
 
 
 
 

  

 
ATA REUNIÃO COM O SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL  

27 DE JULHO DE 2015 
 
No dia 27 de julho de 2015, às 17 horas, foi realizada, no auditório do Núcleo 

Administrativo Municipal reunião com representantes do setor de construção 

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

reunião: Karine Rossi Faisting (Secretaria de Obras), José Claudio Capretz 

(CDU), Geovanil A. Scopinho (Scopinho Imóveis), Carlo Alberto de Lima 

(AERC), Ricardo Ferrari (Rino Imóveis), Marcel A. Sullato (proprietário de 

terras), Rodrigo Pucci da Conceição (IBGE), Elioenai Neves (IBGE), Cláudio 

Spiller (Spiller Imóveis), Alberto Merino (Secretaria de Mobilidade Urbana), 

Mauro Espiller Fuji (Spiller Imóveis), Fernando Geromel (Geromel), Miguel M. 

Milinski (SEPLADEMA), Walter Alves da Silva (SEPLADEMA), Viliam Móga 

(Secretaria de Obras), Ricardo Pires de Oliveira (AERC), Mario Noboru Ito 

(construtor), Celso de Andrade (construtor), Marco Antonio Pezzotti (CDU), 

Benedito Spadari Neto (Rino Empreendimentos), Paulo H. Hartúng (Scopinho 

Imóveis), Marco P. F. Porto (proprietário de terra), Aldo Roberto Wilendorf 

(ARW Empreendimentos Imobiliários), Mauricio Silveiro Pedreira (CIESP), 

Ademir Furlam (Furlam e Furlam), Maria Cristina Telles (autônoma), Ari Vital 

Haak Junior (ACIRC), Fabio R. de Oliveira (CAPREM), Emílio Capretz Neto 

(CAPREM), Barbara Pucci (RPS) e Isabela Fornociari (RPS). A reunião iniciou-

se com a Vice-Prefeita de Rio Claro e Secretária da SEPLADEMA, Olga Lopes 

Salomão, comentando sobre a duplicação da Rodovia Wilson Finardi, cujo 

projeto já está em análise no município para posterior aval do prefeito. Informou 

que as indústrias já apresentaram algumas propostas, como a construção de 

uma rodovia ligando a Wilson Finardi (no trecho entre Batovi e Ipeúna) e a 

Fausto Santomauro (na altura do futuro aeroporto regional), propostas que 

serão analisadas em conjunto com o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, 

que está em elaboração. Disse que quer discutir com os presentes a questão 

do número de residências fechadas na cidade; isso foi um problema no verão, 
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pois muitas dessas residências se tornaram focos de criadouro do mosquito da 

dengue. Indagou o que poderia ser feito: restringir novos loteamentos? Alterar 

os coeficientes? O senhor Mario Ito perguntou se o assunto já estava decidido. 

A senhora Olga falou que não, que a Prefeitura agendou essas reuniões 

exatamente para ouvir as propostas. O senhor Mário disse, então, que gostaria 

de discutir três assuntos: taxa de ocupação, recuo e desmembramento. A 

diretora do Departamento de Desenvolvimento Urbano e Gestão Territorial, 

Adriana Quites Arantes, informou que o assunto principal das discussões é o 

perímetro urbano. A senhora Olga lembrou que existem muitas Zonas de 

Proteção dentro do perímetro, são áreas que, hoje, são muito restritivas, mas 

poderiam ser ocupadas se fossem estabelecidos condicionantes, como o lote 

mínimo. Neste momento, a senhora Olga informou que representantes do IBGE 

estão presentes e que eles estão estudando um projeto de abairramento. A 

diretora Adriana mostrou o mapa do zoneamento urbano que foi para a Câmara 

em 2011 e propôs a modificação de algumas áreas específicas que estão 

localizadas em Zona de Proteção para Zona de Expansão, pois, como disse a 

senhora Olga, são áreas que podem ser utilizadas de forma controlada. A 

senhora Olga informou que a proposta do setor minerário será apresentada à 

Prefeitura na próxima reunião. Uma área que poderá gerar conflito entre os 

setores de construção civil e o de mineração é a região do Campo do Coxo, já 

que os dois setores têm interesse neste local. A diretora Adriana informou que 

a proposta da agricultura é a utilização de uma faixa de mil 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. O senhor Claudio Capretz, membro do Conselho de 

