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A principal finalidade deste Projeto de Lei é disseminar as ações de desenvolvimento 
local nos diferentes distritos da cidade de São Paulo, em território, nos quais forem 
identificadas atividades econômicas.  
Para a efetivação desta política pública se faz necessária a estruturação em lei da 
“Animação Econômica” nos territórios de São Paulo.  
A “Animação Econômica” pressupõe as seguintes diretrizes:  
* Assumir como ponto de partida o território concreto com sua dinâmica, seus 
problemas e suas potencialidades, para dinamizar a economia urbana;  
* Identificar os atores que interagem nos distritos para estabelecer capacitação em 
animação econômica e serem os apoiadores (stakeholders) e multiplicadores;  
* Realizar o diagnóstico das vocações, das potencialidades locais e atividades 
econômicas para envolver os empreendedores por meio das organizações locais;  
* Sensibilizar e colaborar para a estruturação das organizações e dos empreendedores 
para atuação em rede em parcerias locais, para fortalecer a economia urbana e 
integrá-la no desenvolvimento local;  
* Estruturar junto com os atores a mobilização do potencial endógeno às comunidades 
locais por meio da animação para o desenvolvimento, da promoção do conhecimento e 
da inovação social, da inovação para a produção, para a comercialização e da 
animação de circuitos econômicos locais.  
Para a disseminação da animação econômica local propõe-se que as ações deverão ser 
norteadas a partir de três eixos:  
  
  
Economia Urbana:  
* Mapear as formas existentes ou latentes no território das atividades econômicas do 
circuito inferior da economia;  
* Realizar cruzamentos das informações com as bases de dados das Unidades de 
Desenvolvimento Humano (UDHs) combinadas com o cadastro do censo do IBGE, do 
cadastro da RAIS com o CNAE – Cadastro de Empresas MTE, o Índice Paulista de 
Vulnerabilidade Social – IPVS da Fundação SEADE e Cadastro de Contribuintes 
Mobiliários - CCM para estabelecer as prioridades;  
* Estruturar as ações que envolvem parceiros locais para serem capacitados em 
desenvolvimento local sustentável e integrado e as estratégias da Animação Econômica 
local;  
* Definir o contexto da atuação, das diretrizes e a adoção de indicadores;  
* Contribuir para a criação de legislação, fomento das redes locais e criação de 
agendas comuns.  
  
Desenvolvimento de Capital:  
  
* Identificar e capacitar os interlocutores locais e os empreendedores para nivelar os 
conhecimentos em desenvolvimento local integrado e sustentável;  
* Fortalecer os interlocutores locais e empreendedores para buscar e ampliar nichos de 
negócios, visão de futuro e criação de rodadas de diálogo para superação dos limites 
impostos pela realidade local;  



* Desenvolver instrumentos de comunicação para divulgação de informações 
(identificação dos atores, casos de sucessos, espaço de críticas e dúvidas, tendências 
do mercado, otimização das redes e dos recursos disponíveis);  
* Fortalecer a criação de foros de articulação para realizar a atividade de “advocacy” 
(organizações da sociedade civil que assumem papéis políticos importantes na defesa 
de  
  
  
* direitos, como direitos de grupos minoritários, direitos humanos e direitos das 
gerações futuras) em prol do desenvolvimento local dos territórios;  
* Estabelecer junto ao poder público pautas de ações para integrar recursos públicos, 
desburocratizar processos que entravam a economia local;  
* Agilizar novos marcos legais no ambiente da economia do circuito inferior, com 
objetivo de mitigar a precarização e desenvolver no empreendedor a capacidade de 
articular mudanças coletivas, para alteração do “status quo”;  
* Desenvolver o controle social sobre a gestão dos recursos públicos no território.  
  
