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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre alternativas para geração de 

emprego e sugestão de regulamentação da 

Economia Solidária e Criativa. 

 

Senhor Presidente, 

 

Considerando que o Vale do Paraíba como um todo, em especial 

Taubaté, sofrem com a crise, apresentando resultados pífios de recuperação econômica se 

comparado a outras regiões do estado de São Paulo; 

 

Considerando que em um ano Taubaté perdeu 2571 postos de 

trabalho, segundo dados do CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do 

Ministério do Trabalho. Os dados referem-se a análise do período de maio de 2016 a maio de 

2017; 

 

Considerando que tanto no Brasil como pelo mundo afora, novas 

formas de economia tem surgido como meio alternativo e sustentável, de forma a gerar novos 

empregos e colaborar com o aquecimento da economia. Pode-se citar a Economia Solidária e 

a Economia Criativa como meios alternativos e viáveis para esse reaquecimento da economia 

local; 

 

Considerando que é sabido que para os municípios é uma 

atividade complexa o fomento da economia local, porém, existem alternativas com bons 

resultados como a incubação de empreendimentos de Economia Solidária.  

  

  

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

S. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Quais as ações que a municipalidade tem proposto a fim de 

movimentar e reaquecer a economia local?  

II – Existe a possibilidade de se aprimorar espaços já 

existentes com a finalidade de fomentar empreendimentos solidários e criativos, como a 

realização de feiras?  

III – Sabe-se que a municipalidade oferece diversos cursos 

profissionalizantes por meio de suas Escolas do Trabalho. Como é definida a demanda de 

cursos a serem oferecidos? Existe uma pesquisa de interesse da população? E pesquisa de 

aptidão de comércio local, a fim de oferecer aos munícipes cursos de seu interesse e que 
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possam contribuir com o reaquecimento da economia local? Se sim, solicita-se que se 

encaminhe cópia das pesquisas. Se não, qual a possibilidade de se realizar essa pesquisa? 

IV – Sabendo que Taubaté ainda não regulamentou Economia 

Solidária e Criativa, segue anexo a este documento uma sugestão de lei para a 

regulamentação e fomento dessas alternativas a Economia. Solicita-se que essa 

municipalidade se digne a dar seu parecer a respeito do assunto. 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 22 de junho de 2017. 

 

 

 

Vereadora Loreny (PPS) 
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ANEXO A 

 

Sugestão de Projeto de Lei 

 

Institui no município de Taubaté a Política Municipal de 

Fomento à Economia Popular Solidária e da criação do 

Conselho Municipal de Fomento à Economia Popular 

Solidária. 

 

O povo de Taubaté, por seus representantes, aprova a seguinte Lei 

 

CAPÍTULO I – DA POLÍTICA MUNICIPAL DE FOMENTO À ECONOMIA POPULAR 

SOLIDÁRIA 

 

 Art. 1º Fica instituída a Política Municipal de Fomento à Economia Popular Solidária 

no município de Taubaté que tem por objetivo incentivar o desenvolvimento sustentável de 

alternativas para a economia local. 

 

Parágrafo único – Os princípios e diretrizes da Política Municipal de Fomento à Economia 

Popular Solidária integram-se às estratégias de desenvolvimento sustentável e investimento 

social com o intuito de promover atividades econômicas autogestionárias, empreendimentos 

econômico solidários, bem como a criação de novos grupos, inclusive de grupos baseados 

também em filosofia de Economia Criativa, formação de redes associativistas e cooperativas 

de produção, comercialização e consumo de bens de serviço.  

 

 Art. 2º - A Política Municipal de Fomento à Economia Popular Solidária deverá se 

organizar nos seguintes eixos já previstos pela Política Nacional de Economia Solidária: 

I.- educação, formação, assistência técnica e qualificação 

II.- acesso a serviços de finanças e de crédito 

III.- fomento à comercialização, ao Comércio Justo e Solidário e ao consumo responsável 
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IV.- fomento aos empreendimentos econômicos solidários 

V.- Fomento a recuperação de empresas por trabalhadores organizados em autogestão 

VI.- apoio à pesquisa e ao desenvolvimento e transferência de tecnologias 

 

 Art. 3º - Os eixos citados no artigo 2º desta Lei devem ser seguidos com o intuito de 

promover os seguintes objetivos: 

I - Contribuir para a concretização dos preceitos constitucionais que garantem aos cidadãos e 

cidadãs o direito a uma vida digna; 

II - Fortalecer e estimular a organização e participação social e política da economia solidária; 

III - Reconhecer e fomentar as diferentes formas organizativas da economia solidária; 

IV - Contribuir para a geração de riqueza, melhoria da qualidade de vida e promoção da 

justiça social; 

