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EMENTA: EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI
[063/2022, O QUAL INSTITUI NORMAS A SEREM APLICADAS
IA TRAILERS, FOOD TRUCKS OU SIMILARES NO MUNICÍPIO

DE RIBEIRÃOFREI

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 MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI

N. 063/2022:

Art. 1º. Modifica o inciso Il, do artigo 68, do Projeto de Lei n. 063/2022 para que tenha a

seguinte redação e redação:

ll — a outorga da autorização de uso será válida por dois anos, após a comprovação do
pagamento do preço público supracitado, podendo ser renovada por iguais e sucessivos
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períodos, desde que não haja disposição contrária ou novo chamamento para as áreas de
interesse público.

”

Sala das Sessões, 06 de junho de 2022

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. JUSTIÇA E REDAÇÃO

MAURÍCIO VILA ABRANCHES
Membro

BRANDOVEIGA
Membro

MAURÍCIO GASPARINI
Membro
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,JUSTIÇA E REDAÇÃO

JUSTIFICATIVA

A presente emenda deriva de esclarecimentos e sugestões obtidas em audiências

realizadas no âmbito desta Casa Legislativa com profissionais e “empreendores” do setor de

“trailers e food-trucks ou similares”, cuja atividade o Executivo pretende disciplinar pelo

Projeto de Lei 63/2022, em tramitação nesta Casa Legislativa.

Nãoseria razoável que o exercente de atividade econômica, licenciada pelo Executivo

local no molde exigido pelo presente projeto, venha obter o direito de uso de bem público

mediante complexo procedimento adrninistrativo, porém com a necessidade de proceder à

repetição de iguais exigências, no sentido de que a outorga venha a ser renovada a cada ano. Os

custos da operacionalização da atividade e até mesmo a desmedida burocracia para a obtenção de

outorga a cada ano nãose justificam.

Desse modo, a presente Emenda Modificativa, proposta por esta Comissão de

Constituição e Justiça, no âmbito de suas atribuições e prerrogativas legais, visa adequar o Projeto

encaminhado pelo Executivo ao neceshário atendimento dos princípios da razoabilidade e da

proporcionalidade que regem os atos ka Administração Pública, nos termos da Constituição

Federal.

Por tais razões, submetemos ho Plenário desta Casa a presente proposta legislativa.

Ribeirão |Preto-Og-de junho de 2022.

BRANDO VEIGA
Membro

MAURÍCIO GASPARINI
Membro
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