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AUTORIA DO PROJETO: Executivo Municipal

Apresentamos à consideração da Casa 9

'— Emenda Substitutiva à Emenda nº 72 que adiciona 8 5º ao artigo 53 do Projeto
de Lei Complementar nº 11/2022, que passará a contar com a seguinte redação:

.. OMISSIS...

instituições de ensino, instaiadas em imóveis localizados na UOP OI-CE,
eguiarmente construídas até 31 de outubro de 1995, ficarão desobrigadas de
ofertar ctúmero mínimo de vagas de automóveis em estacionamentos coletivos
naguela região.

JUSTIPIC



JUSTIFICATIVA:

A alta densidade ocupacional no centro de Ribeirão Preto é característica
notória para todos. Ao se transitar pela região é perceptível a alta quantidade de
casas, prédios residenciais, comerciais e órgãos públicos. Não obstante, encontra-
se na referida região do município diversos prédios históricos e outros tantos
construídos no século passado — muitos em períodos nos quais os automóveis eram
sens passíveis de aquisição por uma limitada parcela da população.

Por outro lado, a região central de Ribeirão Preto é intensamente irrigada por
diversas linhas de ônibus que levam e trazem milhares de estudantes,
trabalhadores e consumidores de todas as partes da cidade e da própria região
metropolitana diariamente, facilitando e democratizando, portanto, a mobilidade
urbana no local.

Nesse sentido, não se mostra razoável exigir das instituições de ensino a

reserva de dezenas ou mesmo centenas de vagas de automóveis em
estacionamentos coletivos quando, justamente:

(i) inexistem espaços vazios no Centro de Ribeirão Preto para a
construção de estacionamentos na quantidade exigida;

(ij)|o Centro de Ribeirão Preto já conta com oferta de transporte público
coletivo para todas as regiões da cidade em diversos horários;

ti) o próprio Plano Municipal de Mobilidade Urbana desincentiva a
utilização do transporte privado individual, incentivando a adoção de
meios de transporte coletivos e/ou menos poluentes, e

(iv) a exigência de se instalar dezenas ou centenas de vagas de
estacionamento na região central produzirá custos financeiros que
comprometerão a manutenção das instituições de ensino já lá

instaladas, bem como afastarão a instalação de novas instituições de
ensino, confrontando, assim, o acesso à educação técnica e superior,
amplamente garantidas na Constituição Federal e demais normativas
infraconstitucionais.

Nesse sentido, a presente emenda adapta o Projeto de Lei Complementar nº
11/2022 no intuito de não exigir ce instituições de ensino instaladas em imóveis



regularmente construídos até a data de 31 de outubro de 1995! na região central
de Ribeirão Preto (UOP 01-CE) a criação de dezenas ou centenas de vagas de
estacionamento coletivos.

Ademais, a presente emenda objetiva harmonizar o PLC. 11/202 com
o próprio Plano Municipal de Mobilidade Urbana, encaminhado à Câmara Municipal
de Ribeirão Preto por meio do Projeto de Lei Complementar nº 20/2022. O plano
municipal em lume incentiva, essencialmente, a adoção de mecanismos de

transporte menos poluentes, haja vista o negativo impacto ambiental, social e
econômico gerado pelo intenso tráfego de automóveis movidos à combustão,
consoante o texto de contextualização exposto no próprio plano:

No Brasil, o setor de energia (onde se inclui o transporte), é o terceiro maior
emissor de gases de efeito estufa. Por sua vez, o Balanço Energético
Nacional? aponta que o setor de transportes é o maior consumidor de
combustíveis fósseis, sendo responsável pela emissão de 200 milhões de
toneladas de poluentes na atmosfera. A consequência direta da emissão
desses poluentes corresponde à baixa qualidade do ar, especialmente nos
centros urbanos, que promovem inúmeros impactos negativos à saúde da
população, afetando sistemas respiratório, cardiovascular, reprodutivo e
também o sistema nervoso central. Estima-se que no Brasil 55 mil mortes
ao ano ocorram em razão da precária qualidade do ar?, um problema que
é severamente negligenciado na elaboração de políticas públicas de
mobilidade urbana.

Além disso, outras externalidades negativas derivadas da circulação
intensa de veículos motorizados são a exposição ao ruído (responsável por
distúrbios do sono, baixa concentração, fadiga, perda de produtividade,
problemas cardíacos e disfunções neurológicas), as mortes no trânsito e o
sedentarismo.

Por essas e outras razões, é necessário promover uma transformação na
forma de se planejar e executar iniciativas para a mobilidade urbana,
buscando criar incentivos reais para uma mudança modal efetiva para os
modosde transporte ativos e coletivos. Essa mudança de visão não apenas
pode contribuir para um modelo de transporte baseado em fontes
energéticas limpas, mas também induzir a um modelo de cidade mais
equânime e segura.

! Data de implantação do Plano Diretor de Ribeirão Preto pela Lei Complementar nº 501/1995.
2 EPE — Empresa de Pesquisa Energética (2019). Balanço Energético Nacional, relatório técnico,
hitps://w ww epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2019.

3 WRI (2021). O Estado da Qualidade do Ar no Brasil, relatório técnico. https
estado-da-qualidade-do-ar-no-brasil.

/wribrasilorg..br/pt/publicacoes/o-
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Cumpre destacar que o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de
Ribeirão Preto (PLANMOB/RP) possui três eixos fundamentais para orientar a análise
e a definição das ações, instrumentos e projetos que serão implementados pelo
Município nos próximos trinta anos. Dentre esses eixos, destaca-se o segundo, qual
seja, a organização do sistema de mobilidade urbana garantindo a prioridade dos
modos não motorizados e do transporte público coletivo.

