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Cria o Conselho Municipal de 
Economia Popular e Solidária. 

 
 
 

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Economia Popular 
e Solidária, com a finalidade de apoiar, no âmbito do Município, 
iniciativas coletivas de geração de trabalho e renda organizadas com 
base na autogestão, cooperação e solidariedade. 

 
Art. 2º O Conselho será um órgão vinculado à Secretaria de 

Desenvolvimento Social, com autonomia administrativa e financeira. 
 
Art. 3º O Conselho Municipal de Economia Popular e 

Solidária, compor-se-á de: 
a) Conselho Deliberativo; 
b) Assessoria Técnica; 
c) Secretaria Executiva; 

 
Art. 4º Compete ao Conselho todas as atribuições, a nível 

local, que foram acometidas ao Fórum Nacional de Economia 
Solidária. 

 
Art. 5º O Conselho será composto, de forma paritária, por 10 

(dez) membros, com mandato bienal, admitindo-se uma recondução, 
por igual período. 

 
Art. 6º Na primeira reunião, após a posse, o Conselho 

escolherá um membro para presidi-lo e um outro para exercer o 
cargo de vice-presidente (a). 

 
Art. 7º A composição do Conselho, guardada a paridade entre 

as representantes governamentais e não governamentais, deverá 
obedecer: 
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I – REPRESENTAÇÃO GOVERNAMENTAL: cinco membros 
efetivos e cinco suplentes escolhidos pelo Prefeito Municipal, a serem 
indicados pelos seguintes órgãos: 

a) 2 (dois) representantes da Secretaria de Desenvolvimento 
Social (Diretoria de Economia Solidária); 

b) 1 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento 
Sustentável da Produção (Coordenadoria do Empreender-
JP); 

c) 1 (um) representante da Coordenadoria de Políticas 
Públicas para as Mulheres – CPPM; 

d) 1 (um) representante do Gabinete do Prefeito. 
 
II – REPRESENTAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL: cinco membros 

efetivos e cinco suplentes escolhidos observando a seguinte divisão: 
a) 2 (dois) representantes de entidades da Sociedade Civil 

afetas ao desenvolvimento da Economia Popular e Solidária; 
b) 1 (um) representante da Universidade Federal da Paraíba; 
c) 2 (dois) representantes de empreendimentos de Economia 

Popular e Solidária. 
 
§ 1º O processo de escolha dos (das) representantes das 

entidades da Sociedade Civil, bem como dos (das) representantes de 
empreendimentos, e seus respectivos suplentes ficará a cargo das 
mesmas, desde que atendam os requisitos estabelecidos no inciso II, 
do Art. 7º. 

 
§ 2º O processo de escolha deverá ser fiscalizado por um 

(uma) representante do Ministério Público a ser indicado (a) pela 
Procuradoria Geral de Justiça, por solicitação da Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria de Desenvolvimento Social. 

 
Art. 8º Os membros e seus respectivos suplentes serão 

nomeados (as) a termo pelo Prefeito Municipal, no máximo, 30 
(trinta) dias após a escolha das representantes das entidades não 
governamentais. 

 
Art. 9º Os representantes e suplentes indicados (as) pelo 

Pode Executivo poderão ser substituídos antes da conclusão dos 
respectivos mandatos, se assim o decidir o Chefe do Poder Executivo. 

 
Art. 10º O exercício da função de conselheiro (a) não será 

remunerado. 
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Art. 11º No caso de extinção ou perda do mandato dos 

membros efetivos que representam a Prefeitura Municipal, serão 
convocados os (as) respectivos suplentes para assumirem a vaga e 
indicados novos conselheiros (as) para preenchimento dos cargos 
vagos. 

 
Art. 12º No caso de extinção ou perda dos mandatos dos 

membros efetivos, que representem as entidades da Sociedade Civil, 
serão convocados os (as) suplentes e indicados novos (as) 
conselheiros (as) para preenchimento dos cargos vagos. 

 
Art. 13º Instalam-se as sessões do Conselho com a presença 

mínima de 06 (cinco) de seus membros, nestes incluindo o (a) 
Presidente ou quem o (a) estiver substituindo. 

 
Art. 14º O Conselho Municipal de Economia Popular e 

Solidária funcionará com pessoal cedido pela Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, podendo, também, solicitar o assessoramento que se 
fizer necessário a outros órgãos públicos, para melhor respaldo de 
suas decisões. 

 
Art. 15º As dotações destinadas ao Conselho serão, 

anualmente, incluídas no orçamento do Município. 
 
Art. 16º A estrutura, atribuições e funcionamento do 

Conselho Municipal de Economia Popular e Solidária, serão 
disciplinados pelo Regimento Interno a ser aprovado pelo Conselho e 
homologado, através de Decreto, pelo Chefe do Executivo, 
respeitadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de 
Economia Popular e Solidária. 
  