Desenvolvimento Urbano como representante do CIESP, propôs a expansão 

industrial ao longo de mil metros dos dois lados de todas as rodovias que 

cortam o município. Posteriormente, essa faixa poderia ser de 2000 metros nas 

rodovias duplas, para incluir também atividades residenciais e comerciais, 

numa previsão para 50 anos, justificando que a população precisa residir 

próxima do seu local de trabalho. Apresentou outra proposta: dentro do 

cinturão urbano de três quilômetros, os primeiros mil quilômetros mais 

próximos do perímetro urbano seriam destinados à expansão urbana e os 



outros dois mil para a agricultura. A senhora Olga explicou que esta expansão 

seria complicada na rodovia Fausto Santomauro, pois de um lado da pista já 

existem muitas cavas abertas e de outro lado faz limite com os municípios de 

Santa Gertrudes e Iracemápolis. O senhor Cláudio explicou que, se for 

estabelecida esta faixa, não significa que ela será utilizada por inteiro. A 

senhora Olga falou que colocar indústrias e residências lado a lado traz muitos 

problemas e apontou a região ao lado do Residencial Florença como a mais 

propícia à expansão urbana. A diretora Adriana perguntou como seria essa 

proposta na prática: um empreendimento poderia ser instalado em um local 

distante da área urbana consolidada? O senhor Claudio explicou que a 

ocupação dessa faixa seria organizada por etapas: primeiro os mil metros 

iniciais, depois uma avenida larga poderia separar as indústrias das 

residências. O senhor Emílio Capretz, da CAPREM, observou que é preciso 

colocar regras para o uso e a ocupação do solo, definindo uma distância 

máxima que os novos empreendimentos poderiam ter em relação aos 

equipamentos urbanos ou exigir que estes equipamentos sejam instalados 

junto com o empreendimento. Informou também que sente falta do Plano de 

Mobilidade Urbana. A senhora Olga falou que o Residencial Florença e o 

Águas Claras não possuem rede de esgoto, apenas o Vitória Gardens. 

Portanto, se for aprovada a zona de expansão próxima a esses bairros, os 

empreendedores teriam que levar toda a infraestrutura de drenagem urbana, o 

que seria muito caro. O senhor Claudio falou que as faixas de 1000 metros 

propostas por ele serviriam como um anel viário no entorno da cidade. A 

diretora Adriana falou de outras propostas dos agricultores: a criação de um 

Fundo para o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), a 

criação e manutenção de acessos por parte das empresas que se instalarem 

na zona rural, distância mínima da propriedade lindeira das construções de 

empresas que se instalarem na zona rural e criação de uma brigada contra 

incêndios. A senhora Olga apresentou a proposta de aumentar o perímetro 

urbano entre os bairros Bom Sucesso e Jardim Nova Rio Claro, o que 

demanda investimentos em pontes. Os proprietários destas áreas têm 

interesse em transformá-las em urbanas, pois há muitos assaltos no local. 

