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EMENDA DESPACHO
MODIFICATIVA

AO PLCNº 11/2022

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº J4/2022 QUE DISCIPLINA O

PARCELAMENTO, O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO NO
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, DE ACORDO COM AS
DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR |Nº 2866, DE 27 DE ABRIL DE 2018, QUE DISPÕE SOBRE
O PLANO DIRETOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Senhor Presidente,
Apresento à consideração da Casa o seguinte:

altera o Quadro 11 - Fator Social (FS), conforme segue:
. OUTROS

o ;

Sala das Sessões/30 de junho de 2022

Rvmtio
JUSTIFICATIVA:

Como forma de estimula: vestimentos, inclusive públicos, o Fator Social deve
ser considerado no sentido mais amplo, ou seja, permitir usos que projetem
aumento da área ocupada no município, movimentando a economiae gerando
ocupaçãoe renda, tal como previsto entre os objetivos da PLUOS em seu artigo 2º,
inciso X a XII, o qual destacamos:

X - promover o crescimento urbano comaaplicação de políticas públicas de
apoio e incentivo ao desenvolvimento urbano sustentável e o uso de técnicas
arquitetônicas e urbanísticas que privilegiem a qualidadede vida dos cidadãos, a
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manutenção, a expansãoe a melhoria da infraestrutura urbana,aatração de
investimento para o município, buscandoa geração de mais empregoe renda,
assim comoo fomentoda atividade produtiva, do desenvolvimento tecnológicoede pesquisa;

XI- criar condições urbanísticas propícias à instalação de novos
empreendimentos empresariais dos setores do comércio, indústria, logística e

serviços e ao desenvolvimento das empresas já instaladas no município,
proporcionando oportunidades de trabalho, empregoe renda; e,

XII - compatibilizar as ações de planejamentoe organização territorial do
município de Ribeirão Preto aos princípiosda Liberdade Econômica regidos pela Lei

Federal nº 13.874, de 2019 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU,AgendaBrasil 2030.

O objetivoé refletido em outros dispositivos do próprio projeto de lei, quando
abordaas Unidadesde Ocupação Planejada e outras medidasprevistas para o
desenvolvimento sustentável da cidade, pelo quea presente proposta coaduna
comointeresse público suscitado pela matéria.

ÁÚCIABERÊNICE
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