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JUSTIFICATIVA - PL 0637/2018 
A realização de feiras livres dentro do município de São Paulo constitui uma verdadeira 

tradição que está no dia a dia da população paulistana há gerações. 

Tal atividade é uma das formas mais antigas de prática comercial, advinda desde os 
tempos da antiguidade e passando por diversos momentos de nossa história, como a 
expansão marítima onde produtos de diversas origens e localidades eram levados e trazidos 
para serem comercializados em feiras-livres nas mais variadas partes do planeta. 

Ocorre que a evolução do pensamento com novos conceitos hoje entendidos e 
racionalizados pela modernidade nos traz a necessidade de criarmos regras para adaptação de 
nossas feiras livres de maneira que as mesmas passem a ser sustentáveis e otimizadas a 
novas rotinas e hábitos dos nossos habitantes. 

Ademais, é necessário um regramento que desonere a municipalidade da 
responsabilidade da limpeza e higienização do local trabalhado e que busque o respeito dos 
comerciantes aos horários estabelecidos integrando-nos com os moradores da via pública e 
entorno e fazendo com que a feira-livre efetivamente cumpra com uma função social. 

É de suma importância, por exemplo, que sejam disponibilizados banheiros químicos 
para a utilização de todos para garantir o mínimo de humanização do ambiente de trabalho. Os 
alimentos que acabam não sendo comercializados devem igualmente ter uma utilização. 

Atualmente em São Paulo são montadas 122 feiras com uma média de 30 
equipamentos por montagem. São aproximadamente 3660 permissionários que produzem 
cerca de 20 toneladas por dia. Por óbvio há uma necessidade de criamos normas para que 
pensemos na sustentabilidade das feiras-livres. 

Sobre os horários, a rotina do paulistano é ininterrupta. Sempre haverá trabalhadores 
cumprindo as mais variadas jornadas, o que torna o horário tradicional matutino das feiras-
livres insuficiente para o atendimento de todos. Assim, urge implantarmos as chamadas feiras 
vespertinas e noturnas, observando horários alternativos para o atendimento da demanda 
municipal. 

Por todo o exposto, conto com a colaboração e apoio dos Nobres Pares à aprovação 
deste Projeto de Lei. 
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