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ATA DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DO NOVO PLANO DIRETOR  

SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Pequenos empreendedores) 

 

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às 16 horas e 30 

minutos, no Auditório do NAM (Núcleo Administrativo Municipal), Rua Doutor Elói 

Chaves, número trezentos e quarenta e dois, Alto do Santana, Rio Claro/SP, foi realizada 

reunião com os representantes do setor da construção civil (pequenos empreendedores) 

do Município com o objetivo de discutir como a questão das pequenas construções será 

tratada no novo Plano Diretor do Município. Participam da reunião: Mario Noboru Ito 

(Construtor Autônomo), Ariel Toledo Silva (Nanci Corretora), Francesco Rotolo 

(Sindicato dos Engenheiros), Julia Camara de Assis (UNESP - RC), Erik Nomura 

(UNESP), Caio Abreu Simões (UNESP - RC), Ulisses Queiroz (Autônomo), Rodrigo 

Augusto Torres (Engenheiro Civil), Nanci Muniz Furtado (Corretora), Emerson Augusto 

de Oliveira (Corretor), Marco A. Pezzotti (CDU), Ricardo Pires de Oliveira (AERC), 

Pablo Lopes, Maria Cristina da Costa Telles (Autônoma), Marli Tavares (Marli & 

Tavares), Lucas Augusto Makoto Ota (UNESP – RC), José Claudio Capretz 

(CDU/COMDEMA), Manoel Calixto dos Santos Junior (Desenhista – Técnico em 

Edificações), Willian Derek Ruiz (UNESP), Karine R. Faisting (Secretária de Obras), 

Daniel Filipe Alves (Nanci Corretora de Imóveis), Samir Mussa (ECOSBIO), Olga Lopes 

Salomão (Secretária da SEPLADEMA e Vice Prefeita), Adriana Quites Arantes (Diretora 

do Departamento de Desenvolvimento Urbano e Gestão Territorial - SEPLADEMA), 

Regina Ferreira da Silva (Diretora do Departamento de Resíduos Sólidos - 

SEPLADEMA), Jonas Leandro Biotto (SEPLADEMA) e Vera Coelho Aguiar 

(SEPLADEMA). A reunião iniciou-se com a Vice-Prefeita de Rio Claro e Secretária da 
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SEPLADEMA, Olga Lopes Salomão, se apresentando e apresentando a diretora do 

Departamento de Desenvolvimento Urbano e Gestão Territorial, Adriana Quites Arantes. 

A senhora Olga comenta sobre a última reunião com os profissionais da construção civil, 

e explica a proposta reunião, e salienta que esta reunião estava sendo realizada apenas 

com os pequenos construtores a pedido destes, pois achavam que deveriam ser ouvidos 

separadamente. O senhor Mario Noboru Ito, construtor autônomo, apresenta algumas 

propostas; referente à questão do recuo, propõe que este deva variar em função da área do 

terreno, isso no caso de residência. Diz que sua sugestão é retirar a área do abrigo, pois, 

hoje as pessoas fazem o abrigo na linha da testada e depois deixam o recuo de 4,50 

metros. A diretora Adriana pergunta se esse problema é só no lote de 5 metros de testada. 

O senhor Mario diz que nos lotes de 8x20m também ocorre. O senhor Marco A. Pezzotti, 

diz que no CDU, saiu a sugestão do abrigo poder ocupar até 50% da testada, e que o lote 

mínimo deveria ser de 6x25. É questionado por um participante, que atualmente, os lotes 

em sua maioria são de 10x25m, e que estes não podem ser desmembrados. Francesco 

Rotolo, diz que no Sindicato dos engenheiros ele faz muitos projetos do Promore que tem 

lotes com testada de 4,00 e 6,00 metros. A diretora Adriana diz que é preciso pensar na 

questão lotes e profundidades, para isso, devemos criar uma regra baseada na proporção 

profundidade x fachada. A senhora Olga diz que são duas questões distintas, uma para os 

lotes existentes e outra para os novos loteamentos, também frisa a importância da área 

permeável, algo importante para a cidade e ambientalmente, e diz que é para manter essa 

área que existe o recuo, no entanto, a população não o obedece, mesmo que este já seja 

obrigatório desde o Plano Diretor de 1992. O senhor Mario, diz que sua proposta para 

tamanho do lote é por metragem e já leva em consideração o recuo, além, cita que em 10 

projetos que ele fez no Guanabara sem cobrir os recuos, estes foram cobertos 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO 

SEPLADEMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

                          

             

 

 

 

posteriormente. A diretora Adriana questiona ao Mario que se dependendo da proporção, 

esse problema não seria resolvido e no caso de lotes de 5x30, seria possível manter o 

recuo de 4,50 metros, o senhor Mario diz que sim. A diretora Adriana mostra no quadro 

que isso é possível, demostrando um estudo de proporção (5x40 – proporção de 8 vezes, 

10x30 – proporção de 3 vezes). O senhor Mario questiona que o abrigo não deveria ser 

considerado para deixar o recuo. A diretora Adriana diz que se deve chegar a uma 

margem, pois se trata de uma lei. A senhora Olga volta a falar da necessidade da área 

permeável e que todos devem mantê-la. O senhor Mario diz que o recuo nem sempre quer 

dizer área permeável, pois muitos irão pavimentar essa área. A diretora Adriana diz que 

os profissionais sabem dessa necessidade e que eles devem deixar mecanismos para que 

ela prevaleça, cita exemplo do piso intertravado. O senhor Francesco diz que no caso da 

Promore, as pessoas não têm condição para colocar esse tipo de piso. O senhor Marco A. 

Pezzotti do CDU, sugere um recuo de 4,50 metros, sendo que o abrigo pode ocupar até 

50% da testada sem a necessidade deste ter recuo. O senhor Mario questiona que isto não 

é igual para todos. É citado por vários presentes que é um planejamento para daqui pelo 

menos 5 anos. O senhor Samir Mussa da ECOSBIO, diz que o problema da 

impermeabilização está tomando conta, e que se irão cobrir a área permeável, a solução 

será fazer uso do mecanismo de captação da água da chuva. O senhor Francesco diz que 

já existem Leis referentes a Reuso de água da chuva, no entanto, que mesmo que 

obrigadas, as pessoas não irão cumprir devido à falta de fiscalização. O senhor Samir diz 

que cabe aos profissionais da área conscientizar sobre essa necessidade. A senhora Olga 

diz que nas indústrias a captação já ocorre. A senhora Olga volta a falar do tamanho do 

lote e diz que desde o Plano Diretor de 1992, o lote mínimo é de 160m² (8x20m), e que 

os loteamentos posteriores a essa data seguem este padrão, assim, estes não podem ser 
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desdobrados, ao mesmo tempo, a senhora Olga cita o caso do Regina Picelli, onde o 

loteador vendeu um lote de 8x20m para duas famílias, assim, por dividirem, feriram a Lei 

Federal 6766/79 que regulamenta lote mínimo de 5x25m, também, cita que o próprio Juiz 

Corregedor dos Cartorários e os cartórios também não aceitam registrar esse imóvel. A 

senhora Olga ainda cita que em lotes de 5x25, não há espaço para estacionar carro nas 

ruas devido às garagens, após, apresenta a Diretora de Obras Particulares Karine R. 

Faisting. A senhora Olga também diz que no caso de lotes com testada de 5 metros, deve 

haver apenas uma garagem, e que esta deve ser contigua a do vizinho, salienta que essa 

restrição já deve vir do loteador; Também salienta que se houver restrição do loteador 

quanto ao lote mínimo, este não poderá ser desdobrado, mesmo que este possua uma 

dimensão que seja possível segundo o município, essa restrição será mantida, exceto em 

caso do loteamento já tiver sido desdobrado em sua maioria, cita exemplo do Santa 

Maria. A senhora Olga, ainda afirma que na construção de uma casa, ainda se deve 

pensar no plantio de árvores, lixeiras e postes. A senhor Olga, ainda diz que o lote de 