 
Sala das Sessões da CMJP, ____de março de 2009. 

 
 

 

 

 
SANDRA MARROCOS 

VEREADORA 
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Justificativa 

 
 O cenário sócio-econômico atual não se apresenta em seus 
melhores dias. A crise especulativa internacional começa a ser 
sentida de maneira mais forte em nosso país. Segundo analistas, a 
produção industrial deve cair 12,4% este ano. As exportações 
também sofrem queda, que poderá chegar a 11%. O resultado mais 
visível disto é o crescente desemprego, que traz consigo outros 
graves problemas sociais, como a violência e a fome. 
 
 Para se tentar combater a crise, tem-se buscado formas 
alternativas de organização do trabalho, com o fortalecimento do 
mercado interno. Quem aparece como uma possibilidade viável é a 
organização dos (das) trabalhadores (das) em grupos de produção 
baseados nos princípios da Economia Popular Solidária. 
 
 Economia Popular Solidária é o nome dado as novas formas de 
produção e consumo, voltadas para a autogestão do empreendimento 
e o preço justo. A organização geralmente se dá por meio de 
cooperativas ou redes de auxílio entre trabalhadores (as) e 
consumidores (as). 
 
 As primeiras organizações baseadas nos valores e princípios da 
Economia Solidária surgem no Brasil durante a crise econômica dos 
anos 1980, a década perdida. Neste período, o Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro caiu de 8,6%, na década anterior, para 1,3%, a 
inflação anual por mais de uma vez ultrapassou a faixa de 1.000%. 
 
 O movimento cresce nos anos de 1990 sob o contexto das 
políticas neoliberais que intensificaram a concentração de renda no 
país. Pode-se dizer que esta primeira década do século XXI, e a 
próxima também, representam o momento de busca pela 
consolidação do movimento e de difusão desta idéia para outros 
países do globo. 
 
 O que faz dos empreendimentos econômicos solidários um 
alternativa viável é o fato de não serem especulativos, portanto, não 
são atingidos diretamente pelas crises financeiras. Isso abre espaço 
para o crescimento nestes momentos críticos, como aconteceu na 
Argentina no início desta década. 
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 Hoje, a Economia Solidária possui forte apoio do governo 
federal, através da Secretaria Nacional de Economia Solidária – 
SENAES, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego. Esta 
secretaria trabalha em contato direto com a sociedade civil 
organizada que atua em prol do desenvolvimento da Economia 
Solidária. 
  
 Através de mapeamento realizado pelo Sistema Nacional de 
Informações em Economia Solidária (SIES), ficou constatado que o 
Brasil tem hoje por volta de 1,2 milhão de pessoas praticando 
Economia Solidária, movimentando cerca de 6 (seis) bilhões de reais 
por ano. 
 
 Em alguns estados já se percebe uma sensibilidade para o 
tema. O Governo do Estado da Bahia inaugurou no último dia 11 de 
dezembro, o Centro Público de Economia Solidária da Bahia – CESOL. 
Também na Bahia, a Assembléia Legislativa começou a discutir no 
final do ano passado a criação do marco legal em Economia Solidária, 
um passo muito importante para a consolidação dos grupos, uma vez 
que este é um dos seus principais obstáculos. 
 
 Em Pernambuco, em 18 de dezembro de 2008, foi sancionada 
pelo governador Eduardo Campos (PSB) a Lei n° 13.704, que criou o 
Conselho Estadual de Economia Popular Solidária – CEEPS, com o 
objetivo de, junto à sociedade civil, fomentar ações governamentais 
(políticas públicas) em Economia Solidária. Tal conselho já existe 
também no Estado de Minas Gerais. 
 
 No âmbito municipal podem-se citar: a Prefeitura de Aracaju – 
SE, que tem realizado em conjunto com a sociedade civil organizada 
e instituições de apoio a projetos de Economia Solidária, ações de 
geração de emprego e renda baseados nos conceitos solidários 
populares; a Prefeitura Municipal de João Pessoa, que criou em 2005 
a Diretoria de Trabalho, Renda e Economia Solidária; a Prefeitura do 
município de Lagoa de Velhos, no Rio Grande do Norte – RN, que, 
como uma das primeiras ações do novo governo recém-empossado 
no início de janeiro de 2009, criou a Secretaria de Integração e 
Economia Solidária. 
 
 Estes exemplos citados acima com certeza não são os únicos, 
muitas outras prefeituras e estados estão se adequando e 
sensibilizando à questão da Economia Popular Solidária. Nossa capital 
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já possui vários grupos de produção, é preciso incentivá-los e 
contribuir para que se desenvolvam e tragam às pessoas a sua 
autoestima e dignidade. É com este intuito que se torna de extrema 
importância a criação do Conselho Municipal de Economia Popular e 
Solidária. 
 


