
+6
Câmara Municipal de Ribeirão

Câmara Municipal de Ribe aData: nana iaeindo: 12:16

Estado de São Paulo
COMISSÃO PERMANENTE DE CONSTITUIÇÃO,

JUSTIÇA E REDAÇÃO

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 ABRIL DE4 2018, QUE
DISPÕE . SOBRE O PLANO DIRETOR, E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS”

A Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, na forma Regimental,
apresenta esta EMENDA MODIFICATIVA, para dar nova redação ao parágrafo
5º e ao inciso II do parágrafo 9º, todos do artigo 86 do PLC nº 11/2022, que
passam a contar com a seguinte redação:
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$5º. As áreas institucionais destinadas a Equipamentos Públicos
Urbanos (EPU) não serão consideradas para fins de atendimento ao
percentual mínimo estabelecido no inciso II do caput.
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Il - a área a ser parcelada possua condicionantes ambientais, indicados
em Diretrizes Ambientais, que superem os percentuais a serem doados
como sistema de Espaços Livres de Uso Público, definidos no inciso III
do caput deste artigo;
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JUSTIFICATIVA

Asáreas institucionais exigidas nos empreendimentos nos percentuais de 5% devem ser
destinadas exclusivamente para equipamentos públicos comunitários, tais como escolas. postos de
saúde. centros comunitários sociais, dentre outros, não podendo subsidiar demandas outras causadas
por carências técnicas urbanas.

Sobre o Inciso II do Artigo 9º, a menção-que se deve fazer sobre o Sistema de Espaços
Livres de Uso Público estão referendadas no Íncisso IT do caput e não no Inciso I como descrito.
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