
1 
 

Em oito de outubro de dois mil e quinze às dezenove horas e onze 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 audiência e deu continuidade às discussões iniciadas 7 

na audiência datada de 07/10/2015. Assume a palavra Dr. Raphael Bischof 8 

(Instituto Polis) explanando sobre a alteração da proposta para os usos 9 

permitidos nas macrozonas, referente ao Anexo VII, tendo em vista a mudança 10 

da votação feita no dia anterior. Olga reforça que a correção feita no inciso X 11 

do Art. 44 está de acordo com o que foi votado na audiência anterior, de 12 

maneira a alterar a forma do texto e não o conteúdo. Expõe – se proposta de 13 

emenda para o Art. 54, “Regulamentar altura mínima de chaminés de 14 

churrasqueiras das pessoas (edificações) que alugam seus imóveis 15 

para festas. Pois os vizinhos não são obrigados a suportar o cheiro de 16 

fumaça constante em suas casas e a também o caso de moradores 17 

(vizinhos) com problemas de saúde que são “asmáticos” que não 18 

podem conviver com a emissão de odores e fumaça gerados todos os 19 

finais de semana por estas residências locadas para festas”, de autoria 20 

de “Antônio Mourisco”. A plenária entende que esta questão deve ser 21 

tratada no Código de Obras, embora reconheça a importância de dar luz a 22 

problemas desta natureza para que se tenha clareza da importância dos 23 

parâmetros de incomodidade. Mantêm- se o texto original. Leitura da emenda 24 

para Art. 61 “Art xx - Para as atividades de extração mineral, será 25 

adotada a seguinte classificação de empreendimentos minerários 26 

quanto ao porte: I – Na aplicação dos critérios de porte, prevalecerá 27 

sempre o critério mais restritivo. II – Entende-se por área de lavra a 28 

área a área efetiva da extração mineral. III – Entende-se por volume 29 

total de extração a soma dos volumes de minério e estéril”, de autoria 30 

de “Roque Yuri Tandel (Geoinform Ambiental)”. A comissão entende que 31 

o assunto não competente ao município e que os itens da proposta devem ser 32 

regulamentados pela CETESB e DNPM, mantido texto original. É feita a leitura 33 
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da proposta de emenda para o Art. 66, “Para o cadastramento da 34 

atividade de extração mineral, o Município poderá estabelecer preço 35 

público proporcional ao porte do empreendimento e ao tráfego 36 

gerado”, de autoria “Município de Rio Claro”. Emenda aprovada. Leitura 37 

proposta de emenda para o Art. 67: “As atividades de extração mineraria 38 

deverão prever impactos gerados para o meio ambiente e mobilidade 39 

local e regional em seu respectivo PRAD, o que será objeto de 40 

avaliação por ocasião da emissão do alvará de funcionamento e 41 

estabelecendo contribuição para manutenção das estradas e pontes”, 42 

de autoria “Município de Rio Claro”. Cesar (UNESP) defende que o termo 43 

“estradas” deve ser repensado, pois é restrito. Olga concorda com a posição de 44 

