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PACHOEMENDA ADITIVA AO
PROJETO DE LEI
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11/2022

EMENTA: ADICIONA A ALÍNEAA, NO INCISOIIDO ARTIGO 21 DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTARNº 11 DE 2022 QUE DISCIPLINA

TO, O USO E A OCUPAÇÃO DO
PIO DERIBEIRÃO PRETO.SOLO NO MUNI

SENHOR PRESIDENTE

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Art 1º - O artigo LI do Projeto de Lei Complementar 11/2022, de autoria do Executivo
Municipal, passa a vigorar com a adiçãoda alíneaa, no inciso II doartigo 21, conforme a
seguinte redação

Am. 21, (omissis)o)
1 - (omissis)a)
H- (omissis)
(.)

a) ZM-2 — zonadeuso misto cujas atividadespredominantes tenham baixo impacto
ambiental e médio impacto urbanístico, classificadas com IRA até

1,5
(um e

meio), podendo o IRA chegaraté 0.5 (meio) ponto a mais quando situadonas
ZM1, ZM? ou ZM3, mediante análise de incomodidadeda atividade pela CC!

que poderá exigir a apresentação de EIV, sendo admitidos empreendimentos
enquadrados como polo gerador de tráfego nível 1 ou 2 (GIT-1 ouGIT-2).|

|

|

[

|

|

|

[

EXPEDIENTE

ATON* Or Nº DATA FUNCIONÁRIO



Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
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Esfao Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Embora lidar com os desafios colocados seja tarefa muito complexa, oproce:
planejamento urbanoe identificação de projetos estratégicos é uma ferramenta importante
para atingir os objetivos de desenvolvimento.

Ageração de empregoe rendaé uma demanda constante na vida social de todos,
incentivar que esta prática possa acontecer na maiorparte da cidade, de forma autônoma
e livre, amplia a capacidade individual de empreender.

JUSTIFICATIVA:

As cidades possuemum papel fundamental para o desenvolvimento econômicoe social
Caracterizadas como polos de atração e colaboração entre pessoas e instituições, são a
principal contrapartida espacial da organização social e produtiva, e concentram a maior
parte da atividade econômica e do consumo. Permitea oferta de bens e serviços que
necessitam de grande escala para serem economicamente viáv
interação, a trocaeo fluxo de informações necess:
avanços tecnológicos. Como resultado, geram oportunidades de a

econômica.

s, além de promover a
as ao processo de inovação e aos

ensão social e

Ribeirão Preto é um município próspero com elevado desenvolvimento social e
econômico, m s que nos últimos anos vêm perdendo dinamismo.

o de

“om isso,

Desta forma busca-se reconhecer a dinâmicada cidade que em seu crescimento trouxe um
novo perfil de usuárioàs vias de grande fluxo de veículose com potenci
viários e aumento de fluxo, muitas vezes incompatível ao uso inicialmente pensado para
olocal.
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