Educação Empreendedora voltada à Animação Econômica  
  
* Desenvolver competências para utilizar as novas ferramentas da tecnologia de 
informação, tais como instrumentos de busca de informações, uso de dados 
segmentados, criação de comunidades de interesse, gestão de negócios que integra 
indicadores locais e melhoria da qualidade de vida;  
* Promover tanto mudanças associadas à aprendizagem da capacidade de auto-
organização da ação coletiva, quanto à valorização da identidade cultural das 
comunidades, e também com a relação de parceria no seio da comunidade local;  
  
* Promover o desenvolvimento de dispositivos flexíveis e integrados de orientação-
formação-(re)inserção que venham ao encontro das mudanças individuais e coletivas a 
promover e que orientem a sua ação para a mobilização “em rede” de competências 
distintas e complementares oferecidas pelos diversos intervenientes ativos nos 
domínios do acolhimento, orientação e qualificação;  
* Promover a animação comunitária para o desenvolvimento local a partir da 
valorização e mobilização do “potencial endógeno” às comunidades locais, em 
particular nas localidades periféricas e nas áreas urbanas com alta vulnerabilidade;  
* Capacitar as organizações, os animadores e outros agentes de desenvolvimento local 
para a concretização de estratégias integradas e projetos orientados para o 
desenvolvimento local, em particular para a animação da nova iniciativa local;  
* Capacitar em serviços de animação, acompanhamento e aconselhamento (“serviços 
integrados”) que contribuam para ultrapassar obstáculos de natureza social, 
econômica e administrativa e criem condições favoráveis à iniciativa entre os públicos 
vulneráveis;  
* Promover a capacitação de agentes institucionais locais com competências de base 
territorial (governos locais) para uma postura pró-ativa favorável à iniciativa local e ao 
andamento de objetivos de promoção de desenvolvimento local propiciadores de 
trabalho;  
* Promover a formação de animadores e outros agentes de desenvolvimento local, 
reforçar o seu trabalho conjunto e a sua relação com “centros de excelência e de 
conhecimento”, que facilitem o acesso às competências especializadas necessárias à 
animação das formas de organização individual e coletiva associadas à criação de 
cooperativas e de organizações de economia social;  



* Contribuir para o estreitamento das relações entre as políticas públicas de emprego, 
de inovação para a competitividade e de proteção social visando às condições 
contextuais da realização da competitividade global.  
  
Destaca-se que a questão do desenvolvimento está no centro de toda a proposta. 
Entretanto, é inerente a esta visão um movimento de mudança social, como resultado 
agregado da ação humana cooperativa, consciente e intencional no território, 
introduzindo o papel ativo da sociedade civil e das comunidades locais.  
O desenvolvimento local como referência na organização econômica, cultural e política 
está no centro das novas possibilidades, contribuindo para a renovação da região por 
meio do estabelecimento de vínculos de caráter comunitário e solidário. É nesse 
ambiente que a criação de novas entidades locais e de novas ações democráticas está 
em perspectiva.  
  
As alterações no comportamento dos atores sociais, dos agentes econômicos e as 
mudanças institucionais não são automáticas. A aprendizagem é um mecanismo de 
médio e longo prazo que influencia todo o processo de forma sistêmica e tem o seu 
papel na redefinição estratégica do projeto de desenvolvimento, não sendo este 
apenas associado à seleção pela eficiência econômica, mas vinculado a compromisso 
de ordem social.  
O empoderamento das pessoas da comunidade, o enraizamento e tradição da 
produção local, a participação ativa da Administração Pública, entre outras atividades, 
constituem oportunidades concretas de desenvolvimento econômico e social local nas 
zonas periféricas da cidade.  
O Projeto de Lei em apreço tem como base as seguintes legislações:  
* Estatuto da Cidade  
* Lei Orgânica do Município  
* Plano Diretor – Lei nº 13.885/04 e suas alterações  
* Decreto Municipal nº 50.995/09  
* Lei Complementar nº 128/08 - MEI  
  
Por todo o exposto e por ser de alta relevância para a cidade de São Paulo a criação 
deste Programa de Desenvolvimento Local - Câmaras de Animação Econômica, a fim 
de que a descentralização do emprego, trabalho e renda possa ocorrer, é que conto 
com os nobres pares para aprovação da propositura. 


