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Em sete de outubro de dois mil e quinze às dezenove horas e sete minutos, no 1 

auditório do refeitório do Núcleo Administrativo Municipal, deu-se início a 2 

audiência pública para tratar da reunião do Plano Diretor de Desenvolvimento 3 

de Rio Claro, com a participação de todos os presentes devidamente 4 

credenciados conforme lista anexa. Olga Lopes Salomão, Secretária Municipal 5 

da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente 6 

(SEPLADEMA), iniciou a audiencia apresentando a equipe técnica da 7 

SEPLADEMA e do Instituto Polis que trabalharam na elaboração da proposta de 8 

revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento de Rio Claro, agradeceu a 9 

presença das autoridades e convidou para pronunciamento o Dr. Gilberto Porto 10 

Camargo promotor de justiça do município de Rio Claro que informou que o Dr. 11 

Ivan Carneiro Castanheiro – Promotor do GAEMA estaria chegando e poderia 12 

falar em nome do Ministério Público. Os trabalhos foram iniciados com a 13 

apresentação do edital pela secretária da SEPLADEMA  Olga Salomão, que, 14 

após a leitura do edital, abre para considerações da plenária.  Não havendo 15 

nenhum questionamento sobre o edital deu-se sequencias aos trabalhos. Olga 16 

Salomão esclarece que o plano diretor foi dividido por itens para maior 17 

compreensão. Dá-se inicio as apresentações das emendas. Apresenta-se a 18 

primeira emenda, procede-se com a leitura do Art. 9. “São objetivos da 19 

política de meio ambiente instrumentalizados nesta Lei:” procede-se 20 

com a leitura da emenda “Parágrafo 1º- Criar o Parque Linear Rio 21 

Corumbataí ao longo do perímetro urbano e a montante e o Parque 22 

Municipal Mãe Preta, visando garantir o abastecimento de água da 23 

cidade, evitar o assoreamento dos rios e garantir a conectividade entre 24 

remanescentes florestais. Parágrafo 2º - Regulamentar a proteção dos 25 

300 m de área da zona de amortecimento no entorno da FEENA.”, 26 

apresentam-se os autores da emenda “Milton Cezar Ribeiro, Julia Assis, 27 

Rafaela da Silva, Erika Layher, Luís Campanha, Renata Martins, Ives 28 

Barreto, Maurício Vancine, Luiza Marceli, Ademir Francisco 29 

(Departamento de Ecologia/UNESP Rio Claro)”, após a leitura do texto é 30 

aberto a palavra para a defesa da proposta, Professor Milton Cezar Ribeiro 31 

(UNESP) expõe que a todas as informações necessárias já estão apresentadas, 32 

expressa que este artigo é essencial para a sustentabilidade e a qualidade de 33 
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vida no município. Olga Salomão afirma que a prefeitura entende que parte da 34 

proposta que se refere ao parágrafo primeiro já está contemplada no artigo 35 

205, procede com a leitura do artigo “Art. 205.  O Município procederá à 36 

adequada demarcação e regularização patrimonial dos seguintes 37 

parques e áreas de interesse ambiental visando sua caracterização 38 

como unidades de conservação municipal: I. Fazenda Mata Negra, II. 39 

Lago Azul, III. Lagoa Seca do Cervezão, IV. Lagoa do Wenzel, V. 40 

Jardim São Paulo, VI. Jardim Paulista II, VII. Mãe Preta, VIII. Florença 41 

e Águas Claras, IX. Córrego São Joaquim, X. Jardim Bonsucesso, XI. 42 

Benjamin de Castro, XII. Lagoa de Ajapi, XIII. São Miguel, XIV. 43 

Ribeirão Claro, XV. Rio Corumbataí, XVI. Bosque da Saúde, XVII. 44 

Guanabara, XVIII. Córrego Olinda, XIX. Jardim Conduta, XX. Núcleo 45 

Administrativo Municipal.”, Adriana Quites Arantes, Diretora do 46 

Departamento de Desenvolvimento Urbano (SEPLADEMA), pede a palavra e 47 

explica que no caso do parágrafo segundo a proposta apresentada está 48 

contemplada no mapa da ZEPAC, Milton Jose Hussni Machado Luz, Diretor do 49 

Departamento Manejo Florestal (SEPLADEMA) esclarece que esse mapa 50 

coincide com o que o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 51 

Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) regulamentou recentemente e 52 

afirma que foi aproveitada a definição do mesmo no mapa, Olga Salomão 53 

conclui dizendo que o mapa faz parte integrante da lei e abre para votação, 54 

lembrando que a prefeitura entende que a lei contempla o que foi proposto na 55 

emenda. Olga Salomão define que irá perguntar quem é a favor da emenda, e 56 

depois quem é contra a mesma , e a favor da manutenção do texto original. É 57 

realizada a votação, porém não é evidente qual das propostas foi a mais 58 

votada, Olga Salomão, sugere abrir nova votação para contagem dos votos. 59 

Dr. Raphael Bischof dos Santos (Instituto Polis) lembra que se aprovada esta 60 

emenda estabelecendo restrições no perímetro urbano, onde se reconhece 61 

como zona de amortecimento criaria um conflito com a regulamentação 62 

estadual. Após esclarecimento é realizada nova votação, vence a manutenção 63 

do texto original. Milton (Unesp) pede a contagem dos votos, Olga Salomão 64 

esclarece que a votação foi clara e não necessita contagem. Emenda 65 

supressiva. Procede-se com a leitura do Artigo 9, inciso IX “Minimização 66 
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dos impactos negativos das atividades de mineração e movimentos de 67 