5x25m só beneficia o loteador, e acaba encarecendo para a Prefeitura (no caso de 

desdobro), pois, as benfeitorias deixadas pelo loteador não irão suprir a demanda do 

loteamento e caberá a Prefeitura arcar com este custo, uma vez que o que atenderia 600 

famílias passa a atender 1200. A senhora Olga diz que esses problemas ocorrem devido a 

falha da fiscalização, onde mesmo embargada às pessoas dão sequência as construções. A 

diretora Adriana sugere que se forem deixar os lotes mínimos com 5x25m, que seja 

deixado livre um lote em cada esquina para suprir as necessidades de localização de 

lixeiras, árvores, etc. A senhora Olga cita o exemplo de sua casa para justificar que a 

garagem não precisa ocupar toda a testada do lote. O senhor Marco, sugere que seja 

seguida a Lei Federal 6766/79 sobre Parcelamento do Solo. A diretora Adriana questiona 
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que a realidade de hoje é muito diferente da existente naquela época. Cristina propõe 

lotes de 7x25m, podendo o abrigo ocupar até 50% da testada. Diversos questionam que 

este lote será dividido. O senhor Marco, reafirma a questão do abrigo poder ocupar 50% 

da testada. O senhor Francesco questiona que como engenheiro não é possível seguir isso, 

devido à insolação. A diretora Adriana afirma que devido à esquina livre, a lógica das 

garagens já está definida. O senhor Mario questiona se não deveria deixar o tamanho do 

lote livre, pois estaria engessando demais. A diretora Adriana diz que definir um lote 

mínimo não engessa nada. O senhor Francesco diz que ao construir um loteamento de 

8x20m, futuramente ele será dividido. A senhor Olga diz que isso deve ser solucionado 

(deficiência da fiscalização). Uma representante da Nanci Corretora de Imóveis, expõe o 

caso do Nova Rio Claro, onde mesmo sendo lotes grandes 14x38m, varias famílias 

ocupam o mesmo lote. Olga diz que a situação desse bairro é inadequada. Francesco volta 

a dizer da falta de fiscalização. Olga afirma que o problema não é apenas esse. Um 

participante cita que na hora de regularizar, ele será fiscalizado e obrigado a arrumar. A 

senhora Olga diz que se forem vender a casa assim, não conseguirão, cita exemplo do 

Santa Clara II, após, pergunta a diretora Karine se ela aprova uma regularização em um 

local irregular. A diretora Karine diz que não aprova. O senhor Francesco diz que há uma 

lei que obriga a aprovar. A diretora Adriana, diz que estamos construindo uma nova lei 

juntos para resolver esses problemas. O senhor Francesco diz que a obra deve ser barrada 

antes. A diretora Karine contrapõe que mesmo embargado muitos dão sequência. É 

levantado por um participante que o proprietário quer fazer mesmo que o profissional diz 

que é errado, e que este diz se ele não fizer vai procurar outro profissional. A diretora 

Adriana diz que se todos os profissionais disserem não, o proprietário não poderá fazer. 

Uma representante da Nanci Corretora de Imóveis, diz que trabalha com vendas e que a 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CLARO 

SEPLADEMA - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

                          

             

 

 

 

Caixa Econômica Federal, apenas considera o que estiver na planta como construção, o 

restante é tido como benfeitorias, e que metade das pessoas que compram um imóvel 

pronto não conhecem a planta. A senhora Olga diz que a diretora Adriana já fez uma 

proposta valida no caso de lotes de 5x25m; Lotes de esquinas opostas livres, assim, 

podendo manter a garagem livre. Francesco volta a questionar a questão da insolação na 

garagem. A diretora Adriana diz que o projeto deve suprir suas necessidades. É 

questionado quem dará esses lotes vagos e quem cuidará deles. A diretora Adriana diz 

que o loteador deixará esses lotes para a prefeitura e que esta cuidará deles, ainda diz que 

esses podem entrar no cálculo de áreas verdes. O senhor Valdecir, propõe que no caso de 

novos loteamentos edificados, o lote mínimo poderia ser de 8x20m, e se não for 

edificado, que este poderia ter um tamanho de 5x30m, e desta forma, manter os bolsões 

nos lotes livres de esquina. A diretora Adriana diz que no caso desses bolsões, é 

necessário definir um teto. A senhora Olga pede uma definição para o tamanho dos lotes 

e salienta que o problema está no fato deles serem divididos. O senhor Marco, propõe que 

se estabeleça como lote mínimo a dimensão de 5x25m. O grupo em sua maioria 

concorda. Marco cita que em bairros tradicionais, a testada já era de 5m. A diretora 

