
 
 
 
 

  

ATA REUNIÃO COM O SETOR DE MINERAÇÃO – 23 DE JULHO DE 2015 
 
No dia 23 de julho de 2015, às 8 horas e 30 minutos, foi realizada, no auditório 

do Núcleo Administrativo Municipal reunião para discutir a questão minerária e 

a revisão do Plano Diretor do município. Participaram da reunião: Camila Silva 

(Mineração Mandu), Benjamin Ferreira Neto (ASPACER), Isabela Fornaciari 

(RPS - Engenharia), Benedito Augusto do Campo, Edvaldo de Souza (SW), 

Rodrigo Pucci da Conceição (IBGE), Aldo José Colabone (Santa Amábile), 

Miguel M. Milinski (SEPLADEMA), Gilda Carneiro Ferreira (UNESP), Luiz 

Fernando Corrêa Neto, Antonio da Silva Santos (Estrela D’Alva), Ariadne F. S. 

Santos (Estrela D’Alva), Eduardo Varussa (Agricultor), Vinicius Varussa 

Seneda, Rafael Nicola (SERGEO), Caio Guarnieri Marin (Mineradora 

Tomasella), João Castral Junior (REVDB), Sergio Ricardo Christofoletti (IF - 

SMA), Moacir Arnosti (Sitio São Sebastião), José Pedro Nicola 

(SERGEO/ASPACER/SINDICAL), Regina Ferreira da Silva (SEPLADEMA), 

Barbara Pucci (RPS), Luiz Sertório Teixeira (Fundação Florestal), Joel Irineu 

Fahl (Agricultor), Karine Rossi Faisting (Secretaria de Obras), Luiz Nalin Neto, 

Ana Carolina Bellan, Valentim Corrêa Neto (Recanto Caprichado), Rosane 

Marques (Fazenda Angélica), Maria Inez Pagani (UNESP), Fernando Geromel 

(Geromel), Mauricio Pedreira (CIESP), João Neves Neto (Cerâmica Formigres) 

e Sabrina F. Clemente (SEPLADMA). A reunião iniciou-se com a Vice-Prefeita 

de Rio Claro e Secretária da SEPLADEMA, Olga Lopes Salomão, informando 

que outros setores já estão apresentando propostas de alteração do mapa de 

macrozoneamento. O senhor José Pedro Nicola, da empresa SERGEO, 

informou que as maiores áreas para a exploração de argila estão na Formação 

Corumbataí, especificamente no Campo do Coxo; se essa área fosse 

bloqueada para a mineração, muitas cerâmicas poderiam fechar. O senhor Luiz 

Fernando Correia Neto, agricultor, lembrou que existem 1400 propriedades 

rurais e que a mineração não pode esquecer esse fato. O senhor José Pedro 

falou que a área usada para a exploração de argila é muito pequena se 
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comparada à área que a agricultura utiliza. A senhora Olga começou a mostrar 

