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PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES REUNIDAS DE POLÍTICA 
URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE ADMINSTRAÇÃO 

PÚBLICA; DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, 
TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 444/16. 
De autoria do nobre Vereador Celso Jatene, o presente projeto regulamenta os artigos 

160, inciso VI e 166 da Lei Orgânica do Município e dispõe sobre o funcionamento das feiras 
livres no Município, criando um regramento legal amplo a respeito do funcionamento das feiras 
livres e dos direitos e deveres dos feirantes, de maneira a conferir maior segurança às relações 
jurídicas existentes no setor. 

Segundo o autor em sua justificativa, as feiras livres são uma das instituições mais 
antigas da Cidade de São Paulo e, certamente, mais queridas dos paulistanos e que nos 
últimos tempos ainda incorporaram uma, nova paixão: as feiras orgânicas. 

No entanto, seu funcionamento hoje é regulado apenas por decretos do Executivo, 
cabendo a edição de uma lei que ampare o relevante trabalho dos feirantes e também proteja 
os usuários e apreciadores desse gênero de mercado tão popular em todo o mundo desde 
sempre. 

Não obstante, lembra que a Cidade cresceu muito nas últimas décadas e, portanto, há 
que se exigir do Executivo a adoção de normas de proteção à vizinhança no entorno das feiras 
e aos transeuntes e veículos que circulam nas vias em que são realizadas e em regiões 
contíguas. 

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

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente reconhece os méritos 
da proposta, e manifesta-se favoravelmente à sua aprovação. 

A Comissão de Administração Pública, considerando o elevado interesse público de 
que se reveste a iniciativa, consigna voto favorável ao projeto. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, no âmbito de sua competência, entende que a proposição merece prosperar, 
posicionando-se, portanto, favoravelmente a sua aprovação. 

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, e posiciona-se 
com parecer favorável à proposição. 

Sala das Comissões Reunidas, em... 

COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE 

SOUZA SANTOS - PRB 

DALTON SILVANO - DEM 

JOSÉ POLICE NETO - PSD 

EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - PT 
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COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

FERNANDO HOLIDAY - DEM 

ANDRÉ SANTOS - PRB 

GILSON BARRETO - PSDB 

ANTONIO DONATO - PT 

COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO 
LAZER E GASTRONOMIA 

ALESSANDRO GUEDES - PT 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

ATÍLIO FRANCISCO - PRB 

RICARDO NUNES - PMDB 

AURÉLIO NOMURA - PSDB 

OTA - PSB 

RODRIGO GOMES - PHS 

RODRIGO GOULART - PSD 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/04/2017, p. 79 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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