
 
 
 
 

  

 
ATA REUNIÃO COM O SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL  

15 DE JULHO DE 2015 
 
No dia 15 de julho de 2015, às 17 horas, foi realizada, no Auditório II da 

Secretaria de Educação reunião com representantes do setor de construção 

civil para discutir a revisão do Plano Diretor do município. Participaram da 

reunião: Marco Antonio Pezzotti (CDU), Itamar Aparecido Lorenzon (UFSCAR), 

José Claudio Capretz (CDU), Ricardo Ferrari (Rino Empreendimentos), Carlos 

Ciantelli Junior (GEOCIA), Luiza Maciel da Silva (Tectran), Marli Tavares (Marli 

& Tavares), Ari Vital Haack Junior (ACIRC), Márcia de Oliveira (Secretária de 

Governo), Emílio Capretz Neto (CAPREM), Marcos Paulo Ferro (Imobiliária 

Master), Alberto Merino (Secretaria de Mobilidade Urbana), Lucia Cristina da 

Silva (Secretaria de Governo), Ana Lucia Murback Franco (Verde Plan), Carlos 

Alberto de Lima (AERC), Fernando H. Geromel (Geromel), Mauro Ap. Espiller 

Fuji (Spiller Imóveis), Ricardo Pires de Oliveira (AERC), Francesco Rotolo 

(SEESP), Mario Noboru Ito (Autônomo), Benedito Spadari Neto (Rino 

Empreendimentos), Igor Penteado (SEDEC), Vilian Guilherme Móga 

(Secretaria de Obras), Antonio Carlos Riani Costa (Secretaria de Ação Social), 

Roberta Helena Plaza (Secretaria de Governo), Fábio Rodrigo de Oliveira 

(CAPREM), Luciano Calligari Junior (Imprensa PMRC), Nilton Moura de Souza 

(AERC), Raphael Bischof dos Santos (Pólis), Cláudio Spiller (Spiller Imóveis), 

Marcus Stanosk (Stavias), Miguel Milinski (SEPLADEMA), Marcos Pisconti 

Machado (Secretário de Governo), Luiz A. Pecini (CRECI), Egídio Vitzel, 

Luciana Vianna (Câmara – Zaine), Adriana Quites Arantes (SEPLADEMA), 

Antonio Tadeu Olivetti Ferreira (SEPLADEMA) e Sabrina F. Clemente 

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

Secretária da SEPLADEMA, Olga Lopes Salomão, comentando sobre as 

reuniões já realizadas para discutir o Plano Diretor, enfatizando que é preciso 

incluir as questões minerárias e agrícolas no Plano Diretor e não tratá-las em 

separado. O senhor Raphael Bishof, do Instituto Polis, informou que o Plano 
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Diretor é um instrumento de planejamento, é um local onde os conflitos devem 

ser previstos. Apesar de o atual Plano Diretor indicar alguns instrumentos 

previstos no Estatuto da Cidade, ainda falta regulamentar alguns deles. O 

macrozoneamento é um tema novo no Plano Diretor, por isso deve ser tratado 

com cautela. Para o setor de construção civil, interessa mais o zoneamento 

interno ao perímetro urbano e o próprio perímetro. Apresentou, então, a 

proposta de macrozoneamento, informando que este não é um mapa fechado. 

Informou que a área de maior fragilidade ambiental coincide com a Área de 

Preservação Permanente do Rio Corumbataí e terá um uso mais restritivo. 

Quanto ao cinturão urbano, esta é uma área para proteger a cidade, 

separando-a da mineração, com três quilômetros de extensão a partir do 

perímetro. Enfatizou que é um envoltório, com restrições às atividades mais 

predatórias, não é uma área de expansão, mas sim de proteção. A senhora 

Olga lembrou que há doze milhões de metros quadrados vazios dentro do 

perímetro urbano, mas muitas dessas áreas são Zonas de Proteção. Por isso a 

sugestão é de diminuir o perímetro urbano próximo ao Distrito Industrial, já que 

é uma área de muitas nascentes, e aumentá-lo ao lado do Residencial 

Florença, no antigo Bairro dos Lopes. Citou o caso de loteamentos aprovados 

próximos a cursos d’água e que são um problema hoje, como o Nova Rio 

Claro, o Bom Sucesso e o Novo Wenzel. O senhor Rafael voltou a falar sobre o 

cinturão urbano e explicou que, apesar de não ser uma área de expansão 

urbana, uma de suas funções é assegurar a urbanização, pois no local serão 

exercidas atividades não impactantes, compatíveis com uma urbanização 

futura. A senhora Olga falou da proposta de se criar uma zona industrial no 

eixo da Rodovia Fausto Santomauro, nas proximidades do futuro aeroporto 

regional; inclusive já há uma definição sobre os sítios arqueológicos de 

Assistência, que serão preservados. Informou que os custos para se 

ultrapassar o Rio Corumbataí são altos, apesar de ser uma possibilidade no 

futuro. O senhor Marcos Pisconti Machado, Secretário de Governo, falou que o 

planejamento da cidade era falho, por exemplo, ruas que deveriam ser 

contíguas não se encontram, pois estão em loteamentos diferentes. O 

município está muito confortável em relação à água, mas possui diversos 

limitantes para seu crescimento, como a FEENA. Falou que a cidade não pode 

ficar refém da atividade minerária, mas também não deve combatê-la. Citou o 



exemplo de Curitiba e de São José dos Pinhais, onde se localiza o aeroporto. 