Cesar e sugere à plenária que seja votada a emenda e que, caso aceita, seja 45 

alterado o termo. Após votação, é aprovado o texto: “Art. 67 As atividades 46 

de extração minerária deverão prever impactos gerados para o meio 47 

ambiente e mobilidade local e regional em seu respectivo PRAD, o que 48 

será objeto de avaliação por ocasião da emissão do alvará de 49 

funcionamento e estabelecendo contribuição para manutenção das 50 

vias, pavimentadas ou não, e pontes.”. É feita a leitura do Art. 68:  51 

“Ficam estabelecidos para toda a Macrozona Urbana os seguintes 52 

coeficientes de aproveitamento: I. Básico: 1; II. Mínimo: 0,15; III. 53 

Máximo: 2.”: É apresentada a emenda: “I. Básico: 1,4; II. Mínimo: 0,2; 54 

III. Máximo: 2,5”, de autoria do CDU e do Sindicato da Construção Civil. 55 

A plenária solicita explicação sobre a definição de coeficiente de 56 

aproveitamento, a qual é feita pela diretora do DESURB – Adriana Quites 57 

Arantes. Não houve defesa para a emenda, aprovada proposta. Tendo em vista 58 

a aprovação dos incisos anteriores foi apresentada a sugestão de emenda do 59 

Município que altera a redação do Parágrafo 1º-   “Nos locais onde o 60 

zoneamento permitir apenas uso R1 o coeficiente de aproveitamento 61 

máximo será de 1”. Olga diz que não é necessário votar a emenda, pois esta 62 

acompanha recomendação exigida para os CADs. Art. 69: “A utilização das 63 

ZUS deve seguir os critérios estabelecidos nesta lei em função do 64 

interesse público e social de preservação, restauração e/ou uso 65 

sustentável do patrimônio paisagístico e ambiental”. Leitura da emenda 66 
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proposta para o Art. 69: “Previsão de emissão de Certidão de Viabilidade 67 

Urbanística pela Prefeitura. A Prefeitura exige diversos estudos e 68 

projetos para aprovar empreendimentos em Rio Claro. Em ZUS 69 

principalmente, a quantidade de estudos é expressiva e de contratação 70 

onerosa, pois exige o trabalho de especialistas em diferentes áreas de 71 

atuação. Desta forma, é adequado que a Prefeitura emita um 72 

documento atestando a viabilidade da implantação do 73 

empreendimento na área pretendida em função do uso e do 74 

zoneamento, quais são os parâmetros urbanísticos da área, qual é a 75 

documentação necessária para se proceder com a aprovação e qual a 76 

legislação aplicável. Assim, o empreendedor pode verificar a 77 

viabilidade econômico-financeira da implantação do empreendimento 78 

antes de ter um grande dispêndio de tempo e recursos”, de autoria de 79 

“Silvia Vieira Gondim (MRV Engenharia)”. Olga aponta que a prefeitura já 80 

emite a certidão de viabilidade sugerida, explicando o conteúdo da mesma. É 81 

realizada leitura da emenda para o Parágrafo 1º: “Para atender o disposto 82 

no caput¸ a SEPLADEMA deverá fornecer ao proponente termo de 83 

referência para a elaboração de estudos técnicos visando o uso 84 

sustentável da propriedade, que podem contemplar, de forma 85 

exemplificativa, os seguintes dados:” de autoria do “Dr. William Nagib”. 86 

Raquel Bovo– diretora do Dep. de Meio Ambiente, explica a redação original e 87 

expõe a posição da comissão, a qual rejeita a emenda proposta. Eduardo 88 

Magalhães aponta que os estudos são muito onerosos ao empreendedor, 89 

portanto acha pertinente o Termo de Referência  proposto, detalhando quais 90 

estudos devem ser feitos em cada caso. José Claudio Capretz (CDU) sugere 91 

alteração na redação para termo mais adequado no que se refere à relação dos 92 

estudos que serão solicitados. Milton Cesar Ribeiro (UNESP) argumenta que o 93 

termo de referência deve ser adequado ao nível da gravidade ambiental do 94 

local, portanto deve ser realizado por profissionais capacitados, sendo 95 

contrário à inclusão do documento na emenda. Aberta a votação a Plenária 96 

decide pela seguinte redação: “Parágrafo 1º- O uso e ocupação poderão 97 

ser revistos mediante apresentação de estudos técnicos que garantam 98 

o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado podendo conter 99 
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as seguintes informações:”. Art. 69, inciso II “caracterização do 100 

empreendimento a ser instalado: tipo de uso pretendido, área a ser 101 

ocupada, atividades a serem desenvolvidas, população envolvida, vias 102 

de acesso, EIV-RIVI, EIA- RIMA, medidas de mitigação e compensação 103 

ambiental”. Leitura da emenda para o Art. 69, Inciso II: “ Caracterização 104 

do empreendimento a ser instalado: tipos de uso pretendido, área a 105 

ser ocupada, atividades a serem desenvolvidas, população envolvida, 106 

vias de acesso, EIV-RIVI”, enviada pelo “Dr. William Nagib”. Regina 107 

Ferreira da Silva – diretora do Dep. de Resíduos Sólidos – defende proposta da 108 

