
 
 
 
 

  

 
ATA REUNIÃO COM O SETOR INDUSTRIAL 

15 DE JULHO DE 2015 

 
No dia 21 de julho de 2015, às 14 horas, foi realizada, no Auditório do Núcleo 

Administrativo Municipal reunião com representantes do setor industrial para 

discutir a revisão do Plano Diretor do município. Participaram da reunião: 

Carlos R. Quintino (WHIRLPOOL), Rodrigo Pucci da Conceição (IBGE), Raquel 

Bovo (SEPLADEMA), Emilio Levi Picelli (CIESP DPV), Pablo Lopes, Diego 

Wenzel (Wenzel Ferramentas), Mauricio Pedreira (CIESP), Eduardo Varussa 

(Agricultor), Luiz Gonzaga Renosto (SESI), Antonio Tadeu Olivetti Ferreira 

(SEPLADEMA), Neuzeli C. D. de Morais (Desenvolvimento Econômico), Sérgio 

Bianchi Filho (WHIRLPOOL), José Claudio Capretz (CDU), Carlos Ciantelli 

(GEOCIA), Alberto Merino (Secretaria de Mobilidade Urbana), Richard Paixão 

(Câmara), Alexandre Vilalobos (DPV – Produtos Químicos), Miguel Milinski 

(SEPLADEMA), Renato Cesar Cerri (WHIRLPOOL), João Luiz Zaine (Câmara), 

Regina Ferreira da Silva (SEPLADEMA), Igor Penteado (Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico), Marli A. C. Tavares (Mali&Tavares) e Sabrina F. 

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

Claro e Secretária da SEPLADEMA, Olga Lopes Salomão, explicando que 

outras reuniões já foram realizadas para discutir o Plano Diretor. Iniciou, então, 

a apresentação dos mapas. O primeiro deles foi o do perímetro urbano, que 

está entre o Ribeirão Claro e o Rio Corumbataí. Indicou as nascentes e alguns 

vazios urbanos existentes. Informou que já foram aprovados três loteamentos 

industriais este ano, voltados, principalmente para pequenas indústrias. 

Atualmente, a Lei Complementar 82/2013 permite implantação de micro-

distritos industriais com lotes de 600 metros quadrados. Disse que o preço da 

terra em Rio Claro é alto, sobretudo por causa da atividade minerária existente 

no município, sendo preciso estabelecer mecanismos para baixar esse preço. 

Em seguida, apresentou o mapa de uso de solo, informando que hoje já é 

permitida a instalação de indústrias numa faixa de 300 metros de cada lado das 
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rodovias que cortam o município. Mostrou o mapa de fragilidade ambiental, 

enfatizando que a área mais frágil se localiza no noroeste do município e 

coincide com a Área de Proteção Ambiental (APA) do Corumbataí e com a área 

de recarga do Aquífero Guarani. Uma parte dessa área se localiza, inclusive, 

dentro do perímetro urbano, estando cravada como Zona de Proteção. 

Informou ainda que existem algumas cavas de argila clandestinas nesta área. 

Foi apresentado, então, o mapa com a proposta do macrozoneamento do 

município. A senhora Olga indicou a área de expansão que a Prefeitura está 

propondo, no antigo bairro dos Lopes, sendo que a área próxima à rodovia será 

reservada às indústrias. A diretora do Departamento de Desenvolvimento 

Urbano e Gestão Territorial, Adriana Quites Arantes, mostrou o mapa com a 

proposta do zoneamento interno ao perímetro, mas informou que ele foi 

elaborado em 2011, por isso, algumas alterações precisam ser feitas, como 

estabelecer um corredor para indústrias pequenas no Jardim São Paulo. O 

vereador Zaine propôs o estabelecimento de uma faixa de 1000 metros no 

entorno de todas as rodovias para a instalação de indústrias. O senhor Renato 

Cesar Cerri, da empresa Whirlpool perguntou se já foram estabelecidos 

critérios quanto à mobilidade urbana nessas áreas próximas às rodovias. A 

senhora Olga respondeu que isso é realmente um problema hoje e que não há 

ônibus para o Distrito Industrial, apenas os fretados. O vereador Zaine lembrou 

que também está sendo elaborado o Plano de Mobilidade Urbana. A senhora 

Olga informou que é preciso discutir o escoamento da produção, pois há muitos 

caminhões grandes circulando na cidade. Informou também que a estrada de 

Ajapi está estrangulada e muitos caminhões passam por ali para fugir do 

pedágio, sendo que uma solução possível seria a de impedir a entrada de 

caminhões na cidade. O vereador Zaine propôs a elaboração de um projeto 

para a construção de uma estrada ligando a rodovia Wilson Finardi, no trecho 

entre Rio Claro e Ipeúna à Fausto Santomauro, nas proximidades do aeroporto. 

O senhor Renato Cesar Cerri sugeriu a construção de uma avenida, que já 

existe de modo informal, atrás da Whirlpool. A senhora Olga afirmou que irá 

considerar a proposta. O senhor Claudio Capretz, do CDU, complementou a 

sugestão dos 1000 metros proposta pelo vereador Zaine, dizendo que seria 

interessante pensar em uma zonas residenciais contíguas à essas zonas 

industriais, para que a população possa morar perto do seu local de trabalho. A 



diretora Adriana lembrou que o Plano Diretor tem um horizonte de 10 anos e 

que essa sugestão seria para um horizonte maior. O senhor Alexandre 

Vilalobos, da empresa DPV Produtos Químicos sugeriu a duplicação da pista 

que passa em frente à sua empresa, a antiga estrada de Ipeúna, pois há um 

trânsito intenso de caminhões neste local. A senhora Olga concordou que esta 

é uma necessidade para os moradores dos bairros próximos. A reunião 

encerrou-se às 15 horas e 40 minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada 

por mim, Sabrina Fernanda Clemente, a presente ATA.  

 

 

 

 

 


