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Cámara Municipal de Ribeirão Proto

Câmara Municipal de MILAN

EMENDA ADITIVA AO DESPACHO
PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR

11/2022

EMENTA: ADICIONA O PARÁGRAFO 1º E 2º NO
ARTIGO 11 DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTARNº 11 DE 2022 QUEDISCIPLINA

ENTO, O USO E A OCUPAÇÃO DO
SOLO NO MUNICÍPIO DERIBEIRÃO PRETO.

SENHOR PRESIDENTE
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Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

| Am Iº- O artigo 11 do Projeto de Lei Complementar 11/2022, de autoria do Executivo
Municipal, passa a vigorar coma adiçãodo parágrafo 1ºe 2º, conforme a seguinte redação:

Am 11. (omi is)Pos|

$1º. Na unidadede ocupação planejada 07 — Sul, foi delimitado opolígono do Quadrilátero
Econômico que se inicia no cruzamento das avenidas Presidente Vargas com Adolfo

| Bianco Molina, seguindo por estaaté o cruzamento coma Rua Bernardo Alves Pereira,
;

seguindopor esta até o cruzamento com a Rua Miguel Delloiagono, defletindo à direita
| narua Salvador Delloiagono até o encontro comaavenida Presidente Vargas e seguindo
| até o ponto inicial, deverá configurar na legislação específica, fortalecendo seu caráter

|
urbanístico e a valorização da concentração de atividades institucionais, culturais,
religiosas, financeiras, comerciais e de prestação de serviços associada aos usos
residenciais, garantindo-se mobilidadeurbana e a acessibilidade do pedestre e das pessoas
com deficiência.
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$2º. A delimitação de outros espaços com potencial de transformação, reestruturação e

requalificação urbana serão regidospor decreto específico.

SALA DAS SESSÕES,04 DE ABRIL DE 2022 |

André Rodini
Vereador

( adPaulo Modas

Vereador
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No intuito de promover a integração de residência, serviços diversificados, lazer, geração
de empregoe trabalho, próximos para o Jardim Canadá, foi incluída como ZCCR ( zona
de corredor comercial em áreas comRestrição Cartorial) a Rua Hudson permitindo uso

| misto no trechoentre a Avenida Carlos Consoni e RuaSalvador Delloiagono, dessa forma

|

é garantida a isonomia de tratamento quando levamos em conta oestudo e análise das
características e intençõesdo loteador inicial, da ocupação primária e dapós ocupação que
ocorreu em cada um destes parcelamentos como decorrer dos anos.
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econômi

farm:

comodidades,

área onde est

o uso do solo nas imedi

o desenvolvimentourban
urbano tornou-se nece:

Conclui-se que no presente caso há legítimo interesse local do Mu
ões da GLEBA 1, do loteamento JARDIM CANADÁ, uma vez

que a escassez de serviços na região e o desenvolvimentocoletivo e social justificam o
presente requerimento. Uma vez que aquela região apresenta várias atividades

sobreípio emdispor s

Diversos moradores e comerciantes dobairro Jardim Canadá, pedem urgentemente a
viabilização do uso misto dos imóveis que compõem a GLEBA1, do Loteamento Jardim
Canadá, em Ribeirão Preto. A outorga pública promoverá o desenvolvimento urbano da

situado o loteamento, assegurando a valorização dos imóveis e

proporcionará acesso a serviços até então afastados. Desde j
viabilizar atividades de comércio varejista e atacadista, de prestação de serviço de uso
individual e/ou coletivos, excetuando os de cunho industrial, pois este polígono faz
fronteira com importantes vias de circulação de pessoas e cargas.

inferimosquea intenção é

O pedidoaloja-se na defesa do interesse público, como também evidencia a sinergia com
ico da cidadede Ribeirão Preto. Isso porque, o planej

idade básica dos municípios brasileiros, principalmente após a
década de 70, quandoa populaçãourbana ultrapassou a população rural. O crescimento
desenfreado trouxe inúmeros problemas, a exemplo do trânsito asso
locomover-se nos grandes centros urbanos. Nesse contexto, a Constituição Federal de
1988, afirmou oprincípio da participação social como premissa para a elaboração da

política pública de gestão urbana. A região onde está localizada a GLEBA 1, do
loteamento Jardim Canadá, possui alto adensamento popula
nesta região a prestação deserviços basilares a população, a exemplo de panificadoras,

s, hortifrátis e prestação de serviços básicos de utilidadeda polução em geral.

mento

do ao desafio de

jonal sem que seja permitido

Atualmente, esses munícipes necessitam deslocar-se pela cidade para usufruir dessas
o deslocamento de v

adensamento de veículos nas vias. Portanto,a criação de polos comerciais e de prestação
de serviços contribuem para a setorização populacional e consequentemente diminui o
número de viagens pela malha urbana. Note que o interesse público nasce da necessidade
de alterar determinados bensde vida a longadata assentados, como

é

CANADÁe as restrições convencionais praticadas naquela época.O direito nãorepot
no tempo, ao contrário, ele flui com o tempo. Essa fluidez só é possível comaevolução
de conceitos e princípios, como é o caso da autorização municipal para que seja
implantado no loteamento, zonas comerciais que não afetem as propriedades vizinhas ou

ulos em determinados horários agrava o

caso do Jardim
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causem qualquer espécie de perturbação nas imediações. O Poder Público ao modificar o
usodosolo está firmando sua competência para tal ato.