comissão explicando que não será solicitado o EIA/RIMA em todos os casos, 109 

somente quando necessário. José Claudio Capretz (CDU) sugere que seja 110 

definido no texto da lei o momento em que o município irá definir quais os 111 

documentos que serão solicitados ao empreendedor. A sugestão foi incluída no 112 

Parágrafo 2º: “As informações previstas no Parágrafo 1º e o raio de 113 

influência para elaboração dos estudos técnicos do empreendimento 114 

serão definidos previamente na certidão de diretrizes pela COAP.” 115 

Leitura da proposta para o Art. 69 parágrafo 4°: “Alterar o 4º parágrafo do 116 

artigo 69. De acordo com este artigo, a Prefeitura não irá aprovar 117 

empreendimentos em ZUS de forma definitiva até que todas as 118 

medidas mitigatórias tenham sido concluídas. Isto significa que o 119 

empreendedor não poderá incorporar e comercializar as unidades até 120 

esta aprovação final. Desta forma, o fluxo de caixa da empresa ficaria 121 

deficitário, pois, além de contratar os diversos estudos e projetos 122 

citados no 1º parágrafo deste artigo, não há entrada de capital até que 123 

todas as medidas sejam implantadas e recebidas pela Prefeitura. Para 124 

a maioria das empresas e, principalmente para as pequenas, este fluxo 125 

inviabiliza qualquer empreendimento nestas zonas. Sugiro que se 126 

aprove o projeto de maneira definitiva, porém se condicione a emissão 127 

do Habite-se ao recebimento de todas as medidas mitigatórias 128 

acordadas com a Prefeitura”, emenda de autoria de Silvia Vieira Gondim 129 

(MRV Engenharia). Adriana Quites Arantes exemplifica que em medidas 130 

mitigadoras de cunho social poderiam aguardar a emissão de habite-se. É 131 

apresentada emenda pelo município: “Paragráfo 4º- A aprovação do 132 
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projeto será em caráter provisório nos casos em que as medidas 133 

mitigadoras estejam relacionadas às características físicas da área”. 134 

Olga lê sugestão de inclusão do Parágrafo 5º: “A aprovação do projeto 135 

pode vir acompanhada de condicionantes que atendam aos interesses 136 

socioambientais da localidade, tais como diminuição do nível de ruído, 137 

programa de mitigação de impactos ambientais, programas de 138 

educação ambiental ou de divulgação e propagação da cultura local” 139 

emenda de autoria do “Dr. William Nagib”. Raquel Bovo expõe que a 140 

sugestão pode ser incorporada no EIA/RIMA não necessitando estar inserida no 141 

texto da lei. A proposta é colocada em votação e, devido ao alto índice de 142 

abstinência, se faz necessária contagem dos votos, visto não apresentar 143 

diferenciação visual significativa na contagem de votos. Prefeito, Palmínio 144 

Altimari Filho, propõe que seja feita nova explicação e nova votação. Adriana 145 

Quites Arantes explica que a proposta já foi contemplada em outro ponto do 146 

Plano Diretor. Olga explana sobre as medidas mitigadoras e compensatórias 147 

necessárias à implementação de empreendimentos, dizendo que tais medidas 148 

são de encargo do empreendedor e que já são incorporadas no EIV/RIVI, o 149 

qual já é utilizado como instrumento de análise pelo município. Plenária vota 150 

pela não inclusão do parágrafo. Leitura de emenda para Art. 70: “Não serão 151 

computadas para fins de cálculo do coeficiente de aproveitamento: I -152 

áreas técnicas, tais como shafts, barriletes, caixas d’água, caixas de 153 

elevadores, áreas comum internas ao corpo do edifício (hall, 154 

corredores, escadas, garagens, subsolos em geral); III. áreas de lazer, 155 

exceto áreas efetivamente cobertas (quiosques, churraqueiras, bares 156 

temáticos, salões de festas externas, fora do corpo interno do prédio); 157 

IV. áreas de uso comum para o uso Rhis2;” de autoria do “CDU e 158 

Sindicato da Construção Civil”.  Município apresenta contra proposta à 159 

emenda sugerida, retirando áreas cobertas acima do subsolo. Marcos Pizzano 160 

(UNESP) salienta que já houve aprovação de alteração do coeficiente 161 

aumentando-o, e que aprovando a proposta aumentaria mais ainda. Eduardo 162 

Magalhães, explica que a não aceitação da proposta aumentaria valor dos 163 

imóveis em Rio Claro para o consumidor final. Foi questionado o termo “etc” 164 

constante do Inciso I:  Adriana Quites Arantes explica que o “etc” refere-se às 165 
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áreas técnicas e no caso, de inclusão de novas tecnologias, estas já poderiam 166 

