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PROJETO DE LEI Nº 01/2021. 

 

Altera disposições da Lei Municipal 5.265/2010, de 10 de 

agosto de 2021 que dispõe sobre a cessão de espaços 

destinados aos artesãos nas feiras municipais e dá outras 

providências. 

 

Art. 1º  - O artigo 1º da Lei Municipal 5.265/2010, de 10 nd agosto 

de 2021, passa ter a seguinte redação: 

 

Art. 1º - Nas feiras que forem realizadas no Município de 

Estrela e que tenham a participação ou apoio do Poder 

Público Municipal, deverá ser garantido um espaço, gratuito, 

para exposição dos trabalhos dos artesãos cadastrados ou 

vinculados à Associação dos Artesãos de Estrela- ESTRELAT, 

Casa do Artesão, Amigos da Arte ou Companhia da Arte.  

 

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

 

 

Câmara Municipal de Estrela, 27 de julho de 2010. 

 

 

    Douglas Ângelo Daroit 

    Vereador do PTB 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº  01/2021.  

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores. 

 

É com satisfação que saúdo Vossas Excelências e ao 

mesmo tempo apresento o Projeto de Lei em questão, que altera disposições da Lei 

Municipal 5.265/2010, de 10 de agosto de 2021 que dispõe sobre a cessão de 

espaços destinados aos artesãos nas feiras municipais e dá outras providências.. 

      

Na verdade o Projeto de Lei em apreço, apenas visa 

acrescentar as Entidades Amigos da Arte e Companhia da Arte nos benefícios previstos 

no art. 1º da Lei ora alterada, que contempla apenas duas entidades, excluindo as 

demais. 

Destarte, tratando-se de medida de alcance social e  

contando com o costumeiro apoio dos Nobres Colegas, tenho a certeza na aprovação 

da matéria. 

 

Saudações 

 

 

 

Dougla ângelo Daroit 
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