
PUBLICADO DOC 07/06/2013, PÁG 100 
 
 
 
PARECER N° 1008/2013 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 523/2011.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Francisco Chagas, que 
altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir o “Dia do 
Cooperativismo” a ser comemorado anualmente no dia primeiro sábado do mês de 
julho, e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade, na forma de substitutivo apresentado com o objetivo de promover 
ajustes técnicos na sua redação.  
A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia também emitiu parecer favorável, nos termos do substitutivo da 
CCJLP.  
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, 
entende que a propositura é meritória e se reveste da mais sofisticada 
argumentação histórica. Como se sabe, o modelo cooperativista emergiu como 
proposta econômica a partir das grandes transformações pelas quais passaram a 
sociedade ao longo dos séculos XVIII e XIX, com maior ênfase na Inglaterra. A 
origem desse ideário se deu no âmbito da reflexão protagonizada por um dos mais 
profícuos pensadores da chamada corrente do “socialismo utópico”, qual seja, o Sr. 
Robert Owen. Owen, assim como Babeuf, Saint-Simon e Fourier, foram figuras 
centrais dessa corrente intelectual e foram responsáveis por construir um 
arcabouço primoroso e inédito de críticas ao modo de produção capitalista, ainda 
que faltasse a eles aquela fundamentação teórica e empírica que depois seria 
suprida pelas análises de Karl Marx e Friedrich Engels. Assim, apesar da 
apropriação que o modelo tem sofrido pelo regime de acumulação capitalista na 
fase mais tardia, o cooperativismo possui em sua trajetória as marcas da superação 
do trabalho alienado.  
Portanto favorável é o nosso parecer, na forma do substitutivo apresentado de 
CCJLP.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 05/06/2013 .  
Reis - (PT) – Presidente  
Orlando Silva - (PCdoB) - Relator  
Edir Sales - (PSD)  
Patricia Bezerra - (PSDB)  
Jean Madeira - (PRB)  
Ota - (PSB)  
Toninho Vespoli - (PSOL)  
 


