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PARECER Nº 1117/2019 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

432/2018. 

De autoria da nobre Vereadora Sandra Tadeu, o presente projeto de lei "Revoga o 
inciso II do artigo 9° da Lei 16.703 de 2017 e dá outras providências" 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade deste projeto de lei. 

A Lei 16.703, de 4 de outubro de 2017, cuja propositura busca alterar, disciplina as 
concessões e permissões de serviços, obras e bens públicos que serão realizadas no âmbito 
do Plano Municipal de Desestatização - PMD. 

O projeto de lei busca excluir o Mercado Municipal Paulistano (Mercadão) e o Mercado 
Kinjo Yamato da autorização de concessões e permissões, outorgada pela citada lei. 

A concessão dos referidos mercados foi incluído no Plano Municipal de Desestatização 
sob perspectiva de ganhos de eficiência e qualidade, além de possibilitar que a administração 
pública municipal concentre os seus esforços nas atividades em que a presença do município 
seja fundamental para a consecução das suas prioridades, contudo, os citados mercados já 
são explorados pela iniciativa privada, restando à municipalidade, fiscalizar demanda pela 
segurança e limpeza, ambas feitas por empresas terceirizadas contratadas e mantidas pelos 
permissionários. 

Diante do exposto, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
considera meritória a medida, visto que a concessão dos mercados não reflete o interesse da 
sociedade paulistana, e sua retirada do Plano Municipal de Desestatização contribuirá para a 
preservação da história e da cultura paulistana, razão pela qual se posiciona favorável ao 
projeto de lei. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 07/08/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/08/2019, p. 85 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


