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CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA
Gabinete Vereador Germano Medeiros

INDICAÇÃO
0 5 4 i / a O » 2

Autoriza ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a
implantar o Polo de Desenvolvimento Económico
Comercial no Residencial Cidade Jardim l, no Bairro
José Walíer, na forma que indica.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA

O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental vem, mui

respeitosamente, submeter ao Plenário desta Augusta Casa Legislativa, a indicação em epígrafe.

Certo da ciência de seus pares, peço que, depois de aprovado em Plenário, a Indicação seja

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Fortaleza/Ce, a Hm de que, após sua apreciação

retorne à Esta Casa Legislativa em forma de mensagem.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA, EM

DE DE 2022.

GfiKMANpfMEDEIROS
Vereador
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INDICAÇÃO NO Q

PROJETODELEIN°

Autoriza ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a
implantar o Polo de Desenvolvimento Económico
Comercial no Residencial Cidade Jardim I, no Bairro
José Walier, na forma que indica.

A CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVA:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a implantar o Polo de Desenvolvimento

Económico Comercial no Residencial Cidade Jardim I, no Bairro José Walter.

Art. 2° - Para os fins de implantação do Polo de Desenvolvimento Económico Comercial, o Poder

Executivo destinará áreas do património público, bem como poderá conceder benefícios fiscais.

Art. 3° - A edificação ou a instalação de empresas no Polo de Desenvolvimento Económico

Comercial deverá observar, além do estabelecido nesta Lei, o Plano Diretor, a legislação edilícia c

as demais normas pertinentes.

Art. 4° - Aplica-se esta Lei às microempresas e empresas de pequeno e médio porte interessadas,

naquilo que for compatível.

Art. 5° - Os benefícios estabelecidos nesta Lei não se estendem às empresas terceirizadas.

Art. 6° - Para os fins do disposto nesta Lei, o Poder Público poderá conceder o direito de uso dos

lotes públicos localizados no Polo de Desenvolvimento Económico Comercial às pessoas jurídicas

de direito privado.

Parágrafo Único - As regras para a outorga da concessão de direito de uso será estabelecida pelo

Poder Executivo.

Art. 7° - As despesas decorrentes da execução desta Lei ocorrerão por conta de dotações

orçamentarias próprias, suplementadas se necessário.
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Art. 8° - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, EM

DE DE 2022.
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GJpMAlvO MEDEIROS
l Vereador PMÍÍ
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JUSTIFICATIVA

Se antes da pandemia, as desigualdades sociais já eram evidentes, devido a crise económica que já

se abatia sobre o Brasil, durante o período ficou mais escancarada ainda.

Foi percebido o aumento da pobreza, a educação regredindo, a saúde pública em colapso e outras

inúmeras tragédias que surgiram.

O índice de Gini, medida para a desigualdade, cresceu para 0,674 no primeiro trimestre, contra

0,642 de um ano antes, renovando o recorde. Quanto mais perto de l, maior é a concentração de

renda. O aumento no intervalo foi de igual magnitude entre a crise anterior, de 2015, até o início de

2020.

A renda média per capita recuou pela primeira vez abaixo de mil reais mensais, para RS 995 nos

três primeiros meses de 2021. O dado representa uma queda de l1,3% ante um ano antes, quando

estava em R$ 1.122, o maior nível da série iniciada em 2012. Ou seja, a pobreza no Brasil segue

acima de 50%. O que tem gerado um índice de desemprego muito alto em todo o país.

Não bastasse isso, os espaços de consumo das cidades brasileiras reflelem a forte polarização social

do país.

O contínuo crescimento das cidades com grandes circulações de transporte coletivo e o aumento da

utilização de carros pela classe média, demonstram a expansão do número de shopping centers,

iniciada na década de 1970. Até a população de baixa renda, das regiões periféricas da cidade, tem

sido atraída pela disponibilidade de transporte coletivo.

Se de um lado crescem os números de Shopping centers, abrigando as camadas mais ricas da

população, do lado oposto vem crescendo os números de poios comerciais de rua, frequentados pela

população de baixa renda, principalmente na busca de um preço mais baixo e produtos de boa

qualidade. Sem falar naqueles que necessitam de uma fonte de renda e resolvem investir em algum

tipo de comércio ou serviço.
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Segundo o artigo "Poios comerciais de rua", publicado no site da Associação Nacional de Pós-

graduação e Pesquisa em Administração, cila que devido às suas fortes características de sistema

aberto, os poios comerciais de rua mantém intensa relação de troca com o seu entorno, exercendo,

dessa forma, forte influencia no tecido urbano onde estão inseridos: um polo decadente podendo

contaminar c ajudar a degradar todo o seu entorno. Por outro lado, a renovação desses poios poderá

gerar uma melhoria de qualidade de vida das áreas vizinhas e, consequentemente, da própria cidade.

Portanto, buscando sempre projetos que visem diminuir essa desigualdade social e tendo como um

dos pilares do governo municipal a preocupação de gerar emprego e renda, o Projelo ora indicado

para o município de Fortaleza, Polo de Desenvolvimento Económico Comercial no Residencial

Cidade Jardim I, no Bairro José Walter, visa abrigar diversas empresas de variados segmentos, nos

ramos comercial e de serviços, principalmente, tendo orientação do poder público na criação ou

ampliação do empreendedor, sempre identificando as vocações económicas de cada um. Tornando a

cidade menos integrada, tanto do ponto de vista urbanístico, como também social c humano,

democratizando os loais e dinamizando a região cm seu entorno, valorizando a comunidade c

trazendo mais recursos para a região, dando oportunidade a população de ser beneficiada com

acesso a múltiplos produtos e serviços, não permitindo crescimento desordenado e sem u

planejamento, evitando a degradação de seu meio e de seu entorno.
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