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COMISSÃO PERMANENTEDE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTARnº 11/2022,
que “DISCIPLINA O PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO
SOLO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, DE ACORDO COM
AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR
N. 2.866, DE 27 DE ABRIL DE4 2018, QUE DISPÕE SOBRE O
PLANO DIRETOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

Após a realização das análises pertinentes, na forma Regimental, a Comissão
Permanente de Constituição Justiça e Redação apresenta a presente EMENDA
MODIFICATIVA aos parágrafos 5º e 7º do art. 41 do PLC 11/2022, que passarão
a contar com a seguinte redação:
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8 5º - Para empreendimentos residenciais, quando a reserva de espaços
de uso comum destinados a lazer, prevista no artigo 50, ultrapassar 20%
(vinte por cento) da área do imóvel, o empreendedor fica dispensado do
atendimento do parágrafo 3º deste artigo, desde que reservado 5% (cinco
por cento) do imóvel para fins institucionais e/ou sem afetação de uso
específico, externamente ao perímetro fechado, para uso público.

8 6º - omissis

8 7º - As glebas com área igual ou superior a 20.000 m? (vinte mil metros
quadrados) quando destinados a uso residencial e 40.000 m2 (quarenta
mil metros quadrados) quando destinadas a uso misto ou não residencial,
ou ainda as que promovam a abertura de sistema viário, deverão ser
submetidas previamente ou uma das modalidades de parcelamento
previstas nesta lei complementar.

Sala das Sessões, 08 de agosto de 2022.
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JUSTIFICATIVA

O parágrafo 5º faz menção a outro parágrafo específico que é o 3º e não o parágrafo anterior,
como descrito no projeto.
No parágrafo 7º, a proposta é diferenciar a exigência de prévia análise dos empreendimentos
residenciais dos não residenciais, dadas as diferenciações entre estas modalidades de uso do
solo, considerando os impactos provocados pela aglomeração de pessoas, bens e serviços
adicionais e complementares que possam impactar urbanisticamente o local.

Sala das Sessões, 08 de agosto de 2022.

ISAAC ANTUNES

Presidente

BRANDO VEIGA M fÍLA ABRANCHES

Vereador Vereador

RENATO ZUCOLOTO MAURÍCIO GASPARINI

Vereador Vereador


