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PARECER  Nº 559/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 078/2016. 

O presente projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Alessandro Guedes, dispõe 
sobre a criação da Lei de Espaço Artesanato Fixo São Paulo para comercialização de produtos 
que provêm da atividade artesanal e de economia solidária, e dá outras providências. 

De acordo com a propositura, o Espaço Artesanato Fixo São Paulo será coordenado 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo em parceria 
com a Secretaria Municipal de Cultura, bem como o Sindicato, Federação e Associações 
ligadas a grupos de artesãos. 

Também autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenções de taxas 
municipais aos artesãos, criar linhas de créditos especiais para o fomento das atividades 
artesanais e celebrar convênios de acordos de cooperação e protocolos de intenções com 
instituições nacionais, públicas ou privadas, para o oferecimento de atividades de extensão e 
estágios e a cooperação técnica para o fomento à classe. 

Em sua justificativa, o autor argumenta que o projeto de lei tem o objetivo de "preservar 
o trabalhador artesão que tem por sua profissão uma paixão, qual possui traços únicos em 
suas características e também seu meio de viver". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura. 

A Comissão de Política Urbana Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se 
FAVORÁVEL ao projeto de lei. 

Segundo a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios (disponível em: 
<http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-
negocios/noticia/2018/03/mercado-de-artesanato-movimenta-r-50-bilhoes-por-ano-no-
brasil.html>. Consultado em: 28/02/2019), nos últimos 20 anos, com o crescimento da 
economia criativa, o artesanato brasileiro se fortaleceu. O mercado movimenta R$ 50 bilhões 
por ano e sustenta 10 milhões de pessoas. 

Conforme informações obtidas na página eletrônica da Prefeitura Municipal de São 
Paulo, o Executivo Municipal já atua no sentido de fomentar o setor de artesanato (fonte: 
Prefeitura Municipal de São Paulo. Disponível em: 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/noticias/index.php?p=266
942>. Consultado em: 28/02/2019): 

O setor de artesanato e manualidades é uma importante fonte de geração de renda 
para a população paulistana. Milhares de pessoas vivem da produção e venda de artigos 
artesanais e de produtos desenvolvido sem o apoio de máquinas. 

Para apoiar esse importante setor que cresce cada vez mais em São Paulo, a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico criou o programa Mãos e Mentes 
Paulistanas, que visa valorizar, capacitar e impulsionar o trabalho de artesãos e trabalhadores 
manuais do município. 

(...) "Existem municípios e estados que possuem um artesanato típico e totalmente 
conectado com a cultura local. Vamos mostrar que São Paulo conta com uma diversidade de 
produtos e materiais que ratifica a cidade como a mais cosmopolita do Brasil", afirma a 
secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Aline Cardoso. 
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(...) Além da exposição Mãos e Mentes Paulistanas, a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, em parceria com a Ade Sampa - Agência São Paulo de Desenvolvimento, realizará 
palestras e workshops no estande Arena Saberes e Inspirações. 

(...) No mesmo estande a Ade Sampa irá oferecer orientação para artesãos 
interessados em se formalizar como Microempreendedor Individual (MEI), instrução sobre 
gestão de negócios e informações sobre cursos e projetos. 

"Esses empreendedores muitas vezes começaram a trabalhar com artesanato e 
manualidades por uma habilidade existente e a necessidade de geração de renda. O que falta 
é orientação para que ele possa se formalizar e ter acesso a uma rede de qualificação, 
contatos e financiamento. É isso que faremos durante o Salão", explica a diretora da Ade 
Sampa, Thaís Piffer. 

Ante o exposto, reconhecendo o interesse público da iniciativa, a Comissão de 
Administração Pública é FAVORÁVEL à sua aprovação. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 08 de maio de 2019. 

Gilson Barreto (PSDB)  - Presidente 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 10/05/2019, p. 76 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