se enquadrar. Plenária vota entre proposta da construção civil e nova proposta 167 

do município. A proposta do município vence. Plenária vota entre proposta 168 

nova e o texto original. Resultado da votação: 68 votos para texto original e 169 

91 votos para nova proposta. Após votação, a redação ficou a seguinte:     170 

“I. áreas técnicas, tais como shafts, barriletes, caixas d’água, caixas 171 

de elevadores, áreas comum internas ao corpo do edifício (hall, 172 

corredores, escadas, e subsolos em geral)”.  Artigo 70, inciso III-173 

 áreas de lazer limitadas a 100m2; emenda de autoria do CDU e Sindicato 174 

da Construção Civil “III. áreas de lazer, exceto áreas efetivamente 175 

cobertas (quiosques, churraqueiras, bares temáticos, salões de festas 176 

externas, fora do corpo interno do prédio)”. Milton Cesar Ribeiro (UNESP) 177 

pede explicação sobre a diferença entre as propostas. Adriana Quites Arantes 178 

explica que a proposta da construção civil aplica-se para áreas descobertas, e 179 

a do município é até 100m2, independentemente se cobertas ou não e diz que 180 

o município concorda com a proposta da construção civil. Plenária aprova 181 

emenda proposta pela construção civil. Art. 70, “inciso IV - áreas de uso 182 

comum para o uso Rhis2, excetuadas as garagens cobertas”, emenda de 183 

autoria do CDU e Sindicato da Construção Civil “IV - áreas de uso comum 184 

para o uso Rhis2”. Milton Cesar Ribeiro (UNESP) pede explicação. Adriana 185 

Quites Arantes, explica que, tendo em vista a ampliação das áreas não 186 

computáveis, o município precisa apresentar alguns benefícios para os 187 

empreendimentos de interesse social e diz que concordamos com a proposta 188 

da construção civil. Emenda aprovada. Leitura do Art. 71: “A taxa de 189 

ocupação máxima dos lotes ou glebas da Macrozona Urbana será de: I. 190 

50% quando verificados os usos R2, Rhis2, NR3, NR4; II. 50% quando 191 

verificado o uso MI, especificamente nos casos que seja combinado 192 

aos usos discriminados no inciso II deste artigo ; III 70%, para os 193 

demais usos”, leitura da emenda para os incisos I, II, III: “Taxa de 194 

ocupação: a) 80% para residências; b) 85% para comércio e serviços; 195 

85% para pequenas indústrias com área de terreno até 500m2; 70% 196 

para indústrias com área de terreno superior a 500m2” emenda de 197 

autoria do Sindicato dos Engenheiros. Adriana apresenta proposta de alteração  198 
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município: “I. 70% quando verificados os usos R2, Rhis2, NR3, NR4; II. 199 

