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PARECER 617/2015 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 222/2014. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador George Hato, "dispõe sobre a 
produção e comercialização de massas alimentícias nas feiras livres no âmbito do Município de 
São Paulo." 

De acordo com a iniciativa, será permitida a preparação e a comercialização de 
massas alimentícias nas feiras livres, desde que observadas as exigências higiênico-sanitárias 
determinadas pela Anvisa e pela Secretaria Municipal de Abastecimento. 

Dispõe que será considerada massa alimentícia o produto não fermentado, obtido pelo 
amassamento da farinha de trigo, da semolina ou da sêmola de trigo com água, adicionado ou 
não outras substâncias permitidas, conforme Resolução n.º 12 de 1978 da Comissão Nacional 
de Normas e Padrões para Alimentos. 

Estabelece que o fornecimento da matrícula para a produção e comercialização, nas 
feiras livres, dos produtos de que trata o presente projeto, será de competência da Secretaria 
Municipal de Abastecimento. 

Justifica o autor, dentre outros argumentos, que as feiras livres têm urna grande 
importância devido à diversidade de produtos ofertados a preços acessíveis, que atende às 
principais necessidades da população, promovendo por sua vez, a valorização do pequeno 
produtor e do comércio local.  Além disso, outras vantagens de se comprar nas feiras livres 
são: a oferta de produtos frescos, a variedade e a qualidade do produto. Bons hábitos 
alimentares e cuidados ao escolher os alimentos podem determinar sua saúde em geral. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, na forma de substitutivo apresentado objetivando adequar a redação 
do projeto à técnica legislativa prevista na Lei Complementar nº 95/98, bem como para que não 
incida em inconstitucionalidade ao determinar atribuições e designar órgãos do Executivo para 
desempenhá-las. 

A iniciativa reveste-se de relevante interesse público, motivo pelo qual esta Comissão 
manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto, nos termos do substitutivo apresentado 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública 15/04/2015. 

Eduardo Tuma (PSDB) - Substituindo Andrea Matarazzo - (PSDB) 

Alessandro Guedes - (PT) 

Laercio Benko - (PHS) 

Mário Covas Neto - (PSDB) 

Pr. Edemilson Chaves - (PP) 

Valdecir Cabrabom - (PTB) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/04/2015, p. 112 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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