Entretanto, esta é uma área que necessita de atenção na ocupação, pois tem 

muitas nascentes, que precisam ser preservadas. O senhor Marcel A. Sullato, 



proprietário de terras, perguntou se poderia ser incluído no perímetro urbano a 

sua propriedade que se localiza próxima ao Distrito Industrial. A senhora Olga 

falou que pode considerar esta proposta, já que é um local que não possui 

nascentes. Informou que a Prefeitura tem duas propostas para o perímetro 

urbano: criar uma área de expansão ao lado do Residencial Florença ou não 

mexer no perímetro, já que existem doze milhões de metros quadrados 

disponíveis dentro do perímetro urbano. O senhor Ademir Furlam, da empresa 

Furlam e Furlam, sugeriu que a Prefeitura exigisse na Certidão de Diretrizes o 

levantamento altimétrico e cadastral, para então analisar se a área poderá ser 

utilizada ou não, ou quanto da área poderá ser utilizada. O senhor Marcos 

Pisconti, Secretário de Governo, afirmou que esta é uma oportunidade para 

pensar Rio Claro para os próximos 50 anos. Informou que é contra não 

expandir o perímetro urbano e que muitas das áreas vazias não podem ser 

utilizadas. Sugeriu a expansão urbana num cinturão de mil metros no entorno 

do perímetro urbano. Nas áreas inviáveis para a urbanização, a Prefeitura 

analisaria caso a caso. Não acha interessante criar expansões pontuais. O 

senhor Marcos Pezzotti, do CDU, informou que já foi discutida, no próprio CDU, 

a distância máxima de 500 metros dos equipamentos urbanos já instalados 

para a expansão urbana. Os doze milhões de metros quadrados disponíveis 

estão fragmentados e não contemplam a criação de novos bairros. A diretora 

Adriana informou que esses doze milhões são edificáveis e se as Zonas de 

Proteção fossem liberadas, esse número aumentaria. A senhora Olga lembrou 

que é preciso discutir como reduzir o preço da terra, pois existem muitos lotes 

vazios na cidade. O senhor Mário informou que constrói imóveis de médio porte 

e que sabe, por experiência, que os bairros onde não é aceito o 

desmembramento, o preço da terra é maior. O senhor Emílio disse que é 

preciso pensar a questão do trânsito, acha que não deve ser alterado o 

perímetro urbano, mas ser prevista uma zona de expansão, até para minimizar 

os problemas já existentes, como os loteamentos clandestinos. Sugeriu uma 

faixa de 500 metros ao longo de todo perímetro urbano, além das faixas de 

expansão ao longo das rodovias. A diretora Adriana apresentou um mapa do 

loteamento Nova Veneza, que possui muitos lotes vazios. É preciso forçar a 

ocupação desses lotes, utilizando os instrumentos do Estatuto da Cidade. 

Informou que, caso o perímetro aumentasse, novos problemas surgiriam. 



Reforçou a sugestão da senhora Olga, de ocupação das Zonas de Proteção, 

dizendo que hoje elas não podem ser ocupadas, mas a proposta da Prefeitura 

é elaborar critérios para sua utilização. O senhor Emílio voltou a falar que 

aprovação de um novo empreendimento dependeria da distância máxima 

estabelecida pela Prefeitura, não só do fato de estar ou não dentro do 

perímetro urbano. A diretora Adriana falou que, hoje, a diferença entre o 

perímetro urbano e área urbana consolidada é até maior que 500 metros e, em 

alguns casos, ultrapassa os mil metros. A senhora Olga lembrou do loteamento 

Parque Flórida, no qual não há equipamentos públicos, nem rede de água 

concluída. O senhor Emílio, afirmou então, que o Parque Flórida nunca poderia 

ter sido aprovado, mesmo estando dentro do perímetro. A senhora Olga falou 

que a Prefeitura deveria criar mecanismos para não deixar esses problemas 

para o futuro. A diretora Adriana lembrou que o Plano de Mobilidade é 

complementar ao Plano Diretor. A senhora Olga solicitou do senhor Marcos 

Pisconti uma cópia do traçado da Avenida Paulista. O senhor Marcos falou que 

trouxe apenas o projeto impresso. Informou que o projeto apresenta a 

interligação entre vários eixos viários importantes, como entre a Avenida Rio 

Claro e a Avenida Paulista. Afirmou que a proposta de crescimento a partir de 

uma faixa no entorno do perímetro urbano atende ao mercado, mas não é o 

ideal para a cidade, sendo que o planejamento deve anteceder o mercado. 

Afirmou que Rio Claro é uma cidade boa para se morar, apesar dos problemas. 