terra;”  lê-se a emenda proposta “Acompanhamento dos licenciamentos 68 

ambientais realizados pelos órgãos competentes das atividades de 69 

mineração e movimentos de terra, para o estabelecimento de ações de 70 

mitigação dos impactos negativos e desenvolvimento de estratégias 71 

que garantam a recuperação das áreas degradadas de forma adequada 72 

e cabível, após o término das atividades.”  de autoria de “Milton Cezar 73 

Ribeiro, Julia Assis, Rafaela da Silva, Erika Layher, Luís Campanha, 74 

Renata Martins, Ives Barreto, Maurício Vancine, Luiza Marceli, Ademir 75 

Francisco (Departamento de Ecologia/UNESP Rio Claro)” é aberto para 76 

defesa da proposta, Luis Fernando Campanha (UNESP) defende que existem 77 

muitas cavas abertas em operação no município, sendo que os autores da 78 

emenda desejam que o plano diretor contemple uma garantia de que estas 79 

cavas sejam acompanhadas após encerramento. Dr. Ivan Carneiro promotor 80 

do Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente (GAEMA), fala sobre o 81 

trabalho do GAEMA e faz sugestões e considerações em relação ao proposto, 82 

por estar preocupado com estas questões. Antes que o promotor continuasse 83 

sua fala, Olga Salomão apresenta o Art. 65. “Toda a atividade de extração 84 

mineral já instalada ou que vier a se instalar no Município, sujeita-se 85 

ao seu cadastramento perante o Município, identificando: I. sua razão 86 

social; II. substância mineral a ser extraída; III. área de concessão de 87 

lavra ou realização de pesquisa; IV. período de outorga; V. 88 

condicionantes das licenças ambientais; VI. respectivo Plano de 89 

Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).”. O Dr. Ivan sugere que 90 

sejam estabelecidas outras condicionantes de mitigação e/ou compensação e 91 

apresenta complementações à emenda, vinculando o PRAD que, se 92 

descumprido, seria uma condicionante a novas solicitações de aprovação. Olga 93 

Salomão esclarece que se esta emenda for aprovada, deveria ser incluída 94 

como parágrafo no Artigo 65. É elaborada nova redação para a emenda 95 

incluindo as sugestões propostas pelo Dr. Ivan “Acompanhamento dos 96 

licenciamentos ambientais realizados pelos órgãos competentes das 97 

atividades de mineração e movimentos de terra, para se o caso 98 

estabeleceram-se outras ações de mitigação dos impactos 99 
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socioambientais negativos e desenvolvimento de estratégias que 100 

garantam a recuperação das áreas degradadas de forma adequada e 101 

cabível, sob pena de não concessão de outras licenças ou cassação de 102 

licenças já cedidas ao empreendedor no âmbito do território municipal 103 

(emenda aditiva como parágrafo do artigo 65)”, para que os presentes 104 

tenham noção da importância desta sugestão, Dr. Gilberto Porto expõe um 105 

caso em processo judicial de uma mineradora em situação irregular, que por 106 

ordem judicial foi determinada a paralisação das atividades, e acrescenta que 107 

se não constar em lei, casos como este demandarão uma batalha judicial. Em 108 

seguida, Olga Salomão abre para votação, a maioria vota a favor da inclusão 109 

da emenda no artigo 65, com as alterações propostas. Benjamim Ferreira, da 110 

ASPACER, questiona se novas contribuições podem ser apresentadas fora do 111 

prazo, conforme fez o Dr. Ivan. Olga Salomão esclarece que como a emenda 112 

foi apresentada no prazo, sugestões adicionais para a emenda são aceitas. 113 

Inicia-se a discussão da próxima emenda proposta com as leituras, Art. 14. 114 

“São diretrizes a serem observadas pela política municipal de 115 

mobilidade e instrumentalizadas nesta Lei:” inciso I “Articulação e 116 

integração dos componentes estruturadores da mobilidade – trânsito, 117 

engenharia de tráfego, educação, fiscalização, transporte, sistema 118 

viário, e integração regional - de forma a promover a apropriação 119 

equitativa do espaço e do tempo na circulação urbana, considerando a 120 

melhor relação custo-benefício social;” emenda proposta “I - Minimizar 121 

os custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de 122 

pessoas e bens;” de autoria da Tectran. Aberto o microfone para a defesa. 123 

Olga Salomão informa que a comissão organizadora entende que não há 124 

problemas na substituição da redação proposta na emenda. Dr. Ivan faz 125 

considerações e lembra que a lei complementar 1178/2012 do aglomerado 126 

urbano de Piracicaba prevê tudo o que está no texto original. Abre-se votação, 127 