V - Contribuir para a equidade de gênero, de raça, de etnia e de geração, propiciando 

condições concretas para a participação de todos; 

VI - Democratizar e promover o acesso da economia solidária aos fundos públicos, aos 

instrumentos de fomento, aos meios de produção e às tecnologias sociais necessárias ao seu 

desenvolvimento; 

VII - Promover a integração, interação e intersetorialidade das várias políticas públicas que 

possam fomentar a economia solidária; 

VIII - Apoiar ações que aproximem consumidores e produtores, impulsionando na sociedade 

reflexões e práticas relacionadas ao consumo consciente, inclusive através de campanhas 

educativas; 

IX - Contribuir para a redução das desigualdades regionais com políticas de desenvolvimento 

territorial sustentável; 

X - Promover práticas produtivas ambientalmente sustentáveis; 

XI - Promover o trabalho descente nos empreendimentos econômicos solidários. 

XII – Fomentar a articulação em redes entre os grupos de economia solidária. 

XIII – Propiciar a formação para autogestão, tendo em vista que esta forma de relação se 

diferencia fundamentalmente das relações que se estabelecem no sistema capitalista. 
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 Art. 4º - A Política Municipal de Fomento à Economia Popular Solidária tem por meta 

promover a geração de trabalho e renda, estimular organizações que atendam aos princípios 

da Economia Solidária, regulamentação de empreendimentos Econômico-Solidários, 

fortalecer a cultura empreendedora no município. Fica o município obrigado a colaborar com 

o fomento da cultura da Economia Solidária por meio de parcerias com ONGS, universidades, 

organizações sociais, cooperativas, associações. 

CAPÍTULO II – DO CONSELHO 

 

Art. 5º - Fica constituído o Conselho Municipal de Fomento à Economia Popular 

Solidária – CMFEPS, de caráter consultivo e deliberativo, composto por X membros, sendo Y 

representando o Poder Público Municipal e Z representando organizações de cunho 

Econômico Solidário. 

I) Representando o Poder Público Municipal 

a) 1 representante da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação; 

b) 1 representante da Secretaria de Educação;   

c) 1 representante da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social; 

d) 1 representante da Secretaria de Meio Ambiente 

II) Representando a Sociedade Civil 

e) 3 representantes de empreendimentos  de Economia Solidária; 

f) 2 representantes de empreendimentos de Economia Criativa. 

 

§1º O Conselho deverá ser constituído em igualdade de gênero, sendo composto por 

50% de pessoas do gênero feminino e 50% do gênero masculino. 

 

§2º O nome do representante e seu respectivo suplente de que tratam as alíneas “a”, 

“b”, “c” e “d” do inciso I deste artigo serão nomeados pelo chefe do Poder Executivo no ato 

da eleição dos membros mencionados nas alíneas “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”. 
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§3º Os membros do Conselho Municipal de Fomento à Economia Popular Solidária  

mencionados nas alíneas “e”, “f” serão escolhidos por meio de eleição. 

 

§4º O mandato dos membros do Conselho Municipal de Fomento à Economia Popular 

Solidária será de dois anos, não sendo permitida a recondução de mandato subsequente e 

devendo ser respeitada a alternância de representatividade das entidades. 

 

§5º O presidente, vice-presidente e o secretário do Conselho Municipal de Fomento à 

Economia Popular Solidária serão escolhidos em votação direta e aberta, por maioria simples 

de votos da totalidade de seus membros, respeitando a paridade e representatividade de cada 

setor representado pelo Conselho e mencionados nas líneas I, II e III. 

 

§6º As funções dos membros do Conselho Municipal de Fomento à Economia Popular 

Solidária não serão remuneradas, sendo consideradas como serviços relevantes prestados ao 

município. 

  

 Art.6º O Conselho Municipal de Fomento à Economia Popular Solidária tem por 

objetivo fomentar espaços de discussão e realização de empreendimentos de Economia 

Solidária, colaborar na incubação dos mesmos, fiscalizar a realização da Política Municipal de 

Fomento à Economia Popular Solidária. 

 

Art.7º Deverá ser realizada Conferência Municipal de Economia Solidária a cada dois 

anos. A primeira Conferência deverá ser convocada pelo Poder Executivo, ficando a seu 

encargo a ampla divulgação do regimento da eleição e da conferência. 

 

 §1º. Após a constituição do primeiro Conselho Municipal de Fomento à Economia 

Popular Solidária, as demais Conferências, eleições, reuniões e eventos relacionados serão 

organizados e conduzidos pelo próprio Conselho Municipal de Fomento à Economia Popular 

Solidária. 
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Art.8º O Conselho Municipal de Fomento à Economia Popular Solidária elaborará seu 

Regimento Interno no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de sua constituição e posse.  

 

Art.9º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementas se necessário. 

 

 

 