70% quando verificado o uso MI, especificamente nos casos que seja 200 

combinado aos usos discriminados no inciso I deste artigo; III. 80%, 201 

para os demais usos.” Mario Ito (Construção Civil) explica que a proposta 202 

que está sendo colocada é em função da irregularidade de forma dos terrenos. 203 

Adriana Quites Arantes explica que a defesa apresentada está relacionada aos 204 

recuos, entretanto este tema já foi contemplado em outro artigo. Plenária 205 

opina pela alteração do texto proposta pelo município. Art. 77: “São 206 

estabelecidos os seguintes recuos: I. um terço do gabarito para o 207 

recuo frontal, limitado ao recuo frontal mínimo de 4,5m; II. um sexto 208 

do gabarito para um dos lados e para os fundos, limitado ao mínimo de 209 

1,5m” emenda para o Inciso I e II “I. um terço do gabarito para o recuo 210 

frontal, limitando-se a 6m; e, em qualquer outra hipótese limitado ao 211 

recuo frontal mínimo de 4,5m; II. Os recuos laterais e de fundos 212 

obedecerão aos estabelecidos pelo Código Sanitário Estadual;” emenda 213 

enviada pelo CDU e Sindicato da Construção Civil.  Milton Cezar Ribeiro 214 

(UNESP) pede esclarecimento, Regina Ferreira da Silva explica defendendo a 215 

proposta do CDU, entendendo que a mesma é mais coerente. Mario Ito 216 

(construção civil), diz que a discussão está sendo feita entorno do recuo e 217 

garagem no Art. 79. Maria Inês (UNESP) aponta que pelo encaminhamento da 218 

audiência anterior (07/10) não seriam citadas legislações no Plano, portando, 219 

sugere alter o termo código de obras para legislação vigente. Dr. Rafael 220 

Bischof (Polis) defende a redação do CDU, Adriana complementa dizendo que 221 

não há um limite para o recuo, que a solução para contemplação seria trazer a 222 

proposta de um recuo máximo. José Claudio Capretz diz que o recuo lateral é 223 

previsto no código sanitário. Olga encaminha a votação do texto original com 224 

alteração em contraste com proposta do CDU com alteração para legislações 225 

vigentes. A plenária aprova a seguinte redação: “II. Os recuos laterais e 226 

de fundos obedecerão aos estabelecidos pelas legislações vigentes”. 227 

Leitura do Art. 81: “As exigências de vagas de estacionamento de 228 

veículos e bicicletas encontram-se estabelecidas no Anexo XI – Quadro 229 

de Vagas de Estacionamento. Parágrafo 1º- As dimensões das vagas 230 

de veículos adotadas no projeto serão de 2,50m X 4,50m, observados 231 
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os dispostos específicos para pessoas portadoras de necessidades 232 

especiais e pessoas idosas, bem como respeitadas as restrições do 233 

Código de Obras”. Emenda apresentada para o Parágrafo 1° “As dimensões 234 

das vagas de veículos adotadas no projeto serão de 2,30m X 4,50m, 235 

observados os dispostos específicos para pessoas portadoras de 236 

necessidades especiais e pessoas idosas, bem como respeitadas as 237 

restrições do Código de Obras”, emenda enviada pelo CDU e Sindicato da 238 

Construção Civil. Regina Ferreira da Silva se pronuncia em defesa do texto 239 

original, ressaltando a importância da medida estabelecida para evitar danos 240 

aos veículos. Eduardo Magalhães, diz que o tamanho da vaga não implica na 241 

abertura das portas. Plenária mantém o texto original. Leitura do Art. 83: 242 

“Estacionamentos descobertos deverão utilizar piso drenante em pelo 243 

menos 1/3 da área a ser impermeabilizada e arborização 244 

correspondente a, pelo menos, um indivíduo arbóreo para cada 35m²” 245 

Emenda proposta para o Art. 83: “Estacionamentos descobertos deverão 246 

utilizar piso drenante em pelo menos 1/3 da área a ser 247 

impermeabilizada e arborização correspondente a, pelo menos, um 248 

indivíduo arbóreo, preferencialmente de espécies nativas e diversas, 249 

para cada 35m²”, emenda enviada por Milton Cezar Ribeiro, Julia Assis, 250 

Rafaela da Silva, Erika Layher, Luís Campanha, Renata Martins, Ives 251 

Barreto, Maurício Vancine, Luiza Marceli, Ademir Francisco 252 

(Departamento de Ecologia/UNESP Rio Claro). Ives (UNESP) defende a 253 

proposta de emenda, expondo que a especificação por individuo arbóreo nativa 254 

se dá em vista da qualidade da arborização. Proposta de emenda aprovada. 255 

Art. 89: “Fica vedada a criação de quadras ou lotes, decorrentes do 256 

parcelamento do solo, desdobro ou constituição de condomínio com 257 

dimensão superior a 10.000m² e testadas superiores a 200m”. Leitura 258 

da emenda para o Art. 89: “Fica vedada a criação de quadras ou lotes, 259 

decorrentes do parcelamento do solo, desdobro ou constituição de 260 

condomínio com dimensão superior a 10.000m² e testadas superiores 261 

a 150m”. Adriana Quites Arantes defende a alteração da proposta, explicando 262 

que a metragem da testada é adequada para a mobilidade de pedestres e para 263 

os serviços de coleta de resíduos sólidos. Emenda aprovada. Leitura do Art. 264 
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100: “Os loteamentos deverão destinar o equivalente a 10% (dez por 265 