é aprovada a manutenção do texto original. Leitura da próxima emenda, Artigo 128 

14 inciso II “Serão dadas prioridades ao sistema de transporte coletivo, 129 

ao uso de bicicletas e à segurança dos pedestres;”, abre-se a palavra 130 

para a defesa da emenda, o Eng. Eduardo Cândido Coelho da Tectran declara 131 

que o grupo organizador não entendeu o que foi proposto pela Tectran, 132 
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afirmando que a sugestão original encaminhada pelos mesmos era somente 133 

quanto a ordem dos incisos no texto. Olga Salomão expõe a emenda 134 

encaminhada pela Tectran referente à política tarifária “VII - É importante 135 

incluir a questão da política tarifária”, Eng. Eduardo defende a proposta de 136 

que a política tarifária deveria passar por quem analisa o desenvolvimento 137 

urbano, por tratar-se também da necessidade de pessoas que demandam 138 

longos deslocamentos e, portanto, deve estar relacionada ao desenvolvimento 139 

urbano. Olga Salomão diz que entendemos a importância do desenvolvimento 140 

urbano para a política tarifária e sugere que seja elaborada uma proposta para 141 

apreciação da câmara em emenda a ser enviada aos vereadores. Faz-se a 142 

leitura do Art. 17. “São diretrizes a serem observadas pela política 143 

municipal de saneamento ambiental e instrumentalizadas nesta Lei:” 144 

assim como da emenda de inclusão de novo inciso V- “Utilizar métodos e 145 

técnicas de tratamento de água e esgoto que produzam menor impacto 146 

ao ambiente como tratamentos biológicos de esgoto, bacias de 147 

evapotranspiração e sistemas de wetlands contruídos” encaminhada por 148 

“Milton Cezar Ribeiro, Julia Assis, Rafaela da Silva, Erika Layher, Luís 149 

Campanha, Renata Martins, Ives Barreto, Maurício Vancine, Luiza 150 

Marceli, Ademir Francisco (Departamento de Ecologia/UNESP Rio 151 

Claro)”, Erika Layher (UNESP) defende a proposta, lembrando que nos dias 152 

atuais existem muitas técnicas que tratam o esgoto localmente, para otimizar  153 

o tratamento de esgoto em uma escala local, esses tratamentos são realizados 154 

com plantas e demandam menor investimento que as grandes engenharias. 155 

Geraldo Gonçalves Pereira, superintendente do DAAE esclarece que existe em 156 

desenvolvimento no município um plano de saneamento e que no próximo ano, 157 

o tratamento de esgoto contemplará 100% da cidade com a nova estação que 158 

será inaugurada, enfatiza ainda que esta nova estação será a mais moderna do 159 

país, finaliza dizendo que entende que o tratamento local seria mais adequado 160 

para áreas onde ainda não exista toda esta estrutura montada. Dr. Ivan pede 161 

a palavra e defende que entende que a intenção da emenda proposta seria 162 

para zona a rural, sendo que atualmente tem sido realizado um trabalho 163 

semelhante a este na região de Campinas, em Holambra, e afirma que estes 164 

métodos alternativos não irão eliminar a estrutura já existente, sugere incluir 165 
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uma diretriz especificando esta sugestão para a zona rural. A emenda foi 166 

redigida e lida com as novas considerações propostas “V- Utilizar métodos e 167 

técnicas de tratamento de água e esgoto que produzam menor impacto 168 

ao ambiente, tais como tratamentos biológicos de esgoto, bacias de 169 

evapotranspiração e sistemas de wetlands contruídos, especialmente 170 

na zona rural”, Danilo Sinhei Iha defende a emenda afirmando que os 171 

sistemas que temos hoje não contemplam os tratamentos terciários do esgoto, 172 

que evitam a eutrofização, o que torna estes tratamentos ineficientes em 173 

alguns pontos, sugere que caso não sejam incluídas estas técnicas que seja 174 

incluído o tratamento terciário. Geraldo esclarece que os projetos de 175 

tratamento da cidade comtemplam o tratamento terciário. Após votação, foi 176 

aprovada a inclusão do inciso com as considerações propostas (emenda 177 

aditiva). Olga Salomão lê o Artigo 20 assim como a emenda que propõe novo 178 

inciso, “Art. 20. São diretrizes a serem observadas pela política 179 

municipal de desenvolvimento rural e instrumentalizadas nesta Lei:” 180 

emenda “IV- Incentivo à agricultura de base ecológica, segundo os 181 

princípios da agroecologia.” autoria da emenda “Milton Cezar Ribeiro, 182 

Julia Assis, Rafaela da Silva, Erika Layher, Luís Campanha, Renata 183 

Martins, Ives Barreto, Maurício Vancine, Luiza Marceli, Ademir 184 

Francisco (Departamento de Ecologia/UNESP Rio Claro)”, é aberto o 185 

microfone para defesa, Rafaela da Silva sugere a inclusão do inciso para 186 

fortalecer um movimento que no Brasil vem crescendo, porém em Rio Claro 187 

ainda não ganhou força. Colocada em votação a emenda é aprovada. Leitura 188 

do Art. 21. “São objetivos da política de desenvolvimento rural e 189 

instrumentalizados nesta Lei:” proposta a inclusão de novo inciso “V - 190 

Assegurar e conceder assistência técnica e extensão rural junto aos 191 

produtores rurais com propriedades até quatro módulos fiscais.” de 192 

autoria “Milton Cezar Ribeiro, Julia Assis, Rafaela da Silva, Erika Layher, 193 

Luís Campanha, Renata Martins, Ives Barreto, Maurício Vancine, Luiza 194 

Marceli, Ademir Francisco (Departamento de Ecologia/UNESP Rio 195 

Claro)”. Aberta a palavra, Rafaela defende que a emenda serviria para 196 

assegurar o direito dos proprietários rurais, pois o grupo da UNESP tem 197 

percebido muitas reclamações e dificuldades enfrentadas pelos produtores 198 



7 
 

rurais. Olga Salomão lembra que a assistência técnica aos produtores rurais 199 

cabe à CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), sendo papel do 200 

