
PROJETO DE LEI 01-00018/2011 das Vereadoras Mara Gabrilli (PSDB) e 
Marta Costa (DEM) 
“Dispõe sobre a criação da Feira de Artesanato da Rua Teodoro Sampaio, e dá 
outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica criada a Feria de Artesanato da Rua Teodoro Sampaio.  
§ 1º A feira ora criada será realizada semanalmente, todos os sábados, da 10:00 às 
18 horas, nas duas calçadas da referida via, entre a Rua Henrique Schaumann e a 
Rua João Moura.  
§ 2º As instalações da feira ora criada deverão, obrigatoriamente, deixar nas 
calçadas a devida faixa livre para circulação dos pedestres.  
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.  
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala das Sessões,  
São Paulo, 11 de janeiro de 2011. Às Comissões competentes."  
 
 
 
Requerimento RDS 13-298/2012 da Vereadora Marta Costa, apresentado em 
07/03/2012, altera os autores deste projeto. 
 
 
 
Publicação original no DOC de 06/04/2011, p. 90: 
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