Citou o exemplo do Plano Diretor de Curitiba, que apresentou uma visão de 

futuro, com horizontes longos de planejamento. É preciso adensar os espaços 

urbanos disponíveis e planejar uma expansão urbana onde as pessoas possam 

trabalhar, estudar e ter lazer perto dos seus locais de residência. Propõe uma 

expansão urbana pensando num prazo de 40 ou 50 anos. A senhora Olga 

informou que a Prefeitura gasta 15 milhões de reais por ano com o transporte 

escolar, porque muitos bairros não têm escolas. O custo da cidade é muito alto, 

devido ao modo como ela foi estruturada. O que fazer para não repetir esses 

erros? Essa é uma discussão que deve ser realizada entre o mercado e o 

poder público. A senhora Cristina Telles, engenheira civil autônoma, perguntou 

qual a proposta da Prefeitura para viabilizar as áreas vazias. A senhora Olga 

falou que uma das propostas é implementar o IPTU progressivo: o proprietário 

tem cinco anos para construir em seu lote, depois desse prazo, o IPTU 



começará a subir. Falou que o valor de mercado não é o registrado para a 

cobrança do IPTU, o valor está defasado em 25 anos. O senhor Mário afirmou 

que discorda que os preços irão cair com o IPTU progressivo. O senhor Emílio 

disse que a ideia do IPTU progressivo é desestimular o estoque, faz pressão 

para que o proprietário venda seu lote. A senhora Olga complementou e disse 

que isso aquecerá o mercado. O senhor Mário questionou se o recuo de 4,5 

metros será mantido, informou que isso é inviável em terrenos pequenos e não 

é colocado em prática. A diretora Adriana falou que em lotes pequenos, com 

frente de cinco metros, é comum ter guia rebaixada em toda a frente, o que 

inviabiliza a colocação de postes, árvores, lixeiras, pontos de ônibus e também 

o estacionamento de carros na rua. Informou que o legislativo já fez uma 

proposta para reduzir o recuo em lotes com frente de seis metros e inferiores a 

160 metros de área. Falou que também falta conscientização por parte da 

população na questão das áreas permeáveis. O senhor Cláudio Spiller, da 

Spiller Imóveis, propôs a exigência de testada mínima de dez metros e de 

calçadas com um terço de área permeável. A diretora Adriana afirmou que a 

exigência de calçadas permeáveis já existe, mas não é suficiente. A senhora 

Olga falou que, em muitos loteamentos, estão ocorrendo divisões de lotes de 

160m², originando lotes de 80m², o que fere a Lei Federal 6766/79. É preciso 

pensar uma maneira de impedir os desmembramentos irregulares. A diretora 

Adriana falou que a regularização dos levantamentos deve ser para casas 

muito antigas, mas esses levantamentos estão sendo solicitados para casas 

novas. O senhor Mário falou que faz levantamentos e explicou por que: a 

primeira preocupação de uma pessoa que compra um terreno é construir e 

entrar na casa; a regularização só é realizada se o proprietário quer vender seu 

imóvel. Além disso, afirmou que a Prefeitura deve fazer sua parte e fiscalizar. A 

senhora Olga falou que se a Prefeitura continuar aceitando regularizações de 

construções recentes significa aceitar que as regras não estão sendo 

cumpridas. O senhor Celso de Andrade, construtor, afirmou que há certa 

demora nas aprovações, por isso, começa a construir antes de ter seu projeto 

aprovado, até porque não pode deixar sua equipe parada. A senhora Olga 

falou que já tomou providências para agilizar o andamento de processos na 

SEPLADEMA. Afirmou que apresentou à administração a proposta de transferir 

a Divisão de Obras Particulares para a SEPLADEMA. A diretora Adriana 



comentou sobre uma proposta do CDU, na qual o município não aprovaria mais 

projetos. O profissional responsável pela obra faria um cadastro e, no momento 

de emissão do Habite-se, o fiscal de obras conferiria se a construção ficou de 

acordo com o cadastro ou não. O senhor Mário falou que faz levantamentos em 

terrenos que precisam ser desmembrados, porque o procedimento do 

desmembramento demora muito. Além disso, o registro da escritura no cartório 

de imóveis também é demorado. Mas afirmou que todos os seus projetos estão 

regularizados, até para que possam ser financiados depois. A diretora Adriana 

confirmou que o desmembramento é um pouco demorado mesmo, até porque 

muitos são notificados, até mais de uma vez, mas muitas medidas já foram 

tomadas para torná-lo mais rápido. A senhora Olga lembrou que o Código de 

Obras também está sendo discutido, pois utilizamos o Código Sanitário do 

Estado, que muitas vezes não é adequado à nossa realidade. Sugeriu fazer 

mais duas reuniões, uma com os pequenos empreendedores, no dia 31 de 

julho de 2015 às 16 horas, e outra com os grandes, no dia 03 de agosto de 

2015, às 17 horas. Todos concordaram com as datas.  A reunião encerrou-se 

às 20 horas e 10 minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada por mim, 

Sabrina Fernanda Clemente, a presente ATA.  

 


