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O presente projeto tem por objetivo assegurar que não mais serão licenciados 
pelo poder público a construção e o funcionamento de novos hipermercados no 
município de São Paulo. 
A proposta pode, a princípio, parecer extrema e contrária aos interesses da 
Cidade, da população e daqueles que atuam nesta atividade, porém o que se 
pretende com essa medida é exatamente preservar tais interesses. 
É que, sob o argumento de que a livre concorrência beneficia os consumidores de 
modo geral pela suposta baixa de preços, novos hipermercados vão sendo 
construídos em todos os bairros sem que se leve em conta o impacto que tais 
empreendimentos acarretam à população em vários aspectos. O primeiro diz 
respeito à vizinhança durante o período em que a obra se realiza. Depois o 
impacto sobre o sistema viário e, por fim, o impacto sobre a atividade econômica, 
já que tais estabelecimentos comerciais acabam por inviabilizar a continuidade de 
pequenos e médios comerciantes, que não terão como concorrer com os preços 
praticados pelos hipermercados. 
É o caso, por exemplo, dos pequenos comerciantes da Zona Sul de São Paulo, 
alvo de uma disputa por três atacadistas que elegeram a área para medir forças, 
conforme amplamente divulgado pela imprensa. De um lado duas multinacionais, 
de varejo e atacado, e de outro lado está o grupo nacional que se instalou na 
região também há mais de cinco anos. 
Resulta desta guerra o fechamento de mercearias e pequenos supermercados. 
Hipermercados e pequenos comércios seguem caminhos inversos de 
desenvolvimento. Segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados 
(Apas), hipermercados e supermercados criaram, no período de 1995 a 1999, 
16.752 novas vagas no país. Número apenas 11% (onze por cento) superior aos 
empregos diretos e indiretos que deixaram de existir na Região Metropolitana de 
São Paulo, no mesmo período, em função de fechamento dos pequenos. 
Para além da matéria de livre concorrência, que, restou clara, só tem favorecido 
os hipermercados, está uma disciplina que é muito peculiar a São Paulo. Eis que 
a Lei 11.228/92 especifica: "edificações geradoras de tráfego ou de impacto 
ambiental devem ser regulamentadas por ato do Executivo"e, ainda, o Decreto 
32.329/92 classifica como Pólo Gerador de TRáfego, comércio com mais de 200, 
vagas com obrigatoriedade de protocolo em SMT - Secretaria Municipal de 
Transportes, para fixação de diretrizes. Ora, são flagrantes os casos de edificação 
e/ou implantação de hipermercados em regiões cujos estudos e diretrizes 
dispostos em lei ou não foram realizados ou não foram respeitados. 
Assim é que enquanto não obtiver uma legislação que discipline a concorrência, 
que foge à competência municipal, atrelando-a a estudos de impacto ambiental e 
sócio-econômico; enquanto a legislação municipal não for revista no que se refere 
as exigências para empreendimentos que causem impactos ambiental, de 
vizinhança e de pólo gerador de tráfego, necessário se faz evitar que novos 
empreendimentos sejam aprovados pelo poder público. 
Estas as razões que me levam a pleitear o apoio de meus nobres pares na 
aprovação desta propositura. 


