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65EMENDA SUBSTITUTIVA - EMENDA 34

EMENDA Ao PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 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 ASRIL DE4 2018, QUE DISPõE SOBRE O
PLANO DIRETOR, E DA OUTRAS PROVIDÉNCIAS"

OS Vereadores que esta subscrevem, na forma Regimental, apresentam a presente
EMENDA SUBSTITUTIVA A EMENDA 34.

I — Fica substituído o Mapa 03 — Unidade de Ocupação Planejada (UDP) e Territórios
de Expansão Planejada (TEP), constante na alínea “c" do Anexo II que passa a vigorar
com o seguinte mapa ANEXO.

II — Fica substituído o Mapa 04 — Zoneamento Urbanístico, constante na alínea “d”
do Anexo II que passa a vigorar com o seguinte mapa ANEXO.

J USTI FICATIVA

O potencial econômico do município e da região tem demonstrado rumores de investimentos
privados em diversos vetores do território, principalmente nos arredores das rodovias Antonio
Machado Sant'Anna, Mario Donegá e Abraão Assed.

Com isso amplia—se as condições de oferta de espaços para moradias e para a geração de
emprego e renda em todo o município.

Permitir esta ampliação da zona de expansão urbana para a Oferta de novos empreendimentos
vem ao encontro do dinamismo que o município vislumbra na pujante dinâmica de crescimento
e desenvolvimento de Ribeirão Preto.

Com a alteração da Zona de Expansão Urbana, há a necessidade de adequação do mapa com as
Unidades de Ocupação Planejada (UDP) e dos Territórios de Expansão Planejada (TEP). Ademais,
há também a necessidade de adequação do mapa do Zoneamento Urbanístico, inclusive com a
altera Zonas Urbanísticas ao longo da Rodovia Anhanguera próxima à divisa com o
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