Instituir o Quadrilátero Econômico, em vista de quedentrodele já existem vários imóveis
de uso misto,a saber:

"OBASI;
- MARTINELLI PESCA E NÁUTICA;
- SHOPPING CLEAN — PRODUTOSDE LIMPEZA:
- DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL:
- DONE 3D:
- BELLO TRATTORIA;
- RESTAURANTE ANCHOBI
- OFFICE GARDEN:

.

- MILÊNIO X DIGITAL RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA 3D;
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- ZÉ REGISTRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;
SCOLA DE MUAY THAI;

- ESPAÇO GALILEU GALILEI;
- ACADEMIA UP STUDIO:
- DECANTER ENOTEC:
- ARKETIPOATELIE:
- LOJA DE ROUPAS DSAN'S:

SPAÇO GALILEU GALILEI;
- ESTACIONAMENTOE LAVA-RÁPIDO SPA CARRO:
- RÁDIO DIFUSSORA:
- EXCLUSIVA LOJA DE CARROS USADOS;
- GALILEU OFFICE;

= ITAMARATI OFFICE;
- MATTOSE MATTOS - CLÍNICA ODONTOLÓGICA;
- CENTRO EMPRESARIAL CANADÁ:
- IMOBILIÁRIA ÍNDICE IMÓVEIS;
- TESEPRIME SISTEMAS DE AVALIAÇÃOLINGUÍSTICA; |

- CHAPINI ENGENHARIA CIVIL CONSTRUÇÃO; |

- SULAMÉRICA SEGUROS;
- EDIFÍCIO COMERCIAL PEDROOLIVITO;
- BANANA EVENTOS;

Em suma, o quadrilátero em questão está situado no cruzamento com 3 grandes corredores
de serviços: Av Presidente Vargas, Rua Hudson e Av. José Adolfo Bianco Molina e um
espaço públicode lazer denominado Omilton Visconde. A implantação do Quadrilátero
Econômico irá fomentar o desenvolvimento da economia do município. Além de

proporcionar um ambiente ideal de investimentos e negócios.

O Quadrilátero Econômico do Jardim Canadá, delimitado pelo polígonoque se inicia no
cruzamento das avenidas Presidente Vargas com Adolfo Bianco Molina, seguindo por esta
até o cruzamento com a Rua Bernardo Alves Pereira, seguindo por esta até o cruzamento
com a Rua Miguel Delloiagono,, defletindo à direita na rua Salvador Delloiagono até o
encontro com a avenida Presidente Vargas e seguindo até o ponto inicial, deverá
configurar na legislação específica, fortalecendo seu caráter urbanístico e a valorização da
concentraçãode atividades institucionais, culturais, religiosas, financeiras, comerciais e
de prestação de serviços associada aos usos residenciais, garantindo-se mobilidade urbana
e a acessibilidade do pedestreedas pessoas com mobilidade reduzida, assim como maior
potencial de transformação, reestruturação e requalificação urbana.

Dessa forma, o Jardim Canadá assume autossuficiência em comércio e na prestação de
serviços, reduzindoo deslocamento de passageiros e mercadorias.
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A proposta de zoneamento para o Município de Ribeirão Preto foi bascada na

caracterização de diversas zonas urbanas, estabelecendo-se um padrão de possibilidades
de uso e ocupação que seja compatível com as potencialidades de cada região. A

permissão de usos mistos no território tem a intenção de produzir espaços com diversidade
de atividades, enfatizando a mobilidade urbana sustentável, a proporcionar menores
deslocamentos da população para atendimento das necessidades diárias.

No entanto, os usos não residenciais não devem prejudicar a vizinhança residencial e

neste sentido estabelece-se as diferenciações das zonas urbanísticas, a classificação e

condições de instalações bascadas no nivel de incomodidade das atividades classificadas
neste Projeto de Lei Complementar. De acordo com o mapa do zoneamento urbanístico,
o Quadrilátero Econômico pertence a zona mista 2, com IRA = 1,5. Com isso,é possível
integrar os interesses residenciais com às necessidades de consumo do dia a dia.
Demonstrando dessa forma que a região comporta usos não residenciais dentro do

Quadrilátero Econômico e nos corredores comerciais. respeitando o IRA máximo
admitido pelo zoneamento urbanístico daquela região.

O interesse público prevalece sobre o interesse particular do loteador. Umavez que a

cidade é um organismo vivo e muito dinâmico, e as necessidades se transformam ao longo
do tempo. Portanto, a atualização do regramento torna-se inevitável e tal fato em nada
afetará quaisquer direitos dos moradores, pelo contrário, em muito os beneficiarão.

seia
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