cento) da área líquida urbanizável da gleba para uso institucional 266 

público”, proposta de inclusão de dois novos parágrafos ao Artigo “Parágrafo 267 

2º: A área destinada ao uso institucional deverá ser plenamente 268 

edificável, continua e não deverá ter declividade superior a 10%, 269 

sendo que a municipalidade, através de seus orgãos competentes, 270 

poderá solicitar a alteração do local proposto pelo empreendedor a fim 271 

de contemplar as reais necessidades do município.” e “Parágrafo 3º - 272 

em caso excepcional, e com parecer favorável da COAP, poderá haver 273 

descontinuidade nas áreas previstas no caput, do montante que 274 

ultrapassar os 10.000m²“. Em votação a proposta é aprovada pela plenária. 275 

Art. 191: “São instrumentos do Sistema Municipal de Planejamento e 276 

Gestão Urbana:” Leitura da emenda para: “inclusão do sistema de 277 

transporte como integrante do SMPU”, emenda enviada por Luiza Maciel. 278 

Olga explica que a sugestão já está contemplada no inciso II. Emenda para o 279 

“Parágrafo único: Os planos e programas setoriais serão submetidos 280 

aos seus respectivos conselhos”, emenda apresentada pelo município. 281 

Emenda aprovada. Art. 206: “Para aplicação desta Lei, ficam 282 

estabelecidas as seguintes disposições: Inciso I. todos os edifícios 283 

deverão possuir nas saídas de veículos em rampas (ascendentes e 284 

descendentes), um trecho de, no mínimo, 3 m (três metros), em nível 285 

com o passeio público, sempre que o grau de inclinação da rampa for 286 

igual ou superior à 10%,” município propõe adequação a emenda: “I. 287 

todos os edifícios deverão possuir, nas saídas de veículos em rampas 288 

(ascendentes ou descendentes), um trecho de, no mínimo, 3 m em 289 

nível com o passeio público.” Emenda aprovada. Inciso II. “edifícios 290 

públicos deverão possuir mecanismos (rampas, elevadores e outros) 291 

que garantam o acesso de pessoas portadoras de necessidades 292 

especiais em todas as dependências e os edifícios existentes terão dois 293 

anos para se adequarem à referida exigência;”. município propõe 294 

adequação a emenda: “edifícios públicos deverão possuir mecanismos 295 

(rampas, elevadores e outros) que garantam o acesso de pessoas 296 

portadoras de necessidades especiais em todas as dependências”. José 297 
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Claudio Capretz propõe complementação da emenda: “edifícios públicos 298 

deverão possuir mecanismos (rampas, elevadores e outros) que 299 

garantam o acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais 300 

em todas as dependências, e os edifícios existentes deverão se 301 

adequar à referida exigência quando reformados”. Proposta aprovada. 302 

Leitura do Art.207: “A revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento 303 

deverá ser obrigatoriamente acompanhada pelo CDU e executada pelas 304 

diversas Secretarias envolvidas”, emenda proposta pelo município: “A 305 

revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento deverá ser 306 

obrigatoriamente acompanhada pelo CDU e COMDEMA e executada 307 

pelas diversas Secretarias envolvidas.” Proposta de emenda aprovada. 308 

Encerrada a apresentação das emendas e votação referentes ao texto da lei, 309 

Olga inicia a discussão sobre os mapas, explicando o mapa dos limites do 310 

perímetro urbano e sobre a forma como foi elaborado, contemplando as 311 

propostas apresentadas pelos diversos setores nas consultas públicas. O 312 

resultado apresentado no mapa é a conciliação daquelas propostas. Olga 313 

apresenta proposta de alteração feita pela Stavias, ampliando o perímetro 314 

urbano no limite dos loteamentos Bomsucesso e Novo Wenzel. O município 315 

entende que a proposta não é viável, tendo em vista que na região não há 316 

opções de vias de acesso para os bairros que comportem ampliação de 317 

população. Milton (Eng. Civil da Empresa Stavias) representa os solicitantes da 318 

