia 

23 de julho de 2015, às 8 horas e 30 minutos, na SEPLADEMA, e dia 28 de 

julho de 2015, ás 10 horas, no auditório do NAM. Na segunda reunião 

participarão: Professora Gilda Ferreira (UNESP), Caio Marin (Mineração 

Tomasella), Camila Silva (Mineração Mandu), Antonio Santos (Cerâmica 

Estrela D’Alva), Sergio Christofoletti (Instituto Florestal – FEENA), José 



Fernando Bruno (Subsecretário de Mineração), Marsis Cabral Júnior (IPT) e um 

técnico indicado pelo Sindical, além dos representantes da Prefeitura. A 

reunião encerrou-se às 18 horas e 10 minutos. Nada mais havendo a tratar, foi 

lavrada por mim, Sabrina Fernanda Clemente, a presente ATA.  

 


