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PARECER CONJUNTO N° 1203/2021 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE 
ECONÔMICA; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE 

LEI Nº 651/2019. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa dos Nobres Vereadores Alessandro Guedes e 

Rodrigo Goulart, que dispõe sobre o funcionamento das feiras livres no município de São 
Paulo. 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a propositura, diante da 
necessidade de garantir a milhares de feirantes na cidade de São Paulo segurança para 
desenvolverem as atividades profissionais das quais desempenham semanalmente no 
município, o projeto de lei vem para oferecer condições mínimas necessárias para que estes 
possam desenvolver um bom trabalho. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto. 

Nos termos do projeto, cria-se um Conselho de Feirantes, composto por representantes 
dos feirantes, sociedade civil e representação do governo para atuação junto a ABAST em 
discussões e deliberações sobre a atividade dos feirantes do município. 

Também deverão ser criados, nestes mesmos moldes do parágrafo anterior, um 
Conselho de Feirantes em cada uma das Subprefeituras, para discussão de questões 
relacionadas as demandas de competência do órgão de administração regional da prefeitura 
no que diz respeito as feiras livres. 

O projeto ainda estabelece que qualquer alteração por via de ato administrativo em 
relação às atividades do setor deverá ser precedida de discussão no Conselho de Feirantes em 
Audiência Pública, a ser realizada em local, data e hora a ser divulgados para toda a 
comunidade e trabalhadores em feiras, como garantia de debater soluções e outros assuntos 
relacionados aos problemas que motivarem a edição de atos neste sentido. 

Outrossim, determina que o Município forneça ou autorize as Feiras Livres a instalarem 
durante o horário de atividade comercial da feira, em local adequado, banheiros químicos para 
utilização dos feirantes e consumidores, assim como isenta do rodízio municipal aqueles 
veículos necessários à realização das feiras livres. Palácio 

Além disso, a propositura trata de temas como (i) - a flexibilização de horários de Feiras 
Livres nas periferias; (ii) - o apoio à regularização de todos os feirantes que necessitem de 
ajuda para satisfazerem às exigências legais e;           (iii) - treinamento para as equipes de 
fiscalização da Prefeitura, garantindo que estas atuem em consonância com os ditames do 
Decreto Lei 48.142/2007. 

A Comissão de Administração Pública, naquilo que lhe compete análise, destaca a 
conveniência e oportunidade do projeto, sendo, portanto, FAVORÁVEL o parecer. 

A Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, assim sendo, consigna 
voto FAVORÁVEL ao projeto. 
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Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. FAVORÁVEL, portanto, é o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 29.09.2021. 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Ver. ARSELINO TATTO (PT) 

Ver. ERIKA HILTON (PSOL) 

Ver. EDIR SALES (PSD) 

COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE ECONÔMICA 

Ver. ADILSON AMADEU (DEM) 

Ver. CAMILO CRISTÓFARO (PSB) 

Ver. DANILO DO POSTO DE SAÚDE (PODE) 

Ver. JOÃO JORGE (PSDB) 

Ver. MISSIONÁRIO JOSÉ OLÍMPIO (DEM) 

Ver. MARLON LUZ (PATRIOTA) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Ver. FERNANDO HOLIDAY (NOVO) 

Ver. ISAC FELIX (PL) 

Ver. JAIR TATTO (PT) 

Ver. JANAÍNA LIMA (NOVO) 

Ver. DELEGADO PALUMBO (MDB) 

Ver. DR SIDNEY CRUZ (SOLIDARIEDADE) 

Ver. MARCELO MESSIAS (MDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 30/09/2021, p. 122 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
 


