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PROJETO DE LEI Nº 14/2016 
 
Altera os tipos de Loteamentos constantes do art. 12 da Lei 
Municipal nº 1.621, de 28 de dezembro de 1979, que dispõe sobre 
loteamentos e dá outras providências.  

 
Art. 1º. Os tipos de Loteamentos A, B e C descritos no art. 12 da Lei Municipal 

nº 1.621, de 28 de dezembro de 1979, passam a ter a seguinte redação: 
 
 
Art. 12......(.....) ........ 

    
ZR1: Lote meio de quadra mínimo 330 m² e testada de mínimo 11,00m;  Lote 
de esquina 420m² e testada mínima de 14m;  
 
ZR2: Lote meio de quadra mínimo 300 m² e testada de mínimo 11,00m;  Lote 
de esquina 360m² e testada mínima de 14m;  
 
ZR3: Lote meio de quadra mínimo 200 m² e testada de mínimo 10,00m;  Lote 
de esquina 240m² e testada mínima de 12m;  
 
 
Art. 2º. Permanecem em vigor as demais disposições não alteradas pela 

presente Lei 
 
 

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação 
 
 

Câmara Municipal de Estrela, 13 de abril de 2017 
 
 

 
Marco Aurélio Wermann 

Vereador do PV 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 14/2016 

 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores 

 

É com satisfação que saúdo Vossas Excelências e ao mesmo 
tempo apresento o Projeto de Lei que altera os tipos de Loteamentos constantes do art. 
12 da Lei Municipal nº 1.621, de 28 de dezembro de 1979, que dispõe sobre 
loteamentos. 

Esta proposta legislativa visa adequar a lei de loteamento a 
realidade urbana, onde a maioria dos lotes, especialmente do tipo popular, não se 
adéquam as condições impostas pela Lei dos Loteamentos.  

 

Ao mesmo tempo, acolhe a sugestão apresentada pelo 
CODURAE, substituindo a nomenclatura de Tipos A, B, e C, por ZR1, ZR2 e ZR3, bem 
como alterando a redação destes tipos de lotes, conforme consta no presente projeto. 

 

Esperamos com isto, possibilitar que as pessoas de menor renda 
posam adquirir terrenos com preços mais baixos e construir sua moradia. 

 

Contando com a atenção dos Nobres Colegas, tenho certeza na 
aprovação da matéria. 

 

Saudações, 

 

 

Marco Aurélio Wermann 
Vereador do PV 

 
 
 

 
 
 
 


