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PARECER Nº 1220/2011 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0125/2011.  
O Projeto de Lei, de iniciativa do nobre Vereador Carlos Neder (PT), institui o “Dia 
Municipal da Economia solidária”.  
De acordo com o projeto o “Dia Municipal da Economia Solidária” passa a integrar o 
Calendário oficial de eventos do Município de São Paulo e será comemorado 
anualmente no dia 15 de dezembro.  
O autor destaca em sua justificativa que:“ A economia solidária se baseia nos 
princípios da democratização da posse, controle e distribuição dos bens de 
produção. Propõe a construção de um novo modelo de desenvolvimento econômico  
e social que se paute por valores éticos, humanitários e solidários. Ter um dia de 
reflexão, incentivo e comemoração, voltado para questões que envolvem economia 
solidária favorece a expansão dessa proposta inovadora em âmbito nacional, a 
exemplo das ações desenvolvidas em sintonia com a Secretaria Nacional de 
Economia solidária.”  
A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
posicionou-se pela legalidade da propositura, na forma do Substitutivo por ela 
apresentado em que se adapta o projeto de lei às regras da melhor técnica de 
elaboração legislativa elencadas na Lei Complementar nº 95, de 26/02/98, 
inserindo a matéria na Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007.  
Em face do exposto, e considerando que o projeto também consiste no estimulo ao 
crescimento e desenvolvimento econômico local, a Comissão de Trânsito, 
Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia é favorável à 
aprovação do projeto, nos termos do substitutivo apresentado pela Digníssima 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, em 28/09/11.  
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