Adriana faz sua contraproposta, essas sugestões podem ocorrer em novos loteamentos, no 

entanto, o desmembramento deve ser proibido, pois os loteamentos existentes já possuem 

infraestrutura e devem seguir o padrão definido pelo loteador. O senhor Mario questiona 

se não houver restrição, da maneira que está não podemos dividir um lote de 10x30m se a 

prefeitura não permitir. A diretora Adriana a pedido dos participantes explica o que é 

desmembramento. Pedem para que ela de como exemplo o Jardim América. A diretora 

Adriana, diz que nesse bairro o desmembramento é permitido e o desdobro não. Diversos 

questionam quanto ao Jardim Portugal, tanto a diretora Adriana quanto a senhora Olga, 
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afirmam que este bairro já esta descaracterizado. Adriana diz que o que está em questão é 

desmembramento e não desdobro. Os participantes em geral, afirmam ter entendido que 

se o bairro já foi descaracterizado, o lote mínimo volta a ser de 125m². A senhora Regina 

Ferreira da Silva, Diretora do Departamento de Resíduos Sólidos da SEPLADEMA, diz 

que os lotes são contatos individualmente. A senhora Olga diz que desde o Plano Diretor 

de 1992, já não é permitido desdobro, ou seja, que as restrições do loteador devem ser 

respeitadas. Citam exemplo que no Jardim Floridiana as restrições já constam na 

matrícula. A senhora Olga cita que as restrições são elaboradas pelo loteador juntamente 

com a COAP (Comissão de Aprovação de Empreendimentos Imobiliários), e que o 

desdobro não é feito automaticamente, primeiro ele é regularizado pela SEPLADEMA 

para depois ser desdobrado. A diretora Adriana, diz que mesmo que a restrição seja de 

1000m², se a maioria dos lotes possuírem 500m², esse pode ser dividido em dois. 

Questionam sobre o Parque Florida, a senhora Olga e a diretora Adriana explicam da 

situação irregular dele e que existe uma decisão judicial sobre ele. Uma participante volta 

a questionar a situação do desdobro no Jardim Floridiana para baratear o custo da terra. A 

diretora Adriana diz que por ter restrições o juiz não autoriza. O senhor Mario volta a 

questionar a falta de fiscalização. A senhora Olga, diz que a Prefeitura possui 

fiscalização, no entanto que ela é ineficiente e inoperante. O senhor Mario sugere 

mudanças de paradigmas: Por que não admitir que o levantamento é uma realidade e 

aceitar isso? Qual a razão do município interferir na construção de um indivíduo? 

Pergunta por que existem regras sobre como se construir. Diversos explicam que existe 

um código sanitário que define o mínimo de salubridade necessária. O senhor Mario 

sugere que o cidadão entre com um pedido de solicitação de construção, onde a prefeitura 

fornece as diretrizes (regras) básicas de construção, assim, ela daria para o indivíduo as 
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condições mínimas necessárias para construir, e depois de 1 ano, o indivíduo entra com o 

projeto. O senhor Marco, diz que isso se chama projeto simplificado, e que já ocorre em 

diversas cidades. A diretora Karine diz que isso não funciona. O senhor Francesco diz 

que isso é possível, pois em Araras, por exemplo, é o engenheiro que tira o Habite-se.  A 

senhora Olga cita que esta licença para construir não é lei, no entanto, que esta pode se 

tornar. Entretanto, se não for seguida, não haverá mais levantamento, assim, esta 

construção deverá ser demolida. O senhor Marco, diz que se já for seguido, este deve 

constar no código de obras do município. As diretoras Adriana e Regina, falam que se 

mudar para diretriz, apenas estaria mudando o problema de local. O senhor Marco diz 

que o habite-se é uma competência mais do profissional do que do poder público, mas 

isso só vai funcionar se o projeto for feito por um profissional. A senhora Olga diz que 

essa licença seria possível apenas para pequenos projetos, pois nos maiores, outras 

questões são levadas em consideração. O senhor Marco diz que, sendo assim, quando se 

tratar de projetos multifamiliar, o projeto deverá ser aprovado. A senhora Olga diz que se 

isso for seguido, ela começa a rascunhar uma lei. A diretora Adriana estipula uma 

proposta para os projetos que necessitam de aprovação, após discussão, a proposta ficou 

assim: Lotes que forem R1, não atingirem 500m² construídos, e que se dispõem em 2 

pavimentos (térreo + 1), não necessitarão inicialmente de projeto aprovado; no caso de 

estar fora desta classificação há necessidade de aprovação de projeto. Um participante 

