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“Institui o Programa Municipal de São Paulo Afroempreendedor, e dá outras 
providências”. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 

Artigo 1º Fica instituído o PROGRAMA MUNICIPAL SÃO PAULO 
AFROEMPREENDEDOR, com os seguintes objetivos: 

I - desenvolver estratégias e ações para o fortalecimento e desenvolvimento dos 
empreendedores negros; 

II - desenvolver estratégias e ações para promover o empreendedorismo negro e de 
grupos e comunidades tradicionais de matrizes africanas na cidade de São Paulo, nos 
segmentos cultural, artístico, turístico, estético e identitário; 

III - promover e fortalecer o Empreendedorismo nas Comunidades Quilombolas, 
Comunidades Tradicionais e de Terreiros; 

IV - promover ações que desenvolvam a conscientização e a mobilização da população 
afrodescendente que visem à igualdade de participação no mercado de trabalho; 

V - criar a Rede Municipal de Micro e Pequenos Afroempreendedores, a fim de 
possibilitar a troca de experiências, intercâmbios, desenvolvimento de negócios solidários para 
o fortalecimento econômico deste segmento; 

VI - desenvolver estratégias e ações para o fortalecimento e crescimento das iniciativas 
produtivas no universo da economia criativa, economia solidaria e do cooperativismo. 

Parágrafo Único: Para os fins desta lei entende-se por afroempreendedor os pequenos 
e micro empresários negros. 

Artigo 2º O Poder Executivo deverá criar a Comissão Especial de Apoio ao 
Afroempreendedor composta por representantes de Secretarias Municipais e representantes 
de entidades da sociedade civil que tenham dentre os seus objetivos estatutários afinidade com 
os temas abordados pelo Programa criado por esta Iei. 

§1º É obrigatória a participação na Comissão Especial de Apoio ao Afroempreendedor 
de ao menos um representante da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, da 
Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo e da Secretaria 
Municipal de Políticas para as Mulheres, sem prejuízo da participação de representantes de 
outras Secretarias Municipais, à conveniência do Chefe do Poder Executivo. 

§ 2º Esta Comissão Especial deverá reunir-se periodicamente e será responsável por 
traçar metas, organizar e acompanhar o cumprimento dos objetivos do Programa Municipal 
SÃO PAULO AFROEMPREENDEDOR. 

Artigo 3º Para a consecução dos objetivos deste Programa poderão ser celebrados 
convênios, ajustes e parcerias com pessoas físicas, jurídicas de direito público e privado, 
nacionais, estrangeiras ou internacionais, cujos objetivos tenham afinidade com os temas 
abrangidos pelo Programa Municipal SÃO PAULO AFROEMPREENDEDOR 
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Artigo 4º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias. 

Artigo 5º As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

SALA DAS SESSÕES, ÀS COMISSÕES COMPETENTES” 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/12/2015, p. 109 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

 
PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES REUNIDAS DE CONSTITUIÇÃO, 

JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES: TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 

ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA, E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO APRESENTADO EM PLENÁRIO AO 

PROJETO DE LEI Nº 0505/2013. 
Trata-se de Substitutivo nº apresentado em Plenário, ao projeto de lei nº 0505/13, de 

iniciativa do nobre Vereador Alfredinho, que institui o Programa Municipal São Paulo 
Afroempreendedor. 

O substitutivo apresentado aprimora a proposta original, especialmente ao incluir o § 1º 
no art. 2º do projeto, que dispõe sobre a participação de ao menos um representante da 
Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial, da Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo e da Secretaria Municipal de Políticas para 
as Mulheres, sem prejuízo da participação de representantes de outras Secretarias, na 
Comissão Especial de Apoio ao Afroempreendedor. 

O substitutivo pode prosperar. 

No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no art. 37, caput, 
da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos, inexistindo, ainda, 
qualquer impedimento para a iniciativa de projetos de lei que versem sobre a matéria em 
questão. 

Com efeito, consoante o disposto nos artigos 30, inciso I, da Constituição Federal 
compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com idêntica 
redação no art. 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal. 

Ademais, o programa em análise reflete a adoção pelo Poder Legislativo Municipal do 
instituto das ações afirmativas, que surgem em um ambiente em que o princípio da igualdade 
passa a ser visto sob uma nova ótica, em que o dogma da proibição de edição de normas que 
desigualem os cidadãos passa a ser superado, dando lugar a uma concepção que prima pela 
igualdade de chances ou oportunidades, prevalecendo a igualdade material ou substancial. 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Quanto ao mérito, as Comissões pertinentes entendem inegável o interesse público da 
proposta, razão pela qual se manifestam 

FAVORAVELMENTE ao Substitutivo, 

Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas com a execução do Substitutivo correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 

FAVORÁVEL, portanto, o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 25/11/2015. 

 

http://www.camara.sp.gov.br/
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

Conte Lopes (PTB) 

Eduardo Tuma (PSDB) 

Arselino Tatto (PT) 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Alessandro Guedes (PT) 

Laércio Benko (PHS) 

Pastor Edemilson Chaves (PP) 

Jonas Camisa Nova (DEM) 

Valdecir Cabrabom (PTB) 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

Reis (PT) 

Claudinho de Souza (PSDB) 

Marquito (PTB) 

COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, 
LAZER E GASTRONOMIA 

Senival Moura (PT) 

Atílio Francisco (PRB) 

Salomão Pereira (PSDB) 

Vavá (PT) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

José Police Neto (PSD) 

Adilson Amadeu (PTB) 

Milton Leite (DEM) 

Paulo Fiorilo (PT) 

Ricardo Nunes (PMDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/12/2015, p. 117 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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