governo do estado assegurar esta assistência. Rafaela afirma que em muitos 201 

municípios esta assistência é exercida através da secretaria de agricultura, e 202 

pergunta se não existe convênio com o governo do estado para assegurar este 203 

direito. Milton (UNESP) diz compreender as dificuldades enfrentadas pelo 204 

município, e sugere manter-se no texto “assegurar a assistência técnica” ao 205 

invés de conceder. Rafaela sugere substituir por “fomentar assistência 206 

técnica”. Nova redação da emenda com alterações “V - Fomentar 207 

assistência técnica e extensão rural junto aos produtores rurais com 208 

propriedades até quatro módulos fiscais”. Após votação, a emenda com 209 

as alterações sugeridas é aprovada. Procede-se a leitura do inciso IV (Artigo 210 

21) “IV. Incentivar a manutenção de matas ciliares nas áreas rurais do 211 

Município, especialmente por meio de pagamento por serviços 212 

ambientais.” e emenda proposta “IV - Incentivar a manutenção e 213 

restauração de matas ciliares e outros remanescentes florestais, 214 

considerados importantes para a produção e disponibilidade de água, 215 

nas áreas rurais do município, especialmente por meio de pagamento 216 

por serviços ambientais.”, de autoria de “David Montenegro Lapola, 217 

Rafaela Aparecida da Silva”, Rafaela defende a emenda que é somente 218 

modificativa e sugere nova redação ao inciso IV, Olga Salomão afirma 219 

concordar e sugere acrescentar “em parceria com setores que precisam fazer 220 

compensação e mitigação”. Dr. Ivan sugere acrescentar os termos de 221 

compromisso TCRA – Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental. Profª 222 

Maria Inez Pagani (ecologia da UNESP) afirma que a emenda limita e restringe 223 

o pagamento dos recursos ambientais, questiona quanto a existência de outro 224 

artigo que trate deste assunto. Rafaela (UNESP) sugere que o texto da emenda 225 

seja incluído no artigo 125. Olga Salomão propõe que a parte destacada na 226 

emenda conste em ata para proposta de nova redação no artigo 125. Após 227 

votação a emenda é aprovada conforme segue: “IV - Incentivar a manutenção 228 

e restauração de áreas de preservação permanente (APP) e outros 229 

remanescentes florestais, importantes para a produção e disponibilidade de 230 

água, nas áreas rurais do município. (emenda modificativa) especialmente por 231 
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meio de pagamento por serviços ambientais ou em parceria com setores que 232 

precisam fazer compensação ou mitigação ou recursos oriundos dos termos de 233 

compromisso de recuperação ambiental (TCRA) (artigo 125 - emenda aditiva)” 234 

Procede-se a leitura da emenda que sugere a inclusão de um novo artigo após 235 

o artigo 22 “É o poder executivo municipal autorizado a instituir o 236 

programa municipal de pagamentos por serviços ambientais, visando o 237 

pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição, 238 

monetária ou não, às atividades de conservação e restauração dos 239 

ecossistemas em território rural e dentro do perímetro urbano. 240 

Parágrafo único: O programa municipal de pagamentos por serviços 241 

ambientais será regulamentado através de ato do Chefe do Poder 242 

Público Executivo municipal no prazo de 180 dias a contar da data de 243 

publicação desta lei.”. Olga Salomão afirma que o desenvolvimento rural 244 

será tratado no artigo 125. A primeira parte do texto da emenda “É o poder 245 

executivo municipal autorizado a instituir o programa municipal de 246 

pagamentos por serviços ambientais, visando o pagamento ou 247 

incentivo a serviços ambientais como retribuição, monetária ou não, às 248 

atividades de conservação e restauração dos ecossistemas em 249 

território rural e dentro do perímetro urbano.” é considerada aditiva no 250 

artigo 125. Milton Luz (SEPLADEMA) sugere que o programa seja 251 

regulamentado por Lei específica, lembra das dificuldades financeiras que o 252 

poder executivo enfrentará para regulamentar dentro do prazo estipulado de 253 

180 dias. Olga Salomão afirma que a regulamentação deve ser feita por 254 

decreto executivo, pois a lei já está sendo criada. Dr. Ivan lembra que o plano 255 

diretor pode ser feito de duas formas, um plano diretor que está contemplando 256 

o uso e ocupação do solo, zoneamento, posturas, etc. ou um plano diretor que 257 

pode ser complementado por leis, acrescenta que o município de Rio Claro 258 

decidiu incorporar tudo no plano diretor, e deixar em aberto a criação do 259 

programa por lei específica vai contra a posição que a prefeitura tem tomado, 260 

afirma ainda concordar que não deve ser estipulado o prazo de 180 dias e 261 

sugere novo prazo de dois anos. Rafaela (UNESP) modifica sua proposta 262 

aceitando o prazo máximo de dois anos, o grupo autor da emenda não se opõe 263 

a mudança da posição do artigo na lei. Após votação é aprovado o parágrafo 264 
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único da emenda. Leitura do Art. 29. “A Macrozona de Preservação 265 