alguns mapas e enfatizou que eles não estão concluídos, é preciso reformulá-

los com todos os setores do município. Indicou, no mapa de 

macrozoneamento, os vazios urbanos e também as Zonas de Proteção 

existentes dentro do perímetro urbano. O senhor Antonio da Silva Santos, da 

Cerâmica Estrela D’Alva, informou que o crescimento da cidade tem muitos 

limites, como o aterro sanitário. Além disso, muitos loteamentos localizados em 

áreas impróprias não deveriam ter sido implantados, o que demonstra que, no 

passado, o planejamento era falho. A diretora do Departamento de 

Desenvolvimento Urbano e Gestão Territorial, Adriana Quites Arantes, 

começou a explicar a proposta do mapa de macrozoneamento e sugeriu 

estender a área de preservação ambiental do quadrante noroeste até o 

perímetro urbano, eliminando o cinturão urbano neste local. O senhor Antonio 

concordou com essa sugestão. A professora Gilda Ferreira da UNESP, 

lembrou que tem muitos oleiros naquela região, sendo necessário discutir como 

ficaria a situação deste grupo. A senhora Olga sugeriu chamar os oleiros para 

uma reunião. O senhor Antonio informou que o transporte da argila polui mais 

do que o pátio de secagem. O senhor José Pedro confirmou esse fato e disse 

que o transporte é o principal problema para a mineração. A prefeitura teria que 

definir qual percurso os caminhões poderiam fazer. A professora Maria Inês 

Pagani, da UNESP, disse que a discussão estava confusa, sendo necessário 

estabelecer um norte. Sugeriu dividir em grupos ou definir um assunto a ser 

discutido. A senhora Olga falou que devemos focar no macrozoneamento e a 

diretora Adriana informou que a única diferença entre a área de preservação 

ambiental e o cinturão urbano é que, a primeira seria prioridade para 

implantação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). O 

senhor Luiz Teixeira, da Fundação Florestal, informou que existem outros 

regramentos que já restringem determinadas atividades. Lembrou que uma 

grande área da parte norte e leste no município são Áreas de Proteção 

Ambiental (APA) do Corumbataí e Piracicaba. Informou que dentro das 

unidades de conservação é possível minerar, mas com restrições. O senhor 

Luiz Fernando disse que, como agricultor, concorda com o aumento da área de 

fragilidade ambiental. A senhora Camila Silva, da Mineração Mandu, informou 

que tem interesse na área de expansão controlada, mas acha melhor discutir 



com outros interessados antes de fazer qualquer proposta. Informou que 

muitos caminhões passam pela estrada e pelo Distrito de Ajapi para fugir de 

pedágios, sendo necessário discutir melhor a questão do trânsito. Gostaria que 

o extremo norte do município também fosse considerado para a mineração, 

mas entende que faz parte da APA Corumbataí. A diretora Adriana continuou a 

explicação do mapa, agora discutindo a região sul, local de maior conflito entre 

a mineração e a expansão urbana. O senhor Antonio informou que a mineração 

envolve técnicas impactantes, mas existem normas para regulamentar essas 

técnicas. O senhor José Pedro informou que existem condições técnicas para 

proibir o uso de explosivos. A diretora Adriana falou que o problema não é só 

com os explosivos e o barulho que eles causam, mas também há a questão da 

poeira; e o cinturão urbano existe exatamente para proteger a zona urbana dos 

impactos das atividades mineradoras. O senhor Benjamim Ferreira, da 

ASPACER, concorda que este cinturão deve ser para proteção, e não para o 

crescimento da cidade. A diretora Adriana lembrou que a sugestão das 

indústrias é usar uma faixa lindeira às estradas para expansão da Zona 

Industrial. A senhora Olga falou sobre a sugestão que recebeu para incluir a 

área entre os bairros Bom Sucesso e Nova Rio Claro no perímetro urbano. O 

senhor Maurício, da CIESP, disse, sobre essa proposta, que há um 

impedimento viário, pois a estrada antiga de Ipeúna já está comprometida e 

todo o fluxo de veículos para atravessar a rodovia Washington Luiz cairia na 

Avenida Tancredo Neves. A senhora Olga informou que é de interesse da 

prefeitura duplicar a estrada antiga de Ipeúna. O senhor Benjamim informou 

que é possível fazer um trabalho conjunto para melhorar essa área. Voltando 

para a questão minerária, a senhora Olga sugeriu definir uma data a partir da 

qual serão consideradas as autorizações liberadas pelo DNPM como direito 

adquirido. O senhor José Pedro informou então, que qualquer requerimento é 

uma expectativa do direito e não direito adquirido, este só se concretiza quando 

é expedido o alvará. A diretora Adriana falou que o problema é que 

praticamente todo o município possui polígonos que representam algum tipo de 

fase no DNPM. A senhora Olga sugeriu as datas de 31 de dezembro de 2014 

ou 30 de abril de 2015. O senhor José Pedro sugeriu que a prefeitura fizesse 

um convênio com o DNPM, para que eles não liberem nada antes de consultar 

prefeitura, até que o Plano Diretor seja aprovado. Informou também que não é 



todo o polígono que é utilizado para a mineração. A senhora Olga informou que 

foi orientada pelo GAEMA a não liberar nenhuma autorização enquanto o Plano 

Diretor não for aprovado. O senhor Luiz Fernando explicou que a proposta dos 

agricultores é a utilização de uma faixa de 1000 metros ao lado de algumas 

rodovias: dos dois lados da Fausto Santomauro; do lado esquerdo de quem vai 

para Araras na Wilson Finardi; os dois lados da Wilson Finardi no trecho entre 

o Distrito Industrial e a Washington Luiz; e nos dois lados da estrada para 

Ajapi. A diretora Adriana lembrou que a proposta da indústria é utilizar 1000 

metros em todas as rodovias. O senhor Maurício perguntou por que não utilizar 

o trecho da rodovia Wilson Finardi entre a rodovia Washington Luiz e Ipeúna. A 

senhora Olga explicou que esse trecho está dentro da área de fragilidade, não 

sendo interessante a instalação de indústrias ali. O senhor Luiz Fernando 

continuou apresentando as propostas da agricultura e informou que as 

propriedades localizadas dentro da área de preservação ambiental teriam 

prioridade para receber o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). O senhor 

Antonio pediu maiores detalhes sobre o PSA e informou que é difícil encontrar 

áreas rurais para fazer a compensação ambiental exigida pela CETESB, pois 

os agricultores não querem liberar sua propriedade para fazer plantio de 

árvores. A senhora Olga informou que é o professor David Lapola, da UNESP, 

quem está elaborando uma proposta para a implantação do PSA no município. 

A diretora Adriana sugeriu fazer um credenciamento dos agricultores 

interessados em receber essa compensação e disponibilizar o cadastro às 

empresas. O senhor Luiz, do Instituto Florestal, informou que as APAs 

Piracicaba e Corumbataí cobrem mais de um quarto da área do município e 

possum mais restrições do que as estabelecidas pelo Código Florestal. 

Lembrou que o zoneamento estabelece um uso e não a obrigatoriedade de 

instalação de nenhuma atividade. A senhora Olga falou que é preciso 

estabelecer todos os condicionantes de cada área, considerando as atividades 

econômicas. A professora Maria Inês convidou todos os presentes para a 

apresentação de um vídeo sobre a Lei da Água, no auditório da UNESP, às 14 

horas do dia 27 de julho. Lembrou que é preciso definir parâmetros para o 

Fundo Municipal do Meio Ambiente (FUNDEMA), que existe em lei, mas não 

recebe recursos financeiros. A senhor Olga lembrou que a reunião do dia 28 de 

julho é específica para os mineradores, mas seria interessante que cada setor 



enviasse um representante. Falou que é necessário que os setores apresentem 

suas propostas, pois existem muitas discussões, mas poucas sugestões 

concretas. A reunião encerrou-se às 12 horas e 20 minutos. Nada mais 

havendo a tratar, foi lavrada por mim, Sabrina Fernanda Clemente, a presente 

ATA.  


