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DESPACHO

AO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR

N“ 11 DE 2022

FMZ mª -3' EMENDA SUPRESSIVA QUE
NLM] ii./X[ví/1 [) PARÁGRAFO »“ DO ARTIGO 146 DO

i PRO/E!, DE LEI COMPLE 'HíNTAR N" 11 DE 3922

Nº OU? DISCIPLINA () FARC [,AMttN/Ú. O USO F, A

O(Í'LíPAÇM') DO SOLO NO MUNIC/PID DE

RIBEIRÃO PRE/'O. DE AfÇT)RDO *”(JM AS

DlR/ÉTREZES ESTAR/SLI- HDAS PELA LE]

zm. QUE DISPÓE SOBRE
DÁ (.“/LETRAS PROVIDÉNU

' COMPL/ZMENTAR N“ 23%”. DE 27 DE ABR/L DE

&) PI,_.AN(ÍÍ1 DIRETOR. F.

KS

SENHOR PRESIDENTE

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Artigo 1" —

2022,

Suprime-se 0 Parágrafo 3” do artigo 146 do Projeto de

Sala das Sessões 4 de abril do 2022

Lei Complementar nº 11 de

ver?/(Ga ,ludcliUZilli
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JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa suprimir o seguinte inciso do artigc 146:

Ait. 146. O acesso de pedestres ou ,ondutores de veiculos não
residentes nas respectivas áreas controladas deverá ser garantido
a qualquer dia e horário, sem con ulta a terceiros, mediante
simples identificação., não podendo correr restrição à entrada e

circulação de qualquer pessoa nas (reas públicas das porções
controladas dos loteamentos.
(...)

& 3”. Para lins de aplicação do dispo to no caput, entende—se por
simples identificação a apresentação de documento de
identificação oficial. que seja cons'dcrado válido em todo o
território nacional, com foto, sendo proibidas a exigência, em

qualquer hipótese, de cadastramento ou fornecimento de outros
dados pessoais, bem como a exigência de manifestação pessoal
quanto ao interesse do ingresso na ár & controlada.

Tal supressão visa ampliar e facilitar o acesso de muni ipes nos espaços públicos

confinados pelo controle de acesso. Há uma desigualdade social no Brasil representada no

acesso aos documentos oficiais, que, muitas vezes, são inacessíveis a uma grande parcela da

sociedade, e como não há nenhuma obrigação na Constituição Feieral de 1988 ou no Código

Civil para os cidadãos portarem qualquer tipo de documento em spaços públicos, a emenda

supressiva se justifica.

Sala das Sessões 4 de abril de 2022
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