Ambiental caracteriza-se pela fragilidade ambiental de suas sub-bacias 266 

hidrográficas, presença de Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e 267 

relevância para a disponibilidade de recursos naturais a Rio Claro e 268 

demais Municípios da Região, tendo por objetivos:” , leitura da emenda 269 

proposta “Parágrafo 1º - Fica proibida nesta zona a implementação de 270 

atividades minerárias consideradas de grande, médio e pequeno porte, 271 

conforme decisão da diretoria da CETESB 25/2014. Parágrafo 2º - O 272 

parágrafo 1º não se aplica para as atividades minerárias com licenças 273 

já concedidas. ” de autoria “Milton Cezar Ribeiro, Julia Assis, Rafaela da 274 

Silva, Erika Layher, Luís Campanha, Renata Martins, Ives Barreto, 275 

Maurício Vancine, Luiza Marceli, Ademir Francisco (Departamento de 276 

Ecologia/UNESP Rio Claro)” Após leitura, Olga Salomão lembra que na 277 

proposta de revisão do plano diretor o município foi dividido em cinco 278 

macrozonas, sendo que esta emenda propõe que na macrozona de 279 

preservação ambiental, que é a verde no mapa, estaria proibida qualquer nova 280 

atividade de mineração. Aberto o espaço para defesa da proposta, o professor 281 

Milton (UNESP), afirma que ampliar as atividades minerárias criaria um 282 

confronto com esta macrozona. Dr. Raphael (Instituto Polis) aponta que este 283 

não seria o melhor lugar na lei para incluir o uso da macrozona, tendo em vista 284 

que este artigo trata da definição, caracterização da macrozona e não da 285 

permissão de uso, ressalta que a permissão de uso é tratada em outro 286 

capítulo. Professor Milton (Unesp) esclarece que no artigo 45 a proposta foi 287 

reforçada e, portanto, a emenda pode ser excluída deste artigo e tratada no 288 

capítulo de usos, a mesma situação se aplica as emendas propostas nos 289 

artigos 30 e 32. Fica definida que estas questões serão tratadas no capítulo de 290 

uso. Dando continuidade no Artigo 29 procede-se a leitura do inciso III 291 

“Controlar e fiscalizar os usos instalados nas proximidades dos rios 292 

Cabeça e Passa Cinco, respeitando-se aqueles permitidos nas Áreas de 293 

Proteção Ambiental (APAs) Piracicaba-Juqueri-Mirim e Corumbataí 294 

Botucatu-Tejupá;” e da emenda proposta para este inciso “Controlar e 295 

fiscalizar os usos instalados nas proximidades dos rios Cabeça e Passa 296 

Cinco, respeitando-se aqueles permitidos nas Áreas de Proteção 297 
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Ambiental (APAs) Piracicaba-Juqueri-Mirim e Corumbataí Botucatu-298 

Tejupá;” de autoria de “Milton Cezar Ribeiro, Julia Assis, Rafaela da 299 

Silva, Erika Layher, Luís Campanha, Renata Martins, Ives Barreto, 300 

Maurício Vancine, Luiza Marceli, Ademir Francisco (Departamento de 301 

Ecologia/UNESP Rio Claro)” , Olga Salomão expõe que a emenda já está 302 

contemplada no texto original, Julia Assis (UNESP) defende que a emenda foi 303 

proposta pois surgiu a dúvida de qual APA sobrepõe esta área, Olga Salomão 304 

esclarece que seriam as duas APAs, o que é demonstrado no mapa. Julia 305 

acrescenta que se tratava apenas de uma dúvida e retira a emenda. Luis 306 

Eduardo P. de Magalhães pergunta sobre uma emenda no mapa que foi 307 

sugerida pela Associação dos Engenheiros, Adriana responde que neste 308 

momento estamos discutindo somente as emendas dos textos. Leitura do 309 

Artigo 35 “Ficam estabelecidas as seguintes zonas e corredores de 310 

atividades diversificadas para os perímetros urbano e de expansão 311 

urbana: ” inciso    V “Zonas de Uso Sustentável – ZUS, caracterizadas 312 

pela possibilidade restrita de ocupação e parcelamento do solo, de 313 

maneira a resguardar suas funções ambientais. “ emenda proposta “V -314 

Zonas de Uso Sustentável - ZUS, caracterizadas pela possibilidade de 315 

ocupação e parcelamento do solo mediante aprovação, dentre outros 316 

aspectos, de testadas e metragens que demandam projeto específico 317 

não contemplado por outros tipos de uso previstos ou regulamentados 318 

por esta Lei, para melhor atender aos atributos ecológicos e a vocação 319 

socioambiental da localidade. “ autoria da emenda “Dr. William Nagib”. 320 

Dr. William Nagib procede com a defesa afirmando que o inciso V foi 321 

incrementado por se tratar de uma zona nova que não existia no plano diretor 322 

anterior. Dra. Carol Palma complementa dizendo que as sugestões nos artigos 323 

referentes à ZUS objetivam que o poder público possa estudar caso a caso, 324 

como foi proposto no artigo 69, com a intenção de que o município possa criar 325 

suas próprias condicionantes que atendam a legislação, fornecendo um termo 326 

de referência para dar melhores instrumentos ao poder público, a aprovação 327 

do projeto seria em caráter provisório. Adriana esclarece que no artigo 35 não 328 

