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         Projeto de Lei nº 01/2017. 

 
Altera disposições da Lei Municipal nº 1.621/79, de 28 
de dezembro de 1979, Lei dos Loteamentos e dá outras 
providências. 

 
 

Art. 1º - O Parágrafo Único ao artigo 16, da Lei Municipal nº 
1.621/79, de 28 de dezembro de 1979, passa a ter a seguinte redação. 

 

Art. 16º ................................................ 

Parágrafo Único: Nos loteamentos populares C e D, 
será permitida a destinação para o uso comercial, 
atendida as demais disposições da Legislação 
Municipal pertinente.  

 

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

 

 

Câmara Municipal de Estrela, 23 de novembro de 2017. 

   

 

 
Volnei Leandro Zancanaro 

Vereador do PR 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
PROJETO DE LEI Nº 01/2017. 
 
    

Senhor Presidente 
Senhores Vereadores  
 
 
É com satisfação que me dirijo as Vossas Excelências e ao 

mesmo tempo apresento o Projeto de Lei em questão, que altera disposições 
da Lei Municipal nº 1.621/79, de 28 de dezembro de 1979, Lei dos 
Loteamentos.  

 
O Parágrafo Único do art. 16, da Lei Municipal nº 1.621/79, de 28 

de dezembro de 1979, ora alterado, prevê a proibição da venda de bebidas 
alcoólicas nos estabelecimentos comerciais localizados nos Loteamentos C e 
D.  

 
Essa proibição não se coaduna com a realidade, pois se no 

restante do município é permitida a comercialização de bebidas alcoólicas nos 
estabelecimentos comerciais, essa vedação importa em discriminação desses 
Loteamentos C e D, onde vige essa proibição. 

 
Com a alteração ora apresentada, se pretende possibilitar a 

venda de bebidas alcoólicas nesses estabelecimentos comerciais, todavia com 
o atendimento das demais normas previstas na Legislação Municipal 
pertinente. 

 
Assim, contando com o apoio dos Nobres Colegas tenho certeza 

na aprovação da matéria. 
 
 
Saudações 

 
 

Volnei Leandro Zancanaro 
Vereador do PR 

 


