
PUBLICADO DOC 10/05/2012, PÁG 92 
 
 
 
PARECER Nº 565/2012 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 018/11  
Trata-se do Projeto de Lei nº 018/11, de autoria da nobre Vereadora Mara Gabrilli, 
que visa dispor sobre a criação da Feira de Artesanato da Rua Teodoro Sampaio, e 
dá outras providências.  
De acordo com o conteúdo do embasamento da proposta, a iniciativa objetiva 
oficializar a feira de artesanato já existente há vários anos na Rua Teodoro 
Sampaio, como uma extensão da Feira da Praça Benedito Calixto que ocorre aos 
sábados naquele logradouro. Ainda segundo a justificativa, a institucionalização da 
feira, que já faz parte da cultura e do comércio da cidade representa um passo 
importante ao desenvolvimento do artesanato e do turismo em nossa cidade.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa – CCJLP manifestou-
se pela Constitucionalidade e Legalidade, através do Parecer nº 383/2012.  
As feiras de artesanato e antiguidades que ocorrem em espaços públicos tem seu 
regramento instituído através do Decreto Municipal nº 43.798, de 16 de setembro 
de 2003, que trata do funcionamento das feiras de arte, artesanato e antiguidades 
no Município de São Paulo.  O referido dispositivo estabelece grupos e subgrupos de 
atividades, com os produtos que podem ser comercializados. Delega às 
Subprefeituras a determinação dos dias e horários, indicando que essas feiras 
deverão ocorrer preferencialmente aos sábados, domingos e feriados. Fixa, ainda, 
os procedimentos relativos ao credenciamento do expositor, bem como a 
atualização e revalidação de sua matrícula e, por fim, determina as vedações e 
penalidades.  
Assim, quanto ao objeto da proposição, trata-se de feira de artesanato que o corre, 
aos sábados, nas imediações da tradicional feira de antiguidades da Praça Benedito 
Calixto, realizada há mais de duas décadas, oficializada, atualmente, pela  Portaria 
nº 105/02 - SEMAB e regulamentada pela Portaria 135/08 - SP/PI/SMSP.  
Note-se que a largura do passeio no trecho em que se pretende oficializar a feira de 
antiguidades, compota pequenos estandes de produtos, desde que, organizados de 
modo a não interferir na faixa livre de circulação mínima de 1,2 m.  
Cumpre salientar que se trata de atividade temporária que ocorre somente aos 
sábados, o que vai ao encontro do preconizado pelo Decreto Municipal nº 43.798, 
de 16 de setembro de 2003. Ademais, a feira em apreço apresenta caráter artístico 
e cultural, o que reforça a função daquele espaço público como centralidade de 
atração turística nos finais de semana.  
Nesse sentido, a inciativa em apreço ao oficializar a referida feira, submete os seus 
expositores ao regramento vigente que disciplina o funcionamento dessas 
atividades no município, tornando a feira regular e permanente, motivo pelo qual, a 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, manifesta-se 
favoravelmente ao Projeto de Lei nº 018/11.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
09/05/2012.  
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