seria o local para tratar desta emenda, por somente caracterizar a zona. Os 329 

autores da emenda concordam que a mesma seja tratada no artigo 69. Leitura 330 
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do Artigo 37 “Ficam estabelecidas as seguintes zonas especiais, 331 

sobrepostas ao zoneamento urbano, aplicando-se-lhes as regras 332 

próprias, sem prejuízo da aplicação de maneira subsidiária das regras 333 

do zoneamento subjacente, naquilo que não for conflitante: “ inciso   III 334 

“Zonas Especiais Proteção de Recursos Hídricos – ZEPRHI, 335 

caracterizadas por situar-se em áreas de fragilidade ambiental e risco 336 

geológico ou de inundações, nas quais fica integralmente vedada a 337 

ocupação urbana de maneira a resguardar a preservação dos recursos 338 

naturais, manutenção dos fluxos gênicos das espécies da fauna e flora 339 

e apoio à drenagem da área urbana do Município. ” e emenda proposta 340 

“III - A ZEPRHI abrange no mínimo o diâmetro de cinquenta metros a 341 

partir das nascentes perenes e intermitentes e 30 metros a partir das 342 

margens dos rios, de acordo com o estabelecido na Lei Federal 343 

12.651/2012, art. 4, inciso I. “ autoria “Milton Cezar Ribeiro, Julia 344 

Assis, Rafaela da Silva, Erika Layher, Luís Campanha, Renata Martins, 345 

Ives Barreto, Maurício Vancine, Luiza Marceli, Ademir Francisco 346 

(Departamento de Ecologia/UNESP Rio Claro)” , Olga Salomão esclarece 347 

que no texto original não foi mencionada a lei federal por se tratar de 348 

obrigação cumpri-la no dia a dia, e acrescentou que não se trata de uma Área 349 

de Preservação Permanente (APP). Julia (UNESP) relata que a explicação foi 350 

compreendida e pede a retirada da emenda. Proposta do Município, inclusão do 351 

parágrafo 1 (emenda aditiva) “Parágrafo 1º- Serão incorporados ao 352 

perímetro das Zonas Especiais de Preservação do Ambiente Cultural 353 

(ZEPAC) todos os bens tombados e respectivas áreas envoltórias que 354 

vierem a ser assim definidas após a promulgação desta lei. ”, Olga 355 

Salomão esclarece que isto envolve a área do horto, a área do Jardim Público, 356 

entre outros e convida os presentes a analisarem o mapa que define todas 357 

estas áreas, em votação a emenda foi aprovada. Procede-se a leitura do Artigo 358 

44 e inciso X “Art. 44. Ficam definidos os seguintes usos para os efeitos 359 

desta Lei: ” “X - Usos compatíveis com a atividade rural de nível 1 – 360 

RR1, caracterizados por atividades que representem o uso sustentável 361 

dos recursos naturais disponíveis, servindo seu enquadramento nesta 362 

Lei ao apoio ao desenvolvimento da área rural do Município, 363 
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correspondentes aos seguintes usos: ”, assim como das emendas 364 

propostas, de criação dos Parágrafos 1º, 2º e 3º “Parágrafo 1º - Para a 365 

Macrozona de Preservação Ambiental e Uso Sustentável e Macrozona 366 

de Amortecimento fica proibida a implementação de atividades 367 

minerárias consideradas de grande, médio e pequeno porte, conforme 368 

decisão da diretoria da CETESB 25/2014. Parágrafo 2º - Para a 369 

Macrozona de Desenvolvimento Rural e Manejo Florestal fica proibida 370 

a implementação de atividades minerárias consideradas de grande e 371 

médio porte, conforme decisão da diretoria da CETESB 25/2014, e 372 

aquelas consideradas de pequeno porte ficam sujeitas a aprovação do 373 

órgão competente, com exigência de avaliação de efeitos cumulativos. 374 

Parágrafo 3º - Os parágrafos 1º e 2º não se aplicam para as atividades 375 

minerárias com licenças já concedidas. ” , autores “Milton Cezar 376 

Ribeiro, Julia Assis, Rafaela da Silva, Erika Layher, Luís Campanha, 377 

Renata Martins, Ives Barreto, Maurício Vancine, Luiza Marceli, Ademir 378 

Francisco (Departamento de Ecologia/UNESP Rio Claro)” e emenda 379 

sugerida na alínea D, texto original “d)     olarias; ” emenda proposta “d) 380 

Extração mineral de pequeno porte, conforme classificação no Artigo 381 

61 (novo - emenda 2), e beneficiamento associado.” de autoria “Roque 382 

Yuri Tandel Geoinform Ambiental”. Olga Salomão lembra que são duas 383 

propostas, uma definindo o porte pequeno e outra proibindo as atividades 384 

minerárias, estabelece que não devemos colocar número de lei e resolução por 385 

que existe a possibilidade de mudanças futuras nestas leis, e sugere mudar o 386 

texto para “conforme decisão de órgão ambiental competente”. Lembra que 387 

nestas macrozonas só são permitidas olarias, e a emenda de Roque Yuri 388 

sugere apenas atividades minerárias de pequeno porte, e esclarece que as 389 

duas propostas se contrapõem. Dr. Ivan aponta que grande parte das 390 

minerações de Rio Claro são de pequeno porte, segundo informações 391 

adquiridas por ele na Cetesb, e por esta premissa não podemos diferenciar 392 

olarias de extração mineraria para não correr o risco de liberar extração 393 

mineraria em áreas de proteção ambiental, portanto o grande conflito 394 

enfrentado nesta audiência será definir o impacto ambiental causado por estas 395 

