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PARECER Nº 552/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0096/2012.  
O projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva (PR), altera a Lei nº 
14.485, de 19 de julho de 2007 para nela incluir a “Feira Internacional da 
Panificação, Confeitaria e do Varejo Independente de Alimentos” - FIPAN - a ser 
comemorada, anualmente, no mês de julho, e dá outras.  
De acordo com a propositura, fica acrescida alínea ao inciso CXXIX do art. 7º da Lei 
14.485, de 19/07/07, que consolida a legislação municipal referente a datas 
comemorativas, eventos e feriados do Município de São Paulo com a seguinte 
redação:  
“Art. 7º  
(...)  
CXXIX - (...)  
- “a Feira Internacional da Panificação, Confeitaria e do Varejo Independente de 
Alimentos -FIPAN-, com o objetivo de estimular negócios para todos os segmentos 
que operam o “Food Service“ - (alimentos fora de casa)- gerando, a partir de um 
direcionamento afinado com os anseios e demandas dos profissionais da área e 
demais visitantes, a inovação tecnológica, atualização empresarial, modernidade 
nos modelos de gestão, sendo um importante canal entre a indústria e os setores 
transformadores, confraternizando os participantes de vários continentes, 
promovendo inúmeras atividades, tais como: exposições, palestras..., entre outras, 
de forma a resgatar a evolução da Panificação.”  
Depreende-se da justificativa do autor, que a medida objetiva destacar a 
importância da realização desta feira, destinada a incentivar a indústria da 
panificação, juntamente com os demais segmentos transformadores, aperfeiçoando 
os níveis de satisfação, tanto de expositores, como também de seus visitantes, 
afinados com os anseios e demandas que envolvem esses profissionais, 
percorrendo os caminhos que levam a resgatar a história da evolução da 
Panificação, contribuindo para o crescimento da economia sustentável, na cidade de 
São Paulo.  
Aponta ainda o reconhecimento a FIPAN como uma das principais feiras destinadas 
a promover a integração da indústria e os segmentos transformadores de 
alimentos.  
A FIPAN está na sua décima oitava edição e recebe, aproximadamente, 60 mil 
visitantes, entre brasileiros de todos os Estados e mais de 40 países como França, 
Itália, Espanha, entre outros, que prestigiam o evento, ampliando e colocando cada 
vez mais o setor da Panificação em destaque e crescimento tecnológico e 
operacional.  
A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
posicionou-se pela legalidade da propositura.  
Em face do exposto, e considerando que o projeto é um estímulo para a divulgação 
e o desenvolvimento das atividades de panificação no Município de São Paulo, bem 
como representa o reconhecimento da magnitude do evento para a economia local 
e o turismo na cidade, a Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, 
Turismo, Lazer e Gastronomia é favorável à aprovação do projeto.  
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