Há 30 anos havia uma rodovia simples ligando as duas cidades, hoje é uma 

pista dupla completamente urbanizada, sendo que o fator predominante deste 

desenvolvimento foi o aeroporto. Já o aeroporto regional entre Rio Claro e 

Piracicaba já foi aprovado e contará com uma pista de 1743 metros. O trabalho 

de topografia e levantamento já se iniciou. Além disso, há um projeto para 

torná-lo industrial, para atrair indústrias de tecnologia de ponta, de altos 

salários. Sua proposta é reservar uma faixa de dois quilômetros ao longo da 

Rodovia Fausto Santomauro, sendo que a região mais próxima à rodovia seria 

industrial e a mais longe, zona residencial, de comércio e serviços. Este local 

acomodaria cerca de cem mil pessoas, apesar de uma parte pertencer à cidade 

de Santa Gertrudes. É necessário assegurar que a mineração não se instale ali 

e preservar as áreas de proteção existentes. Outra proposta é realizar uma 

expansão ao longo da estrada de Ajapi, também preservando os locais de 

maior fragilidade ambiental. A senhora Olga afirmou que ao longo da Rodovia 

Fausto Santomauro já existem muitas áreas de exploração mineral, não sendo 

viável a expansão urbana em muitos pontos. Outra questão é que Rio Claro 

não está crescendo em população, apesar de esse número poder aumentar 

com a instalação do aeroporto e das indústrias. Informou que a proposta do 

senhor Marcos é uma possibilidade futura, para 50 ou 80 anos, talvez, e que o 

Plano Diretor pensa em um horizonte menor, de 10 anos. O senhor Marcos 

Pezzotti, do Conselho de Desenvolvimento Urbano (CDU) informou que a idéia 

de aproveitar as rodovias para expandir a cidade já vem sendo discutida e 

defendida no CDU, aproveitando-se uma faixa de 500, talvez 1000 metros. A 

diretora do Departamento de Desenvolvimento Urbano e Gestão Territorial, 

Adriana Quites Arantes, informou que a Lei Complementar 82/2013 já 

possibilita a instalação de indústrias numa faixa de 300 metros para cada lado 

das rodovias, mas o texto não está claro, é preciso melhorá-lo. A senhora Olga 

informou que a Prefeitura está aprovando atualmente dois loteamentos 

industriais, sobretudo para as pequenas empresas, que tem procurado pela 

cidade. O senhor Marcos Pezzotti informou que temos condições de desenhar 

a expansão urbana com qualidade de vida. O senhor Raphael informou que é 

preciso discutir alguns parâmetros de ocupação, principalmente o coeficiente 

de aproveitamento, pois existem muitos descontos, o que eleva um coeficiente 



quatro para cinco ou até seis. Disse ainda que o município não consegue impor 

muitas regras por falta de regulamentação. Fez uma breve apresentação sobre 

questões que devem ser consideradas, como parâmetros para condomínios, 

vilas, áreas verdes e públicas, além da outorga onerosa do direito de construir 

e do Plano de Mobilidade Urbana. Retornou ao assunto dos coeficientes, e 

informou que quatro (valor máximo utilizado no município) é considerado alto. 

Para o município de São Paulo, o coeficiente 1 é básico, 2,5 é utilizado em 

algumas áreas e 4 apenas em locais específicos servidos por metrô. O senhor 

Marcos Pezzotti afirmou que esta é uma conversa perigosa, pois o gabarito é 

elevado mediante a outorga onerosa e quem paga por isso é o tomador final. O 

senhor Raphael informou que nas cidades da Região Metropolitana de São 

Paulo o dinheiro da outorga é utilizado para melhorias e intervenções urbanas. 

A diretora Adriana e o senhor Raphael se comprometeram a elaborar uma 

proposta para novos coeficientes. O senhor Benedito Spadari Neto, da 

empresa Rino Empreendimentos, informou que os vazios urbanos são áreas 

caras e, se os coeficientes ficarem mais restritivos, se tornarão ainda mais 

caras. Disse que acha interessante a idéia de crescimento urbano ao longo dos 

eixos rodoviários. O senhor Raphael lembrou que também é preciso 

estabelecer um ônus para quem não constrói. A senhora Olga lembrou que 

muito já foi discutido no CDU e o que já foi decidido não será alterado. 

Informou que mudou de idéia em relação aos lotes de 160 metros quadrados 

com frente de 8 metros, pois, nas discussões realizadas para os Planos 

Diretores anteriores, defendia essa metragem, mas hoje sabe que isso é um 

problema, pois possibilita a criação de lotes irregulares, o que causa problemas 

para distribuição de água, para a coleta de lixo e para o transporte público. 

Informou ainda que os loteamentos aprovados após o Plano Diretor de 2007 

não serão passíveis de regularização. Informou que os outros setores já estão 

se articulando e sugeriu que a construção civil faça o mesmo. Ficou decido 

então que a próxima reunião será dia 27 de julho de 2015, às 17 horas.  A 

reunião encerrou-se às 20 horas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por 

mim, Sabrina Fernanda Clemente, a presente ATA.  

 


