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PARECER CONJUNTO Nº 593/2012 DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE ECONÔMICA; E DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTO, SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 19/2012.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Attila Russomanno, outorga 
à Municipalidade competência para criar feiras-livres, localizá-las, dimensioná-las, 
classificá-las, remanejá-las, bem como suspendê-las e extingui-Ias, parcialmente 
ou totalmente, bem como alterar dias e horários de funcionamento, quantificar os 
equipamentos a utilizar, e qualificar os tipos de produtos a serem comercializados.  
A propositura estabelece o aumento de uma hora no horário de funcionamento das 
feiras-livres; também modifica o processo de fiscalização das referidas feiras, 
estabelecendo a obrigatoriedade da lavratura do auto de infração no momento da 
autuação de feirante que descumpra as normas estabelecidas; por fim, estabelece 
a concessão de caçambas de lixo pela Administração Municipal, para coleta 
separada de lixo reciclável e não reciclável.  
De acordo com a justificativa, objetiva-se normatizar o funcionamento das feiras 
livres através de uma legislação abrangente sobre esse importante tema, oriunda 
desta edilidade.  
Considerando a relevância do projeto e o elevado interesse público, a Comissão de 
Administração Pública manifesta-se favoravelmente ao projeto em tela.  
A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia entende que a propositura é oportuna e meritória, posicionando-se 
favoravelmente ao presente projeto de lei.  
A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a 
opor à propositura, visto que as despesas de sua execução serão cobertas por 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Sala das Comissões Reunidas, em 09/05/12.  
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
Alfredinho - PT  
Domingos Dissei - PSD  
Adolfo Quintas – PSDB  
Noemi Nonato – PSB  
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Aníbal de Freitas - PSDB 
Aurélio Miguel – PR 
Donato – PT 
Francisco Chagas – PT 
Wadih Mutran – PP 
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De acordo com o disposto no artigo 46, inciso X, e artigo 82, da Resolução n.º 2, de 
26 de abril de 1991 (Regimento Interno), comunicamos que está aberto o prazo de 
recurso por 5 (cinco) sessões ordinárias, a partir desta data, para o projeto abaixo 
relacionado, na sua versão original ou na forma do último substitutivo apresentado:  
  
PL 019/2012 - Vereador Attilla Russomanno - Dispõe sobre o funcionamento das 
feiras-livres no Município de São Paulo, e dá outras providências  
PARECER Nº 450/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 13/04/2012, PÁGINA 94, 
COLUNA 2.  
PARECER CONJUNTO Nº 593/2012 DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA; DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, 
LAZER E GASTRONOMIA, E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PUBLICADO NO 
DIÁRIO OFICIAL DE 16/05/2012, PÁGINA 86, COLUNA 2.  
 


