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EMENDA
ADITIVA Nº Jl

EMENTA: EMENDA ADITIVA AO PR
COMPLEMENTAR 01 3/2032, O QUAL DISCI
OCUPAÇÃO DO SOLO NO MUNICIPIO DE RH

DJETO DE LEI
PLINA O USO E
BEIRÃO PRETO

Senhor Presidente,

Em conformidade com a Lei Orgânica do Município de
Regimento Interno desta Câmara Municipal, submetemos
desta Casa a seguinte EMENDA ADITIVA:

Art. lº. Inclui no artigo 18, inciso Il, do Projeto de Lei Compleme

e inclui no artigo 20 o inciso VI, com as seguintes redações

Art. 18 ..... (omissis) .................

II) — ZE —— ZONA ESPECIAL:

(...omissis...)

"f”). ZEMT—Zona Especial da Mata Santa Tereza;

( omissis...)

Art. 20
(... omissis...)

VI — Zona Especial da Mata Santa Tereza é constituida por

possíveis o uso e ocupação do solo especiais, definidas e
respeitado o Plano de Manejo da Estação Ecológica .
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' Vereador
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JUSTIFICATIVA

Inicialmente cabe consignar que à época e s leis deem que as dua
parcelamento, uso e ocupação do solo, foram editadas, r ão havia ainda naquela
região um crescimento econômico e populacional como >e viu na última década,
especialmente pela construção do Shopping Iguatemi, que fez com que houvesse
uma mudança de vetor na area da construção civil )ara aquela Iosalidade,

nascendo dai a necessidade de disciplinar a ocupação no entorno da Mata, seja
para regulamentar seu uso e ocupação, seja para preservar o seu entom ).

A presente proposta de criação de Zona Esp ecial, com alterações no

Projeto de Lei Complementar 011/2022 do Executivo, projeto este relativo à

pretensão de disciplinar o uso e ocupação do solo no municipio de Ribeirão Preto,
faz—se necessária por duas especiais razões, quais sejam

e da LeiA primeira, porque com a declaração de inc )nstitucionalidac

mplementar anterior, de
ar 2505/2012, r

nas cercanias

Complementar 2505/2012 houve a repristinação da Lei Cc

ão trata
da Mata

n. 2157/2007, a qual, diferentemente da Lei Complement
mais em disciplinar jurídica do uso e ocupação do solo

Santa Tereza.

A segunda, porque a partir dai passou a exi

quanto à delimitação da área denominada “área de am

Ecológica de Ribeirão Preto — Mata de Santa Tereza" e, de

à “Zona de Amortecimento". Tampouco o de “ Plano Marnejo" também e

causando interpretações das mais variadas.

Ademais, é consabido também que, para aqL

passado um certo disciplinamento em formas de Subzonas
largura paralela ao perímetro da Estação Ecológica. T

classificação da área do entorno da “Mata" em subzon
permitidas certos tipos de edificações, uso socioeconôm
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recuos frontais e taxa de ocupação da área do lote ou gleba

De todo modo, aquela zona, não obstante as suas particularidades,
envolve possibilidades de aproveitamento ambiental e socioeconômicos que a
torna “Especial", uma vez ser possível subdividi-Ia em vz rias subzonas como no

passado, porém com tratamento quanto ao uso e ocupação de formas específicas,
sendo recomendável alteração do “projeto" do executivo para convertê—Ia em Zona

Especial.

Ribeirão Preto. 01 de abril de 2022.
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Vereador
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