proposta e defende que há infraestrutura no local, e que tal ampliação traria 319 

melhorias aos bairros já existentes. Representante da plenária aponta que o 320 

local não comporta um maior fluxo de veículos. Olga concorda e explana sobre 321 

o assunto, exemplificando os problemas já existentes na atualidade. É 322 

apresentada proposta de alteração do perímetro urbano atual nos limites do 323 

bairro Jardim Nova Rio Claro (Geromel). A proposta referente a área A localiza-324 

se em área de expansão urbana e, a área B trata-se de ampliação do 325 

perímetro. Eduardo Magalhães solicita esclarecimento sobre a proposta de 326 

ampliação do perímetro urbano feita pela construção civil. Olga explica 327 

novamente que tudo que foi sugerido em consulta publica foi utilizado na 328 

elaboração dos mapas, no entanto, não foi apresentada pela Construção Civil, 329 

proposta de emenda no prazo especificado pelo edital, somente em consulta 330 
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publica. Milton Cezar Ribeiro (UNESP) diz que acatar a nova proposta 331 

prejudicaria a área, porque a mesma possui grande fragilidade ambiental. 332 

Prefeito explica que a ampliação do perímetro sugerido é inadequada, em 333 

virtude da manutenção e ampliação da infraestrutura que demandaria. 334 

Complementa ainda que já existe dificuldade na manutenção do perímetro 335 

atual devido ao alto custo e que, devido a grande quantidade de área de vazios 336 

urbanos, entende que a verticalização seria uma solução mais viável. Todas as 337 

propostas de ampliação do perímetro urbano foram rejeitadas pela plenária. O 338 

Mapa do Macrozoneamento está aprovado por não haver sugestão de emenda. 339 

Olga apresenta emendas no Mapa de Zoneamento Urbano: Proposta de Maria 340 

Paralupi Rodrigues para alteração de Zona Industrial para Zona de Uso 341 

Diversificado – Área localizada próxima a estrada Rio Claro/Ipeúna, Rodovia 342 

Washington Luiz e Rio Corumbataí. Olga explica que atualmente a zona já é 343 

Industrial. As indústrias pedem sua manutenção como Zona Industrial. 344 

Alexandre (DPV Produtos Químicos) defende a manutenção como Zona 345 

Industrial por estar próxima a rodovias, para que não haja prejuízo ao 346 

perímetro urbano e conflitos de uso. Proposta de manutenção da Zona 347 

Industrial foi aprovada. Proposta de alteração da ZUS (Zona de Uso 348 

Sustentável) para ZUD (Zona de Uso Diversificado) feita pela Construtora 349 

Geromel. A área localiza-se próximo ao terminal rodoviário e córrego da 350 

Servidão. Milton Cezar Ribeiro (UNESP) defende a manutenção da proposta do 351 

município como ZUS. Proposta de manutenção aceita. Proposta de alteração de 352 

ZUS para ZUD feita JF Camargo Desenvolvimento Imobiliário Ltda. Área 353 

localizada na Chácara Luza, Avenida dos Costas/Tancredo Neves, o município 354 

entende que alteração pode ser acatada tendo em vista estudos que 355 

demonstram que a área não apresenta características de ZUS. A alteração foi 356 

aprovada. O Município propõe alteração de ZUS para ZI em área localizada no 357 

Jardim Novo, por entender que a ocupação atual do local e do entorno reflete 358 

em atividades industriais e de ZUS para ZUD em outra área no Jardim Novo 359 

por entender que a ocupação atual do local e do entorno reflete em atividades 360 

mistas. Propostas de alteração aprovadas. Proposta de alteração de Zona 361 

Industrial para Zona de Uso Diversificado,em área localizada na Chácara Luza, 362 