Em específico, o referido plano estipula um objetivo próprio para o

uso racional do automóvel (objetivo 3), e, dentre esse objetivo, a Meta 5 do referido
objetivo determina que a ação de “Reduzir a participação dos modos individuais
motorizados na divisão modal municipal”, sobretudo instituindo a missão de:

26. Reduzir na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) a
obrigatoriedade de vagas para automóveis em edifícios

A oferta de vagas de estacionamento, especialmente nas áreas de
atratividade de viagens, representa um importante fator de estímulo ao uso
do automóvel. O controle de oferta e o aumento do custo de uso dessas
vagas serão usados para gerenciar a demanda pelos modos de transporte
motorizados individuais. Essa ação precisa ser considerada conjuntamente
com a melhoria da qualidade do transporte coletivo e da infraestrutura
associada aos modosativos de transporte.

Todavia, na contramão do próprio PLANMOB/RP, o quadro 06 do PLC

11/2022 estabelece número mínimo de vagas de estacionamento para escolas de
educação superior e outras na casa de 1 (uma) vaga para cada 50 m:? (setenta e
cinco metros quadrados) de área útil.

Tal número é completamente irrazoável, tanto por exigir que
instituições de ensino superior tenham que destinar vastas áreas para
estacionamentos de carro, desperdiçando potencial de se utilizar os mesmos espaços
para atividades acadêmicas, culturais, esportivas ou extensionistas, bem como que,
ao estipular tal exigência, a própria legislação municipal acaba incentivando o

próprio uso individual do automóvel, na contramão do incentivo ao uso de
transporte público coletivo ou mesmo individual, mas compartilhado. Assim, a

redação atual do Quadro 06 do PiC;11/2022 confronta toda a lógica proposta pelo
PLANMOB/RP, consoante o já exposto.



Outrossim, a locomoção por transporte público coletivo, aplicativos de
transporte privado remunerado (Uber, 99, etc), bem comoa utilização de caronas
compartilhadas, orgânicas ou feitas por aplicativos próprios, além da própria
utilização de bicicletas e locomoção própria são mecanismos alternativos e bastante
eficientes para permitir a locomoção adequada e segura dos estudantes,
professores e funcionários das instituições.

Também, esta emenda vai ao encontro das medidas nacionais e
internacionais de incentivo à utilização do transporte público coletivo em
detrimento do individual privado, haja vista as notórias emissões de poluentes
exponenciadas no transporte individual privado.

Por fim, cumpre destacar que a presente emenda vai ao encontro das
intenções da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), instituída pela Lei

Federal nº 12.187/2009, como também da Política Estadual de Mudanças Climáticas
(PEMC). Dentre esses mecanismos, cumpre observar o seguinte (grifos nossos):

Lei Federal nº12.187/2009

Art. 4º A Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC visará:
| - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a
proteção do sistema climático;
Il - à redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação
às suas diferentes fontes;

Lei Estadual nº 13.798/2009

Artigo 5º - São objetivos específicos da PEMCI[...]
Hi - Estabelecer formas de transição produtiva que gerem mudanças de
comportamento, no sentido de estimular a modificação ambientalmente
positiva nos padrões de consumo, nas atividades econômicas, no
transporte e no uso do solo urbano e rural, com foco na redução de
emissões dos gases de efeito estufa e no aumento da absorção por
sumidouros;

Artigo 10 - O disciplinamento do uso do solo urbano e rural, dentre outros
resultados, buscará: [...]
ll - Promover o transporte sustentável e minimizar o consumo de
combustíveis pelo deslocamento de pessoas e bens;

Artigo 16 - Políticas públicas deverão priorizar o transporte sustentável, no
sentido de minimizar as emissões de gases de efeito estufa, atendendo aos
seguintes fins e exigências:
1 - Prioridade para o transporte não motorizado de pessoas e para o
transporte coletivo sobre o transporte motorizado individual; [...]

a
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Hi - Adoção de metas para a ampliação da oferta de transporte público, e
estímulo ao desenvolvimento, implantação e utilização de meios de
transporte menos poluidores; [....]
V - Racionalização e redistribuição da demanda pelo espaço viário, melhora
da fluidez no tráfego, redução da fregúência e intensidade dos
congestionamentos; [...!
XXIII - Condições para privilegiar modais de transporte mais eficientes e com
menor emissão por passageiro ou unidade de carga; [..l
XXVv. Racionalização do sistema de transporte, com medidas estruturais e
de planejamento, tais como:
a) desestímulo ao transporte motorizado individual e à demanda de
infraestrutura urbana por veículos particulares, por meio, entre outros, da
expansão e integração, inclusive tarifária, de outros modais de viagem, tais
como o sistema sobre trilhos, o sistema sobre pneus de média capacidade
e o sistema aquaviário;
b) modais ambientalmente preferíveis para o transporte de pessoas e bens;

Com base em todo o exposto, verifica-se que esta emenda se coaduna
integralmente com o interesse público, com a proteção ambiental e harmoniza dois

projetos de lei em concomitante discussão na Câmara Municipal. Não obstante, a

proposta aqui apresentada acata integralmente os objetivos e diretrizes do Plano

Diretor de Ribeirão Preto, sobretudo ao incentivar a melhoria da qualidade de vida

dos habitantes locais e universalizar a mobilidade urbana (art. 3º, incisos | e Vi).

Além disso, a função social da cidade é aqui garantida por se incentivar a promoção
da qualidade de vida e do meio ambiente local, bem como pela integração das
golíticas públicas de desenvolvimento sustentável urbano (art. 3º, 8 2º, incisos il e
VII).

Portanto, caros(as) colegas, esta emenda é plenamente legítima, legal,
necessária e, por isso, peço apoio dos(as) Nobres Vereadores(as) desta casa.


