
 
 
 
 

  

 
ATA REUNIÃO COM OS AGRICULTORES – 14 DE JULHO DE 2015 

 
No dia 14 de julho de 2015, às 17 horas, foi realizada, no auditório do Núcleo 

Administrativo Municipal reunião para discutir como a questão agrícola será 

tratada na revisão do Plano Diretor do município. Participaram da reunião: 

Sabrina F. Clemente – SEPLADEMA, Moacir João Rossini – Agricultor, Antonio 

Corroche – Agricultor, Bem Hur Aparecido da Silva – SEPLADEMA, Julia 

Camara de Assis – UNESP, Benedito – Agricultor, Egidio Witzel – Agricultor, 

Miguel M. Milinski – SEPLADEMA, David M. Lapola – UNESP, Maria Inês 

Pagani – UNESP, Ricardo José Schmidt – Sindicato Rural, Luciana Vianna – 

Câmara, Alberto Merino – Secretaria de Mobilidade Urbana, Neuzeli Morais – 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Varuzza - Agricultor, João 

Primo Baraldi – Sindicato Rural, Alexandre – Secretaria de Agricultura, Valentin 

Corrêa Neto – Secretaria de Agricultura, Aldo Sorensen Filho – Secretaria de 

Agricultura, Eduardo Gomes do Rego – Sítio Assistência, Antonio Bordignon – 

Sítio Santana da Urucaia, Odirlei da Silva – Escola Agrícola, José Alves Rosa, 

Vera Ligia L. Machado, Francisco Cardoso dos Santos – Engenheiro, Otávio 

Meys – Agricultor, José Ap. Pessoa, Rafaela Ap. da Silva – UNESP, Antonio – 

Agricultor, Serafim Pedro Sartori, Lucia Cristina da Silva – Conselho de 

Agricultura, Luiz Nalin Neto, Carlos Alberto Teixeira De Lucca – Secretário 

Municipal de Agricultura, Antonio Vieira Nestor, Idalino Fernandes de Oliveira, 

Angélica Soares Hepfner, Esequiel de Oliveira – Agricultor, Jacira Cunha 

Bueno – Agricultora, Gilda Cunha Bueno – Agricultora, Davi Betanho Romualdo 

– Secretaria de Agricultura, Vanderlei Corocher, Solange Cristina Noventa, 

Antonio Alcaide – Conselho Rural, Hagns Rodrigues – Agricultor, Rafael Oscar, 

Josiel Luiz Marcola – Agricultor, Ruy Philadelpho Machado Filho – Granja 

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

SEPLADEMA, Olga Lopes Salomão, apresentando a equipe de funcionários da 

SEPLADEMA. Informou também que os Planos Diretores anteriores nunca 

mencionaram regras para a área rural, sendo que, de acordo com a 
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Constituição Federal, é de responsabilidade do município ditar tais regras.. É 

preciso discutir como está a cidade hoje e como queremos que ela seja no 

futuro. Ela também informou que foi elaborado o Diagnóstico Ambiental de todo 

território municipal e os mapas gerados serão a base para a revisão do Plano 

Diretor. Os mapas de hidrografia e de uso do solo agrícola foram apresentados, 

e a senhora Olga enfatizou que 31% do uso se destina à pastagem e à cana-

de-açúcar, sendo que o principal problema para as nascentes é a pastagem. 

Miguel Milinski, funcionário da SEPLADEMA, lembrou que o último fragmento 

de Mata Atlântica existente no município se localizava na Fazenda São José, 

mas pegou fogo no inverno do ano passado e não se sabe se será recuperado. 

O senhor Samir Mussa, da empresa ECOSBIO, responsável pela elaboração 

do Diagnóstico Ambiental, falou que é necessário elaborar um conjunto de 

medidas para que o pequeno proprietário seja incentivado a preservar a água. 

