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PARECER CONJUNTO N° 2223/2019 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E 

DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI 655/2019. 

De autoria do Vereador Alessandro Guedes, o projeto de lei ora em análise pretende 
Homologar o registro das Feiras Livres na cidade de São Paulo como Patrimônio Cultural do 
Município de São Paulo. 

Nos termos do projeto, homologa-se o registro das Feiras Livres de São Paulo como 
patrimônio cultural imaterial do Município, pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio 
Cultural de São Paulo, cujo trâmite para isso deverá ser precedido dos assentamentos legais, 
principalmente, no livro de registro dos bens culturais de natureza imaterial, conforme 
determina a legislação específica. 

Ademais, estabelece-se a vedação da mudança de local e da paralisação das Feiras 
Livres na Cidade de São Paulo. Assim como, determina-se que qualquer tipo de alteração em 
relação às condições preexistentes de funcionamento destas feiras deverá ser precedida de 
ampla discussão em pelo menos 05 audiências públicas a serem realizadas com feirantes, com 
a sociedade e com os demais interessados. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto, todavia na forma de um SUBSTITUTIVO. 

A Comissão de Administração Pública, no âmbito de sua competência, ressalta o 
interesse público da proposição e entende que a propositura é meritória e deve prosperar, 
sendo, portanto, favorável, nos termos do SUBSTITUTIVO da CCJLP. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes destaca a oportunidade da matéria, que 
se constitui de relevante interesse cultural para o município. Dessa forma, consigna voto 
favorável, nos moldes do SUBSTITUTIVO da CCJLP. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
conforme SUBSTITUTIVO da CCJLP, 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, 13.11.2019. 
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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.  
 