coloca em pauta a questão de revalidar certidão de desmembramento. A diretora Adriana 

diz que isso não é permitido por lei. O mesmo participante questiona que ele não 

conseguiu enviar no prazo para o GRAPOHAB. A diretora Adriana, volta a dizer que a 

legislação não permite revalidar, ainda, junto com a diretora Regina, diz que o município 

providenciou a parte dele e que não pode fazer mais nada. Adriana diz que uma proposta 
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para melhorar isso, seria alterar o prazo, ou da uma aprovação prévia no caso de 

desmembramentos especiais, ainda diz que no caso de loteamentos antigos, ao invés de 

revalidar, se deve entrar com um engenheiro, e se este não foi aprovado por um 

engenheiro ou arquiteto, este deverá ser refeito. A senhora Olga pergunta se podem seguir 

esse parâmetro de não precisar aprovar o projeto inicialmente. Francesco diz que depende 

se a Caixa Econômica Federal aceitaria. Diversos dizem que ela já aceita em outras 

cidades. Francesco sugere em deixar optativo em projetos residenciais, onde será feito se 

o proprietário quiser ou precisar. Voltando a questão do recuo, é proposto por um 

participante que a garagem possa ocupar até metade do recuo. A diretora Adriana diz que 

isso até é possível, após, vai ao quadro e faz um calculo mostrando que em um lote de 

5x25m, apenas o recuo lateral obrigatório pelo código sanitário já equivaleria a cerca de 

24% de área permeável. Francesco questiona que anteriormente a taxa de ocupação era de 

80%. A diretora Adriana diz que hoje é de 70% para residência, e que para comércio e 

serviços leves, ela é de 85%, ela diz que no caso de se construir como uso indefinido, 

deve-se seguir o padrão mais restritivo. Alguns participantes questionam o porquê de não 

voltar aos 85% em tudo como era antes. A diretora Adriana diz que essa conta não fecha, 

apenas será possível se houver captação de água da chuva como foi sugerido 

anteriormente. O senhor Francesco diz que a captação não irá funcionar, pois a 

fiscalização é ineficiente. A diretora Adriana diz que como responsável pela obra, quem 

deve obrigar a ter esse sistema é ele, e que se passar os 6 meses que a pessoa pode ficar 

sem habite-se, e ela não tiver a captação, o profissional cancela a sua ART e a Prefeitura 

poderá demolir para adequar. A diretora Karine diz que sem projeto ela não pode 

fiscalizar, pois não saberá da obra. Vários participantes questionam que as atuais 

porcentagens são pequenas. O senhor Marco vai ao quadro e esboça o seguinte: uso 
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residencial, taxa de ocupação – 80%, área impermeável – 10%, reuso em construções 

com área maior de 500m²; uso comercial, taxa de ocupação – 85%, área impermeável – 

5%, reuso em construções com área maior de 500m²; uso industrial, taxa de ocupação 

70%, área impermeável – 20%, reuso em construções com área maior de 500m². Alguns 

participantes informam que existem normas da ABNT que estabelecem as dimensões da 

captação. A senhora Olga questiona que é mais barato deixar área permeável. A diretora 

Adriana diz que são casos distintos. O senhor Mario questiona que se não houver área 

permeável não há necessidade de reuso. A diretora Regina, diz que se não quiserem fazer 

uso do reuso, que o loteador deve deixar essa área permeável que deixou de existir ou foi 

reduzida dentro do lote, em área verde, assim, aumentando a porcentagem desta última. 

Após discussão entre os presentes, chegam ao consenso que o reuso é melhor do que 

apenas a captação. A senhora Olga encerra a reunião e diz que será realizada outra 

reunião, para tratar da questão do recuo. No entanto, partirão da última proposta do 

senhor Marco (uso residencial, taxa de ocupação – 80%, área impermeável – 10%, reuso 

em construções com área maior de 500m²; uso comercial, taxa de ocupação – 85%, área 

impermeável – 5%, reuso em construções com área maior de 500m²; uso industrial, taxa 

de ocupação 70%, área impermeável – 20%, reuso em construções com área maior de 

500m²), uma vez que esta foi aceita pela maioria presente. Nada mais havendo a tratar a 

reunião foi encerrada às 18 horas e 50 minutos, sendo lavrada a presente ata por mim 

Jonas L. Biotto (SEPLADEMA). 

 




