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PROJETO DE LEI 01-00655/2019 do Vereador Alessandro Guedes (PT) 

"Homologa o registro das Feiras Livres na cidade de São Paulo como Patrimônio 
Cultural do Município de São Paulo e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo, usando de suas atribuições legais e; 

Considerando que a preservação dos valores históricos antropológicos, sociológicos e 
culturais são questões indissolúveis da existência do homem; 

Considerando que as Feiras Livres na Cidade de São Paulo, tem importância histórica, 
econômica e cultural, e que por meio da tradição e da memória oral, se mantém viva em seus 
costumes e revelando a identidade cultural de um povo em cada uma das localidades 
espalhados pela cidade; 

Considerando o registro das Feiras Livres da Cidade de São Paulo como bem cultural e 
imaterial do Município de São Paulo contribui não só para consolidação da memória como 
também para revelar o jeito de ser, de pensar e de agir da cidade; 

Considerando que o registro constitui um estímulo para que as Feiras Livres de São 
Paulo permaneçam ativas, em funcionamento e que conserve seus saberes, visto que esta 
manifestação enriquece o acervo cultural do povo paulistano; 

Considerando a sugestão do registro das Feiras Livres de São Paulo como patrimônio 
cultural do Município pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural da Cidade de 
São Paulo; 

Considerando as condições históricas, antropológicas, sociológicas, econômicas e 
culturais da referida manifestação cultural; e 

Considerando que o registro das Feiras Livres de São Paulo como patrimônio imaterial 
paulistano se destina a proteger a dimensão desse espaço sócio cultural que movimenta a 
economia local, gerando centenas de empregos; 

A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 

Artigo 1º Fica homologado 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. 

Artigo 2º Em razão da homologação do registro que trata o artigo anterior, deverão ser 
precedidos os assentamentos legais, principalmente, no livro de registro dos bens culturais de 
natureza imaterial, conforme determina a legislação específica. 

Artigo 3º As autoridades e órgãos municipais, vinculados à preservação do patrimônio 
registrado, deverão fazer cumprir aquilo que determina a Legislação Municipal específica de 
modo a assegurar os direitos e deveres estabelecidos. 

Artigo 4º Fica vedada a mudança de local, assim como a paralisação, das Feiras Livres 
da Cidade de São Paulo. 

Parágrafo único: Qualquer alteração deverá ser precedida de ampla discussão em pelo 
menos 05 audiências públicas a ser realizada com feirantes a sociedade e demais 
interessados. 
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Artigo 5º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Artigo 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das sessões em, às Comissões competentes." 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/10/2019, p. 96 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