atividades. Ednéia Parada (Gerente da Cetesb) esclarece que os critérios de 396 
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porte foram definidos pela CETESB para estabelecer quais os estudos de 397 

impacto seriam solicitados no licenciamento das atividades minerárias, a 398 

grande maioria das minerações de Rio Claro é licenciada sem estudo de 399 

impacto ambiental, devido as atividades serem, em grande maioria de 400 

pequeno porte e algumas de médio porte. Olga Salomão afirma que ficou 401 

definido que a maioria das atividades é de pequeno porte e, portanto, devemos 402 

discutir esta questão. Antônio Carlos Riani Costa expõe que se juntarmos cem 403 

atividades minerárias de pequeno porte talvez o impacto seja maior do que de 404 

uma extração de grande porte. Sergio Desiderá (Secretário Municipal da 405 

Cultura) questiona como é definido grande, médio e pequeno porte, já que 406 

temos áreas imensas de mineração no município. Olga Salomão pede para que 407 

Edneia faça o esclarecimento. Ednéia esclarece que são consideradas de 408 

pequeno porte atividades de até 50 hectares de extração, e se diferencia pelo 409 

material que é extraído. Olga Salomão propõe que seja definido os usos das 410 

macrozonas. Professor Milton lembra que nestas duas macrozonas fica claro 411 

que a atividade mineraria é conflitante, não somente na questão ambiental, 412 

mas também quanto a qualidade de vida da população, por isto nestas duas 413 

macrozonas a proposta é que as atividades já existentes sejam congeladas e 414 

que não sejam permitidas novas atividades. Dr. Ivan, apresenta um parecer 415 

técnico de um inquérito civil que apura as atividades cerâmicas no pólo 416 

cerâmico desta região, e acrescenta que o trecho apresentado do parecer 417 

identifica tecnicamente que quem mora nesta região sabe na prática, e 418 

ressalta que o Ministério Público não tem a intenção de eliminar a atividade na 419 

região, mas sim de buscar o desenvolvimento econômico sustentável, procede 420 

com a leitura do texto mencionado expondo que as intervenções 421 

desencadeadas pelas atividades minerárias compreendem uma série de 422 

impactos:  assoreamento, turbidez da água, redução de biodiversidade, perda 423 

de fauna terrestre, influencia na qualidade do ar, entre outros fatores, e define 424 

que estas atividades minerárias não se enquadram em áreas de proteção 425 

ambiental, ressalta que este parecer foi assinado por geólogos, lembra de 426 

estudos realizados pelo Centro de Analisam e Planejamento Ambiental (CEAPLA 427 

/ UNESP) que analisam os impactos das atividades minerárias na qualidade da 428 

água, e aponta também o impacto que pode ser causado no abastecimento de 429 



14 
 

água desta região pelo aprofundamento das cavas, conclui afirmando que o 430 

seu encaminhamento é para que seja aceita integralmente a proposta de 431 

emenda da UNESP mantendo as minerações já existentes. Olga Salomão 432 

pergunta se alguém quer fazer o encaminhamento contrário a proposta, 433 

Benjamin Ferreira Neto presidente da Associação Paulista das Cerâmicas de 434 

Revestimento (Aspacer) esclarece que a Aspacer tem buscado estudos para o 435 

melhor aproveitamento das cavas nesta região, aponta que esta área tem 436 

possibilidades de minério e portanto, não podemos restringir a expansão do 437 

pólo cerâmico e pede para que seja feita uma melhor avaliação em relação a 438 

estas áreas, outro ponto que deve ser avaliado é quanto a recarga de áreas no 439 

aquífero, sendo que a Aspacer tem contratado estudos hidrogeológicos, desta 440 

região e não somente para Rio Claro, buscando avaliar de uma maneira mais 441 

profunda, tendo em vista que a argila é impermeável e, portanto, não teremos 442 

água neste local, no máximo somente água superficial, finaliza afirmando que 443 

qualquer coisa que decidirmos aqui poderá prejudicar inclusive o futuro de 12 444 

mil empregos, e que devemos aguardar o resultado destes estudos que estão 445 

sendo realizados. Dr. Ivan lembra do princípio da prevenção quando nos 446 

prevenimos dos riscos conhecidos, e do princípio da precaução, considerando 447 

que no meio ambiente tudo é muito difícil de se reverter, é melhor que 448 

sejamos cautelosos do que descobrirmos que estávamos errados e não 449 

podermos dar um passo atrás, sugere que estas áreas sejam mantidas como 450 

estão para que possamos aguardar os estudos. Dr. Gilberto expõe que por 451 

representar um órgão de execução tem contato direto com a parte prejudicada 452 

em todo caso de dano ambiental ocorrido no município de Rio Claro, expressa 453 

sua preocupação com as inúmeras atividades minerárias no município, aponta 454 

estudos científicos realizados pela UNESP e conclui que não podemos correr o 455 

risco de que os recursos hídricos sequem, pois não haveria volta. Professor 456 

Milton lembra que a área delimitada nesta macrozona não está em verde por 457 

acaso, e reforça que não podemos sacrificar a qualidade de vida e a 458 

biodiversidade. Olga Salomão pergunta se mais alguém quer fazer a defesa da 459 

mineração. João Partezani Bellato (representante da indústria minerária) 460 

propõe soluções específicas para conflitos diferentes, se em uma área o 461 

conflito é ambiental ou se o conflito é com o crescimento urbano, que se criem 462 
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regras para solucionar cada situação. Olga Salomão fala da importância destes 463 

