
 

Contribuição ao Caderno Preliminar de Propostas  
 
Audiência Sub-Região: Sudeste 
Município: Rio Grande da Serra 
 
 
Nome/Entidade: Conlutas 
Cidade: Rio Grande da Serra      Sub-região: Sudeste 
 
Assinale o item relacionado à sua contribuição (apenas uma opção):  
 
(  ) Princípios          (  ) Diretrizes          (  ) Governança Metropolitana e Sistema de Fundos Interfederativos 
 
Ordenamento Territorial: 
(  ) 1.1 Macrozoneamento Metropolitano                             (  ) 1.2 Estratégias para a Ação Metropolitana 
(  ) 1.3 Áreas Estratégicas de Intervenção Metropolitana 
 
Propostas Estruturadas:       
(X)  A: Desenvolvimento Econômico, Social e Territorial            (  )  B: Habitação e Vulnerabilidade Social 
(  )  C: Meio Ambiente, Saneamento e Recursos Hídricos          (  )   D: Mobilidade, Transporte e Logística 
(  )   E: Temas Relevantes 
 
Contribuição: 
 
PROPOSTA 15 - Programa de Economia Solidária e Conselho Gestor. Instituir como diretriz de governança 
interfederativa, programa de fomento à economia popular solidária na RMSP, objetivando promover a 
estruturação de Cooperativas e outras formas de Empreendimentos Solidários nos setores primário, 
secundário e terciário da economia, de modo que contribua com a geração de emprego e relações de trabalho 
nos Municípios da RMSP. Que a gestão do Programa seja feita por um Conselho Metropolitano de Economia 
Solidária - CMES, órgão colegiado de caráter consultivo e propositivo, de composição tripartite e vinculados a 
geração de emprego e relações de trabalho Estadual, Municipais e instituições da sociedade civil afins, visando 
estimular a participação da sociedade civil e do Governo no âmbito da política de economia solidária 
instrumento do desenvolvimento. -. Justificativa fundamentação da proposta: A proposta tem fundamento 
legal na lei Estadual nº 14.651, de 15 de dezembro de 2011 que instituiu o Programa estadual de fomento à 
economia popular solidária no Estado de São Paulo, e do Decreto Federal nº 5.811, de 21 de junho de 2006 
que dispõe sobre composição, estruturação, competência e funcionamento do Conselho de Economia 
Solidária. 
__________________________________________________________________________________________ 
OBS.: A contribuição 762 refere-se ao item 15 do anexo. 
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