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PROJETO pE LEr N',S2{2qL§

E*IENTA: Proibi à instalação de Bares e/ou
estabelecimentos comercias de venda e entrega â consumo
de bebidas alcoólicas nas Dependências (Box) interna do
lVlercado Público Municipal e dá outras providências.

A Vereadora MARISTELA MARIBEL DE FONTBS
ARAUJOT tro uso de suas afiibuições legais, propõe à apreciação do
Plenário, o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1o - E proibida a instalação de Bares ou de estabelecimentos
comerciais de venda e entrega a consumo de bebidas alcoólicas nas
dependências(Box) interna do Mercado Público Municipal de Nazaré da
Mata-PE.

Parágrafo único. As autorizações concedidas aos estabelecimentos
mencionados no "caput" deste artigo serão canceladas, independentemente de
notificação,- nrlm pÍaza máximo de 60 (sessenta) dias, a partiÍ da vigência
desta Lei

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

Art 3o - Revogam-se Ís disposições em contrário.

A comerciahzação de bebidas nas depmdências do Mercado
Publico Municipal vem causando óbice instransponível ao
desenvolvimento do comércio do rtesanato de nossa cidade. Além de
afastar o público, cria sérios transtornos ao armazenÍlmento e deposito de
mercadorias no mercado público municipal.

Rua Dantas Sarreto, 1338- Fone: (8U 3633-1533 -CEP 55800-000- Nazaré da Mata - PE



\JdSd Joaquim Nabuco
YitG fu - *rici*ivc em trmsfonnar o primeiro andar do

MffÉ& PrâÍi:e liiüdEütd Gm IIm ambiente de comercio, destinados aos
produtc da rm Í€ima! decora@es. alimentação e etc.. Todavi4
toda x i****i*-zr e*rrrm*e no tipo de publico que são atraído pela
comercidiaçâa & âd*h, fuassocimdo a finalidade do bem público ao
ambiente ç= pofuia s€r uhlizado para garantir o desenvolvimento da
ecmouria da re mnicipio e oportunizar uma fonte de renda para os
nossos c*hfu-. rFE messitam de um espaço humanizado paru
comercirlia rc prro&*os e ter visibilidade comercial..

*r fu dada à relevância do tema é que ora apresentamos esta
propmi$. q:nmOo co{rtâr com o indispensável apoio dos nossos ilustres
pües pra aseryrol@o.

Sda das Sessões- 16 de úril de 2018.

ARAÚJO
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