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PARECER Nº 1265/2015 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 222/2014. 

O Projeto de Lei, de autoria do Nobre Vereador George Hato, dispõe sobre a produção 
e comercialização de massas alimentícias nas feiras livres no âmbito do Município de São 
Paulo. 

Trata-se de iniciativa que visa permitir que nas feiras livres haja a preparação e 
comercialização de massas alimentícias. O autor justifica a proposta enfatizando a importância 
e tradição das feiras livres como espaço de relações econômicas, sociais e culturais, além de 
ser um lugar que valoriza a pequena produção e a diversidade de produtos frescos.  No que 
concerne à saúde, o autor argumenta o valor nutricional dos carboidratos e caso as massas 
alimentícias venham a ser comercializadas irá complementar a tabela nutricional. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade, porém, apresentou substitutivo a fim de adequar a redação da proposta à melhor 
técnica legislativa, bem como, para que não incida em inconstitucionalidade ao determinar 
atribuições e designar órgãos do Executivo para desempenhá-las. 

A Comissão de Administração Pública, em sua análise, também se manifestou 
favoravelmente a propositura nos termos do substitutivo da CCJLP. 

No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que se deve analisar, entende-se que a 
propositura é meritória e deve prosperar, pois com relação ao trabalho a venda de massas 
alimentícias nas feiras livres poderá ampliar a atividade econômica ao gerar oportunidades de 
emprego e renda, bem como disponibilizará facilmente este tipo de produto aos consumidores, 
tendo em vista a regularidade e localidade das feiras. No que tange à saúde e nutrição, os 
carboidratos são a principal fonte de energia para as pessoas, sendo o seu consumo essencial 
para a vida, especialmente se forem enriquecidos com amido associado às fibras, como é o 
caso do pão integral. 

Referente à produção de massas alimentícias, o Brasil é um dos maiores produtores, 
bem como, um grande consumidor, atrás apenas da Itália e dos Estados Unidos. Em 2011, 
cerca de 1milhão e 300 mil toneladas foram produzidas internamente, e mais de 8 mil 
toneladas foram exportadas (ABIMA, 2012). 

A comerciliazação nas feiras livres de massa alimentícias com ou sem recheio, 
incluindo as massas frescas, deve seguir rigorosamente os padrões de segurança 
(especialmente a RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001, da ANVISA) para que o alimento não 
represente nenhum risco à saúde pública no que se refere a uma provável contaminação. 

Pelos motivos expostos, favorável é o nosso parecer nos termos do substitutivo da 
CCJLP. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, 05/08/2015. 

Calvo - (PMDB) - Presidente 

Anibal de Freitas Filho - (PSDB) 

Natalini - (PV) 

Netinho de Paula - (PDT) - Relator 

Noemi Nonato - (PROS) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/08/2015, p. 160 
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