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PARECER CONJUNTO Nº 2218/2019     DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE 

TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE ECONÔMICA E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 637/2018. 

De autoria da Nobre Vereadora Edir Sales, o presente Projeto de Lei "institui a Feira 
Sustentável e a feira noturna e fixa outras providências". 

Considerando a tradição das feiras livres no município, oriunda de prática comercial da 
antiguidade, a Autora observa a necessidade de mudança para se adaptar à modernização de 
hábitos e rotinas. A proposta pretende, assim, desonerar "a municipalidade da 
responsabilidade da limpeza e higienização do local trabalhado", assim como "o respeito dos 
comerciantes aos horários estabelecidos". Além disso, pretende humanizar o ambiente de 
trabalho com banheiros químicos, dar uma destinação adequada aos alimentos não 
comercializados e implantar "as chamadas feiras vespertinas e noturnas, observando horários 
alternativos para o atendimento da demanda municipal". Ela define como Feira Sustentável a 
adoção, pela permissionária, de "políticas públicas sustentáveis". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto, e aprovou um Substitutivo para adequá-lo às regras da elaboração 
legislativa. 

O fomento "às atividades econômicas sustentáveis", tal como proposto pela iniciativa, é 
um dos objetivos estratégicos do Plano Diretor Estratégico (Lei 16.050/14, Art. 7º, XIII), "tanto 
na zona urbana como na rural". Com ele consonantes, podemos citar algumas ações 
prioritárias do PDE: 

a) "Implementar programa que vise à sustentabilidade ambiental das Feiras Livres" 
(Art. 223, XVII); 

b) "Ampliar as feiras orgânicas no território municipal, em especial nos parques" e 
"ampliar os espaços para a comercialização de produtos orgânicos nos mercados, sacolões, 
feiras livres, praças e parques municipais" (Art. 304, XXVII e XXVIII). 

Reconhecendo a crescente procura por produtos naturais, ou orgânicos na cidade de 
São Paulo, decorrentes de uma preocupação com a saúde e com uma vida saudável, a 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente à 
aprovação do Projeto de Lei nº 637/2018, nos termos do Substitutivo aprovado pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

A Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, valorizando as 
importantes mudanças propostas para modernização da atividade, manifesta-se 
favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 637/2018, nos termos do Substitutivo 
aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

A Comissão de Finanças e Orçamento, considerando que não há óbices ao 
prosseguimento do Projeto, do ponto de vista orçamentário e financeiro, posiciona-se 
favoravelmente à sua aprovação, nos termos do Substitutivo aprovado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, 13/11/2019. 

COMISSÃO  DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE. 
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Ver. Fábio Riva 

Ver. José Police Neto 

Ver. Souza Santos 

Ver. Toninho Paiva 

COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE ECONÔMICA. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Ver. Alessandro Guedes 

Ver. Atílio Francisco 

Ver. Isac Felix 

Ver. Paulo Frange 

Ver. Soninha Francine 

Ver. Rodrigo Goulart 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/11/2019, p. 91 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