proposta apresentada pelo município por entender que a ocupação atual do 363 
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local e do entorno reflete em atividades residenciais e comerciais. Proposta 364 

aprovada. Proposta de alteração de zoneamento em áreas localizadas nas 365 

imediações do loteamento Regina Picelli. Adriana Quites Arantes aponta que 366 

uma das áreas foi classificada como ZUS, mas já há projetos aprovados como 367 

ZUD necessitando regularizar atividades já instaladas no local e a outra área 368 

com as mesmas características alterar para ZPR. Emenda em votação 369 

aprovada. Bruno R. P. de Camargo(diretor do DESIM) aponta que por um erro 370 

na confecção do mapa, onde a área do Parque dos Eucaliptos no Distrito 371 

Industrial, que ficou no mapa como ZI, sugere que essa área seja uma Zona 372 

de Uso Diversificado. Proposta aprovada. Proposta de emenda feita por Diego 373 

Wenzel, ampliar a área localizada na Rodovia Washington Luiz próximo ao 374 

cruzamento da SP 191 e do Rio Corumbataí incluindo-a no perímetro urbano e 375 

com Zoneamento Industrial. Emenda reprovada. Emenda sobre Mapa da Zonas 376 

Especiais de Proteção aos Recursos Hídricos – ZEPRHI, a proposta de emenda 377 

de Diego Wenzel é diminuir a ZEPRHI delineando-a de acordo com o Código 378 

Florestal. Em defesa a proposta do município, Raquel Bovo explica como foi 379 

elaborado o mapa, dizendo que apoiado em estudos técnicos, no Código 380 

Florestal e no Diagnóstico Ambiental o município optou por medidas mais 381 

restritivas. Milton Cezar Ribeiro (UNESP) diz que a alteração é inviável devido à 382 

vulnerabilidade ambiental da área. Emenda reprovada mantendo-se o Mapa 383 

original. Concluídas as ponderações sobre os mapas a comissão explana sobre 384 

as tabelas. Luis Luz (Diretor da Secretária de Mobilidade Urbana e Sistema 385 

Viário) explica que a idéia da tabela de Pólo Gerador de Trafego é tratar cada 386 

caso de maneira específica. – Tabela aprovada. Emenda no Anexo XII – “Lotes 387 

e testadas minimas", Adriana Quites Arantes explica a alteração da tabela 388 

proposta, acrescentando: “Lotes e testadas mínimas para novos 389 

loteamentos". Alteração do título aprovada. Para os novos loteamentos foi 390 

sugerido por Mario Ito que o tamanho dos lotes seja de 6mx25m. Yuri David 391 

Antonio (CETESB – Eng. Ambiental) alega que testadas de 5 metros não 392 

comportam arborização urbana e explica que 1m fará a diferença. Dr. Raphael 393 

Bischof (Instituto Polis) explica porque o parcelamento de menor porte foi 394 

aplicado a algumas regiões em virtude da realidade do município, promovendo 395 

a sua regularização e evitando situações futuras piores para o município.  Olga 396 
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explica que atualmente o desdobro é um problema para o município, 397 

exemplificando com a questão do Jardim Novo II, alegando que a idéia do 398 

município é que, estando em lei, o loteador ficará obrigado a dar a 399 

infraestrutura necessária ao atendimento dos que se instalarem lá, visto que 400 

isso não é contemplado em desdobros irregulares.Proposta de emenda 401 

apresentada pelo município de uma segunda tabela com o título:– “Lotes e 402 

testadas mínimas”, essa tabela contém todos os loteamentos do município 403 

com suas dimensões e testadas mínimas  A Plenária aprova as considerações 404 

feitas. É apresentado o Anexo XVI – “Roteiro de informações a constarem 405 

da elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) / Relatório 406 

de Impacto de Vizinhança (RIVI)”, anexo aprovado. Olga agradece a 407 

presença de todos, o Prefeito encerra a audiência Sem mais considerações e 408 

não havendo questionamentos a audiência é  encerrada às vinte e três horas e 409 

seis minutos e eu Helen Linai  Tavares do Carmo Bertelli, lavrei a presente ata 410 

que segue por mim assinada. 411 


