
CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA
GABINETE DO VEREADOR PPCELL

PROJETO DE LEI N° Q \l \2 0 2 2

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO
DO CORREDOR GASTRONÓMICO NA AV.
BOULEVAR II, SITUADA NO CONJUNTO SÃO
CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVA:

Art. 1°. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a criar e implantar um Corredor
Gastronómico na Avenida Boulevar II, situada no Conjunto Residencial São Cristóvão, bairro
Jangurussu, no Município de Fortaleza.

Art 2°. Os estabelecimentos comerciais instalados ou que se instalarão na área delimitada será
objeto de regras específicas relativas ao uso e ocupação do solo, às obras e às posturas
municipais estabelecidas em Lei, enquadrando-se no perfil socioeconômico do referido corredor.

Art. 3° A área objeto desta Lei fica denominada como "Corredor Gastronómico da Avenida
Boulevar II", podendo os estabelecimentos instalados utilizarem esta denominação como
referência.

Art. 4°. O Corredor Gastronómico da Avenida Boulevar II tem por objetivos:

I - promover o desenvolvimento socioeconômico da área e do bairro.

II - implementar o desenvolvimento sustentável da atividade económica espontaneamente
instalada.

III - incentivar novos investimentos c estabelecimentos comerciais que se enquadrem no perfil da
área.

IV - desenvolver mecanismos preventivos antipoluicÕes sonoras, visual e do ar.

V - criar área de trânsito calmo nas ruas do entorno.

VI - favorecer o trânsito de pedestres.

VII - otimizar o uso coletivo de estacionamentos, bem como a ampliação da oferta de vagas no
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entorno.

Art. 5°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar parcerias com os
estabelecimentos, diretamenle ou através de associações representativas do setor, e outras
entidades da iniciativa privada, com o objetivo de promover o desenvolvimento da atividade e de
seu potencial turístico de forma ambientalmente sustentável.

Art. 6°. Fica o Corredor Gastronómico da Avenida Boidevar II incluído nas publicações c
campanhas municipais destinadas à promoção turística.

Art. 7°. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações
orçamentarias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 8°. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

Art. 9°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA EM
DE DE 2022.

\O FERREIRAMESQUITA FILHO (PPCELL)

Vereador do PSD

JUSTIFICATIVA
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O presente Prqjeto de Lei tem por objetivo criar o Polo Gastronómico da Avenida

Boidevar II, no Município de Fortaleza.

O local indicado para a sua localização tem o propósito de Fomentar o

desenvolvimento sustentável local, tendo em vista a atrativa construção da Areninha do Conjunto

São Cristóvão que reunirá grande quantidade de pessoas e ensejará o uso contínuo daquela praça

esportiva, tendo como consequência a melhoria do comércio do bairro.

Embora o Conjunto Palmeiras disponha de vários estabelecimentos comerciais no

ramo da gastronomia em locais diferentes do proposto, necessita de corredores gastronómicos

que impulsionem a economia do lugar, sendo a construção da areninha uma ólima oportunidade

para a sua consolidação.

Assim, a criação do Polo Gastronómico da Avenida Boidevar II será de relevante

contribuição social, urbanística e económica, uma vez que ampliará a oferta destes serviços de

forma sustentável, incrementando a economia e oportunizando a capacilação. trabalho e renda

aos seus moradores.

Ressalta-se que o Conjunto São Cristóvão possui vasta estrutura urbana que propicia

a instalação crescente de estabelecimentos comerciais, em especial no ramo de alimentação,

razão pela qual urge a estimulação de propostas desta natureza para o seu desenvolvimento.

Portanto, esta Egrégia Casa tem ciência da necessidade e da apreciação adequada da

matéria em referência e diante das razões expostas, solicito aos meus nobres pares a apreciação e

aprovação desta Lei, por encerrar relevante interesse público.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA EM
DE DE 2022.

PEDRO FERREIRA MESQUITA FILHO (PPCELL)
Vereador do PSD
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