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A presente propositura tem por finalidade incluir no Calendário Oficial de Eventos 
do Município de São Paulo, o Dia Municipal da Feira Internacional da Panificação, 
Confeitaria e do Varejo Independente de Alimentos (FIPAN), a ser comemorada, 
anualmente, no mês de julho.  
Essa iniciativa tem como objetivo, destacar a importância da realização desta feira, 
destinada a incentivar a indústria da panificação, juntamente com os demais 
segmentos transformadores, aperfeiçoando os níveis de satisfação, tanto de 
expositores, como também de seus visitantes, afinados com os anseios e demandas 
que envolvem esses profissionais, percorrendo os caminhos que levam a resgatar a 
história da evolução da Panificação, contribuindo para o crescimento da economia 
sustentável, na cidade de São Paulo, extensivo ao país.  
Como diz Alfredo Saramago, historiador e mestre da culinária portuguesa, em seu 
livro “HISTÓRIA E ALQUIMIA DA FARINHA”, foram milênios desde os grãos de 
cereais até a invenção da farinha, para fabricar o que se tomou o símbolo da vida, 
alimento do corpo e da alma “O PÃO”.  
Esse alimento universal deu início à primeira associação oficial de panificadores, 
fato ocorrido durante o Império Romano, onde surgiram os nossos dedicados 
padeiros, consagrados até os nossos dias.  
Tendo conhecimento da fascinante história evolutiva e vitoriosa na linha do tempo, 
os proprietários de padarias de São Paulo, com o objetivo de progredir 
ordenadamente, em 1915 formaram a União Cooperativa, pois sabiam das 
dificuldades que iriam encontrar, devido a deflagração da 1ª Guerra Mundial, que 
abalou a importação de farinha de trigo pelo Brasil, que enfrentou uma grande crise 
financeira.  
Mas esse fato, não esmoreceu a força desta categoria, pois no ano de 1928, a 
União deu espaço à Associação dos Proprietários de Padarias de São Paulo (AIPAN).  
Com a reativação deste setor vitorioso, em 1935 surge o SINDIPAN, Sindicato dos 
Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo.  
Ao longo desses anos, o trabalho pleno de realizações da Associação e do Sindicato 
resultaram na FIPAN- FEIRA INTERNACIONAL DE PANIFICAÇÃO, objeto deste 
Projeto de Lei, reconhece a FIPAN como uma das principais feiras destinadas a 
promover a integração da indústria e os segmentos transformadores de alimentos.  
A FIPAN está na sua décima oitava edição e recebe, aproximadamente, 60 mil 
visitantes, entre brasileiros de todos os Estados e mais de 40 países como França, 
Itália, Espanha, entre outros, que prestigiam o evento, ampliando e colocando cada 
vez mais o setor da Panificação em destaque e crescimento tecnológico e 
operacional.  
Assim sendo, temos a certeza de que os Nobres Vereadores desta Edilidade saberão 
reconhecer e dar a devida relevância a esta propositura, com seu integral apoio.  
 


