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|[EMENTA: EMENDA ADITIVA AO PROJETODE LEI 063/2022, O
[QUAL INSTITUI NORMAS A SEREM APLICADAS A TRAILERS,
|FOOD TRUCKS OU SIMILARES NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
(PRETO.
Mei nine

Senhor Presidente,

Em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto e com o

Regimento Interno desta Câmara Municipal, submetemos à apreciação do Plenário desta

Casa a seguinte EMENDA ADITIVA

Art. 1º. Inclui no artigo 18 o “inciso |V”, com a seguinte redação:

IV — O não exercício em período igual ou superior a 30(trinta) dias da atividade
licenciada para o local ou ao ponto, cuja licença de uso tenha sido concedida através de

interessado.

»
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

JUSTIFICATIVA

A presente emenda aditiva ao Projeto de Lei 63/2022,

encaminhado pelo Executivo, deriva dos esclarecimentos e sugestões obtidos em audiências

públicas realizadas no âmbito desta Casz Legislativa, quando foram ouvidos profissionais do setor

de “trailers e food-trucks ou similares”, órgãos da Administração Municipal, vizinhos a tais

empreendimentos e Associações representativas de classes.

Por consequência, esta Comissão observou a necessidade de que

sejam disciplinadas as consequências derivadas da eventual cessação das atividades a serem

autorizadas, o que implica dizer: o não exercício, ainda que temporário, nos locais definidos

pelas autorizações, das atividades autorizadas nos termos da pretensa lei regulamentadora.

Desse modo. a presente emenda aditiva separa os titulares que

tenham obtido autorizações de uso do espaço público mediante “chamamento público”

daqueles que também as tenham obtido, porém sem passar pelo sobredito procedimento do

“chamamento público”.

Para tanto, a presente emenda aditiva visa incluir na propositura

legislativa o estabelecimento do prazo de 30(trinta) dias para a cassação da licença para quem a

tenha obtido mediante “chamamento público” e de 90(noventa) dias para as demais possibilidades,

sempre a depender de regular processo administrativo, quando as justificativas dos licenciados

poderão ser apreciadas pela Administração Municipal, assegurada a ampla defesa e o

contraditório, conforme $ 3º do artigo 18 do Projeto em questão.

Por tais razões, submetemos ao Plenário desta Casa a presente

proposta legislativa.

Ribejrão Preto, 06,de junho de 2022.
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