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PARECER Nº 1605/2009 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
478/2008. 
O projeto de lei, de autoria do nobre Vereadora Mara Gabrilli (PSDB), dispõe sobre a 
proibição de permissão ou concessão administrativa de uso de áreas nos mercados 
municipais a lojas de fábrica, de rede de empresas do ramo de alimentação e lojas 
franqueadas.  
Segundo a autora do projeto, a atuação de médias e grandes empresas nos mercados 
municipais criaria uma concorrência predatória, eliminaria a variedade, o elemento 
artesanal e o peculiar ambiente que somente um lugar onde as famílias se reúnem 
para trabalhar consegue criar. Destaca ainda que o mercado cada vez mais dominado 
por grandes corporações, que reduzem mão-de-obra e minam o pequeno comércio 
local, favorece o desemprego e o achatamento da renda. Afirma que preservar e 
estimular esses redutos de pequenos comerciantes é uma ação que deve integrar a 
política de desenvolvimento econômico do Município de São Paulo.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer pela 
constitucionalidade e legalidade do projeto. 
A Comissão de Administração Pública manifestou-se favoravelmente à sua aprovação. 
Em face do exposto, tendo em vista que a iniciativa protege as atividades econômicas 
desenvolvidas pelas micro e pequenas empresas, que estão entre as principais 
responsáveis pela geração de emprego e renda na economia nacional e considerando 
que a propositura preserva as peculiaridades do tradicional comércio desenvolvido 
pelos pequenos estabelecimentos instalados dentro dos mercados municipais 
paulistanos, a Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer  
e Gastronomia é favorável à aprovação do projeto. 
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, em 03/12/2009. 
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