estudos que começam a ser feitos nesta região, e ressalta que em todas as 464 

propostas estamos garantindo o direito adquirido das atividades em operação 465 

ou daqueles que já estão em processo, propõe que estas questões sejam 466 

reavaliadas após a conclusão destes estudos, lembra que o próprio plano 467 

diretor pode ser revisto e deve ser revisto a cada cinco anos, e sugere que 468 

como a mineração em Rio Claro é de pequeno porte, podemos exigir o 469 

EIA/RIMA, ainda que a CETESB não exija, para podermos caminhar com mais 470 

qualidade. Luís Fernando Quilici diretor da Aspacer esclarece que o Plano 471 

Direto Minerário elaborado pelo IPT para a região do polo cerâmico foi  472 

desenvolvido por meio de um convênio entre a Prefeitura Municipal de Santa 473 

Gertrudes e o Governo do Estado de São Paulo, com a participação 474 

institucional da Aspacer, pois é de interesse da associação o desenvolvimento 475 

e a qualidade minerária. Texto da emenda redigido após considerações e 476 

colocado em votação: “Parágrafo 1º - Para a Macrozona de Preservação 477 

Ambiental e Uso Sustentável e Macrozona de Amortecimento fica 478 

proibida a implementação de atividades minerárias consideradas de 479 

grande, médio e pequeno porte, conforme decisão do órgão ambiental 480 

competente. Parágrafo 2º - Para a Macrozona de Desenvolvimento 481 

Rural e Manejo Florestal fica proibida a implementação de atividades 482 

minerárias consideradas de grande e médio porte, conforme decisão 483 

do órgão ambiental competente, e aquelas consideradas de pequeno 484 

porte ficam sujeitas a aprovação do órgão competente, com exigência 485 

de avaliação de efeitos cumulativos. Parágrafo 3º - Os parágrafos 1º e 486 

2º não se aplicam para as atividades minerárias com licenças já 487 

concedidas. ” São colocadas as propostas de emenda em votação por 488 

Macrozonas. Macrozona de Preservação Ambiental e Uso Sustentável e 489 

Macrozona de Amortecimento, emenda aprovada. Macrozona de 490 

Desenvolvimento Rural e Manejo Florestal, emenda aprovada. Emenda aditiva 491 

parágrafo 3º colocada em votação, proposta aprovada. Olga Salomão esclarece 492 

que a emenda da alínea D fica prejudicada em função das que já foram 493 

votadas. Dr. Raphael levanta uma dúvida quanto às emendas aprovadas nas 494 

caracterizações de uso, considerando que a alínea D trata da atividade de 495 
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mineração de pequeno porte, sendo que por votação, foi definido que não 496 

haverá atividades minerárias nestas macrozonas, sugere enquadrar os usos 497 

RR1, RR2 para pequeno porte, e RR3 para médio e grande porte e dentro 498 

disto, que é o RR1, a ideia é suprimir a alínea D, e outra dúvida seria quanto a 499 

captação de água para abastecimento e extração de areia para mitigação, se 500 

também seriam retirados, Olga Salomão levanta o questionamento se deve 501 

manter ou não pois da forma que foi aprovado, também estamos excluindo as 502 

atividades de extração de água e extração de areia para mitigação em corpos 503 

d’água. Dr. Ivan sugere que se entendermos que olaria e capitação de água 504 

não se incluem nas restrições bastaria incluir no texto “excetuado o disposto 505 

no Artigo 45, inciso X, alíneas D - olaria, G - água, E - areia, ou somente para 506 

extração de areia e água. Olga Salomão sugere que se não houver ninguém 507 

contrário a manutenção  da extração de areia para mitigação e a captação de 508 

água nestas macrozonas, podemos votar a questão e depois incluí-las na lei, 509 

ou da forma que o Dr. Ivan propôs ou da forma que já estamos trabalhando. É 510 

colocado em votação quem é favorável a que se mantenha a captação de água 511 

e a extração de areia para mitigação nestas macrozonas em que votamos a 512 

proibição da mineração, a manutenção destas atividades foi aprovada. O 513 

prefeito municipal Palmínio Altimare Filho encerra a audiência expressando a 514 

satisfação pois o compromisso firmado com o Conselho de Desenvolvimento 515 

Urbano (CDU) de que esta discussão seria feita com a população está sendo 516 

cumprido, e ressalta que todos estes assuntos foram tratados entre o CDU e a 517 

Sepladema e neste momento é trazido para a população de Rio Claro discutir. 518 

Sem mais considerações e não havendo questionamentos a audiência é 519 

encerrada às vinte e duas horas e vinte e oito minutos e eu Helen Linai 520 

Tavares do Carmo Bertelli, lavrei a presente ata que segue por mim assinada. 521 


