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PARECER Nº 1054/2021 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0651/19.

Trata-se  de  projeto  de  lei,  de  iniciativa  do  nobre  Vereador  Alessandro  Guedes  e
Rodrigo  Goulart,  que  cria  o  denominado  'Conselho  de  Feirantes',  a  ser  composto  por
representantes dos feirantes, representantes da sociedade civil e representantes do governo,
para  atuação  junto  com  a  'ABAST'  em discussões  e  deliberações  sobre  a  atividade  dos
feirantes do Município.

Segundo a propositura, nas Subprefeituras haverá um Conselho de Feirantes para a
discussão de questões relacionadas às demandas de competência do órgão administrativo no
que diz respeito às feiras livres, de sorte que qualquer alteração, através de ato administrativo,
deverá ser precedida de discussão nesse Conselho e em Audiência Pública a ser divulgada
aos feirantes.

Dispõe, ainda, que os veículos utilizados para o transporte dos produtos e da estrutura
das bancas nas feiras livres fiquem isentos do rodízio municipal, por entender que esse serviço
possui caráter essencial.

Ademais,  determina que o Município forneça ou autorize a instalação de banheiros
químicos,  bem como flexibiliza  o  horário  das  feiras  livres  nas  periferias,  considerando  as
condições de localização e a realidade local.

Por  fim,  determina  que  haja  a  regularização  de  todos  os  feirantes  e  que  haja  um
treinamento para que eles possam se adequar às previsões do Decreto Municipal nº 48.172/07,
que trata da atividade das feiras livres no Município.

Sob o aspecto jurídico, nada obsta o prosseguimento da tramitação do presente projeto
de lei, haja vista que elaborado no regular exercício da competência legislativa desta Casa,
conforme se demonstrará.

No que  tange ao aspecto formal,  a  propositura  encontra  fundamento no artigo  37,
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro
ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos.

Ademais, consoante o disposto no artigo 30, I, da Constituição Federal compete aos
Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica redação no artigo
13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal.

Com efeito, a matéria de fundo veiculada pelo projeto diz respeito a serviço público
municipal, matéria para a qual não mais existe iniciativa reservada ao Prefeito, por força da
Emenda à Lei Orgânica nº 28/06, como, aliás, não poderia deixar de ser, eis que tal reserva
não encontrava respaldo na Constituição Federal.

Outrossim, o projeto alinha-se com perfeição ao disposto em nossa Lei Orgânica que a
respeito dos princípios e diretrizes que devem reger a organização do Município, assim dispõe:

Art. 2.º A organização do Município observará os seguintes princípios e diretrizes:

I - a prática democrática;

II - a soberania e a participação popular;

III - a transparência e o controle popular na ação do governo

Como  se  vê,  a  Lei  maior  local  atribui  fundamental  importância  à  garantia  de
participação  da  sociedade  na  condução  de  todos  os  assuntos  do  Município  e  a  medida



proposta inegavelmente constitui forma de exercício desta participação ao pretender instituir o
Conselho  de  Feirantes  para  a  discussão  de  questões  relacionadas  às  demandas  de
competência  do  órgão  administrativo  no  que  diz  respeito  às  feiras  livres,  feiras  estas  que
constituem importante serviço público municipal.

Diante do exposto, não há que se apontar qualquer incompatibilidade jurídica entre o
presente projeto e a legislação em vigor.

Enfatize-se que as Comissões de mérito são competentes para verificar o projeto no
que tange ao seu conteúdo, analisando a efetiva adequação da medida ao interesse público.

Para  ser  aprovado  o  projeto  depende  de  voto  favorável  da  maioria  absoluta  dos
membros desta Casa Legislativa, conforme o art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica Municipal.

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE.

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 15/09/2021.
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/09/2021, p. 124

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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