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PARECER Nº 1695/2011 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 125/2011  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Carlos Neder, visa instituir 
o “Dia Municipal da Economia Solidária”, que será comemorado, anualmente, no dia 
15 de dezembro, com o objetivo de estimular ações educativas visando à 
conscientização da importância da Economia Solidária, bem como apoiar iniciativas, 
promover debates e outros eventos sobre políticas públicas voltados à consolidação 
e à expansão das ações de Economia Solidária.  
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas 
de sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.  
Favorável, portanto, é o parecer. Contudo, a fim de adequar a propositura à melhor 
técnica de elaboração legislativa, faz-se necessária a apresentação do substitutivo 
abaixo:  
  
SUBSTITUTIVO N°            AO PROJETO DE LEI N° 125/2011  
  
Altera a Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, para incluir o “Dia Municipal da 
Economia Solidária”, a ser comemorado, anualmente, no dia 15 de dezembro, e dá 
outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:  
Art. 1º Fica inserida alínea ao inciso CCXCIII do art. 7º da Lei nº 14.485, de 19 de 
julho de 2007, com a seguinte redação:  
“o Dia Municipal da Economia Solidária, com o objetivo de estimular ações 
educativas visando à conscientização da importância da Economia Solidária; 
promover debates e outros eventos sobre políticas públicas voltados à consolidação 
e à expansão das ações de Economia Solidária; apoiar iniciativas de Economia 
Solidária; e informar os avanços e conquistas no Município de São Paulo, por 
iniciativa do Legislativo, do Executivo e da sociedade. ” (NR)  
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 30/11/2011  
Antonio Carlos Rodrigues – PR – Presidente  
Aníbal de Freitas – PSDB – Relator  
Antonio Donato – PT  
Atílio Francisco – PRB  
Francisco Chagas – PT  
Milton Leite – DEM  
Ricardo Teixeira – PV  
Roberto Tripoli - PV  
 
 


