
CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA

PROJETO DF. LEI N.

Cr/a o Corredor Turístico do binário Santos
Dumont/Dom Luís, na forma que indica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVA:

Ari. 1° Fica criado o Corredor Turístico do binário Santos Dumont/Dom Luís,
compreendendo toda a extensão das referidas vias.

Parágrafo único. Para efeitos do disposto nesta Lei, corredor turístico é, por definição,
urna via onde funcionam estabelecimentos voltados ao público turista, incluindo
equipamentos culturais e artísticos de relevo o demais instituições de apoio e fomento às
atividadcs ligadas ao turismo.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA,
EM £4 DE JUNHO DE 201 T.

Vereador - PSD

JUSTIFICATIVA

DEPTO LEGISLATIVO
RECEBIDO

? 1 m. 2017

3 ;3-C hs

Kov^^-
Servidor

Rua Doutor Thompson Bulcão, 830 - Fone (85) 3444-8300 - Bairro: Patriolino Ribeiro
CEP: 60810-460 - Fortaleza - CE





A proposta aqui defendida tem o objetivo de reconhecer o papel
relevante que as avenidas Santos Dumont e Dom Luís representam para a cidade de
Fortaleza e para o segmento turístico local e, assim procedendo, potencializar as
oportunidades de atendimento à nossa população e ao público turístico.

Entregue à população orn junho de 2014, o binário equalizou os
problemas de mobilidade da região, garantindo maior fluidez e segurança para
condutores, ciclistas e pedestres. Neste contexto, as vias, atualmente, já recebem um
grande fluxo diário, composto tanto peia população loca! quanto pelo público turista.

Localizada nas proximidades da orla marítima e de sua respectiva
zona hoteleira, a Avenida Dom Luís apresenta estabelecimentos comerciais e
gastronómicos de aito padrão e um dos mais célebres logradouros públicos da capital
cearense: a Praça Portugal.

Por sua vez, a Avenida Santos Dumont, importante corredor
económico da Capitai, também conta com restaurantes, lojas diversas e shoppings, além
de ciclofaixa, estações de bicicletas compartilhadas, prédios históricos e relevantes
equipamentos para a cultura local, como a sede do Colégio Militar de Fortaleza e as
praças do Cristo-Rei, Luiza Távora e Dom Hélder Câmara (antiga Praça 31 de Março).
Esta última praça está situada ao fina! da avenida e ê a porta de entrada para a popular
Praia do Futuro, um dos principais atrativos turísticos da nossa Capital.

Pelo exposto, solicito de meus Pares o apoio para aprovar o
presente projeto de lei.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNiCiPAL DE FORTALEZA,
EM DE JUNHO DE 2017.
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