Citou o caso do Córrego do Alumínio, para o qual a mineração era uma prática 

positiva, pois a retirada da areia impedia o assoreamento do córrego. A 

senhora Olga informou que todas as estradas municipais foram mapeadas no 

Diagnóstico. O senhor Samir lembrou que foram mapeadas e 

georreferenciadas apenas as estradas municipais, as particulares não. Durante 

o estudo, verificou-se também que as estradas originam pontos de 

assoreamento e muitos destes locais já deveriam ter planos de recuperação 

ativos. Informou também que para preservar e recuperar as nascentes basta 

cercá-las, não é necessário plantar árvores. Antonio Tadeu Olivetti, funcionário 

da SEPLADEMA, falou que é preciso incentivar os agricultores a deixar as 

atividades tradicionais e exercer atividades menos impactantes para o meio 

ambiente. A Professora Maria Inês Pagani, da UNESP, falou que é preciso 

otimizar as áreas de pastagem e que os agricultores podem pedir ajuda técnica 

à EMBRAPA. O Professor David Lapola, da UNESP, informou que apenas 3% 

da população rio-clarense reside na zona rural, o grande problema não está no 

campo e sim no final da cadeia produtiva, no consumidor. O município deve 

incentivar usos diversos do solo e não proibir, mas restringir o uso nos locais 

mais frágeis. É preciso observar sempre o Código Florestal e incentivar o 

Pagamento por Serviços Ambientais. A senhora Olga voltou a falar sobre os 

mapas e apresentou o mapa de mineração, lembrando que é preciso 

compatibilizar este uso com o da agricultura. O senhor Ricardo Schimitd, do 



Sindicato Rural, informou que, com melhores técnicas, a degradação ambiental 

seria menor, o problema é que estas técnicas não chegam aos pequenos 

produtores. O senhor Francisco Cardoso, engenheiro, informou que a 

agricultura é o carro-chefe da economia atualmente. O pequeno produtor não 

tem apoio técnico por parte da prefeitura, esta teria que ir até o sitiante. A 

diretora Raquel Bovo, do Departamento de Meio Ambiente da SEPLADEMA 

lembrou que a discussão atual é de como será a ocupação do território, sendo 

necessário focar neste assunto. A senhora Olga falou que a prefeitura não tem 

a intenção de aumentar o perímetro urbano, pois ainda existem muitos vazios 

urbanos. Apesar disso, não é interessante empurrar o crescimento da cidade 

para dentro das áreas de mineração. Neste momento, foi apresentado o mapa 

com a proposta do macrozoneamento. O senhor Carlos Alberto Teixeira De 

Lucca, Secretário de Agricultura, informou que a área de fragilidade e 

reservada para proteção ambiental é intensamente ocupada com pastagem 

pelos pequenos agricultores, apesar de possuir solo frágil. A diretora do 

Departamento de Desenvolvimento Urbano e Gestão Territorial, Adriana Quites 

Arantes, informou que a discussão está aberta e todos os setores serão 

ouvidos, mas é preciso que os agricultores se unam e apresentem sua 

proposta. A senhora Olga complementou que uma das propostas defendidas 

pela prefeitura é diminuir o perímetro urbano próximo às nascentes e incluir 

uma região próxima ao Residencial Florença, sendo que uma parte desta 

região seria reservada para uso residencial e outra para uso industrial. Na 

região sul do município, em direção à Piracicaba, a idéia é estabelecer uma 

zona industrial para o setor de logística, apesar de ser uma área cara, pois é 

usada para exploração de argila e calcário. Sugeriu que fosse montado um 

grupo para elaborar as propostas e defender os interesses dos agricultores nas 

próximas reuniões. Voltou a enfatizar que não há regras para uso do solo rural. 

A professora Maria Inês Pagani sugeriu que fosse incluído um representante da 

agricultura no grupo técnico que irá discutir as questões minerárias. O senhor 

De Lucca, marcou, então, uma reunião para o dia 16 de julho de 2015, às 19 

horas, entre os agricultores. A reunião encerrou-se às 19 horas e 10 minutos. 

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

a presente ATA.  


