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EMENDA  MODIFICATIVA — PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 11/2022 349 o

AUTORIA DO PROJETO: Executivo Municipal

SENHOR PRESIDENTE

Apresentamosà consideração da Casa o seguinte:

1 - Modifica o Projeto de Lei Complementar nº 11/2022 de modo de expandir o perimetro urbano de

Ribeirão Preto e o perímetro da Unidade de Ocupação Planejada 18 — Bonfim Paulista (UOP18-BP),
elevando seus alcances até os limites territoriais descritos no imóvel de matricula nº 5.507, registrado no
2º Oficial de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto, vinculando a área acrescida à Unidade de Ocupação
Planejada 18 - Bonfim Paulista (UOP 18-BP),

Hi - Altere os mapas anexos ao PLC nº 11/2022 e as descrições geográficas do perimeiro urbano d:

Ribeirão Preto e da Unidade de Ocupação Planejada 18 — Bonfim Paulista (UOP 18-BP), de modo :ooluir à reudança contida no item anterior
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Câmara Municipal de Ribeirão PretoAniEE
JUSTIFICATIVA:

Esta emenda adapta o Projeto de Lei Complementar nº 11/2022 no intuito de expandir o

perímetro urbano de Ribeirão Preto e o perímetro da Unidade de Ocupação Plancjada Bontin

Paulista (UOP 18-BP),

De imediato, cumpre observar a possibilidade da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação
do Solo modificar o perímetro urbano contido no Plano Diretor (Lei Municipal nº 2856/20 18), conforme

garante o art. 55:

Plano Diretor de Ribeirão Prets
Art. 55. O perimetra urbano e de exy ansão urbana do município poderá ser redefinia
nal i de Parcelamento, Uso e Ocupaçãoà

A expansão determinada nesta emenda afeta imóvel já imediatamente limitrofe ao

perímetro urbano. Ou seja, não se cria um obstáculo urbanístico ou uma ilha urbana no meio de uma

zona rural, até porque o condomínio urbano horizontal vizinho ao imóvel atingido pela modificação

possui todaa infraestrutura necessária, Desse modo não haverá desproporcional ou irrazoável dispêndio
financeiroao Município para incluir ou manter infraestrutura urbana no local, postojá existir malha viária,

cobertura elétrica na cercania, dentre outras infraestruturas,

No cenário desta emenda ser aprovada, o uso e a ocupação do solo da área então

englobada serão regidos pela lógica urbana, permitindo loteamentos e desmembrados nos termos da Lei

Federal nº 6.766/1979 e do próprio regramento municipal, além de uma fiscalização ambiental muito mais

eficiente em função do Código Municipal de Meio Ambiente e normas vinculadas.

Assim, novos empreendimentos residenciais, comerciais e industriais poderão surgir —

respeitados os regramentos urbanísticos, de proteção ambiental, sossego, etc - dinamizando as opções

de moradia e trabalho em Ribeirão Preto, criando renda, empregos e progresso social.

Vê-se, portanto, que esta emenda se coaduna integralmente com o interesse público e com
diversas normativas do Plano Diretor:

Art. 3º
O Plano Diretor de Ribeirão Preto tem como princip:

o ord o do d '
d

)

XIV a busca por soluções e parcerias que viabilize:
contribuampars o desenvolvimento econômico e social da cida

investimentos privados que



=)
Câmara Municipal de Ribeirão Pretosi

o e organização do espaço fisico:
uada ocupação do espaço físico, disciplinandoo seu uso, com aão da orientação de crescimento e adensamento, definição de parâmetros

em função de política urbana compativel com a vocação c os
condicionantes fisicos e ambientais do município:

ecer os relações entre
um modelo urbants

nômico, social e ambiental do município: (

-omover a descentralização das atividades econômica: da
criação de novos polos de desenvolvimento e respectivo fortalecimento dos
subcentros urbanos: (grifo nosso)

Nãosó. A presente emenda está em total sintonia com o próprio PLCnº 11/2022:

Art. 2º. Constituem objetivas desta lei complementar: ...)
romover o desenvolvimento ordenado do espaço físico.

o definido nesta lei

Y- ordenar a distribuição populacional no município promovendo o ade

adensamento nas UOPe TEP, considerando caracteristicas ambientais, de usodo solo
e de oferta de serviços públicos e de transporte público coletivo, bem com sua
capacidade de ampliação; (grifo nosso)

Por fim, entende-se como adequado incluir os limites territoriais descritos no imóvel de

matricula nº 5.507, registrado no 2º Oficial de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto, na Unidade e

Ocupação Planejada 18- Bonfim Paulista (UOP 18-BP), haja vista sua localização e vinculação com a

dinâmica urbana do Distrito de Bonfim Paulista.

Quanto à exatidão e detalhamento técnico e topográfico, cumpre aos responsáveis pela
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

atualizar os mapas anexos ao PLC nº 11/2022eas descrições do perímetro urbano e da UOP 18-BP para
incluir o referido imóvel em suas contemplações, haja vista terem os instrumentos técnicos e 0 know-how

necessário para tanto.

Portanto, caros(as) colegas, esta emenda é plenamente legítima, legal, necessária e, por
isso, merece ser aprovada pelos Nobres Vereadores e Vercadoras desta casa.


