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PARECER CONJUNTO N° 1810/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 528/2016.
O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereador Antonio Donato, institui os
"JOMI- Jogos Municipais da Pessoa Idosa" a serem realizados, anualmente, no 1º semestre de
cada ano.
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela
legalidade.
Segundo a justificativa do projeto, os jogos em questão já estão sendo realizados
desde 2013, por força de portaria exarada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e
Cidadania, considerando a evolução do envelhecimento populacional e da longevidade como
um desafio da saúde pública contemporânea nos países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Diante das transformações demográficas cada vez mais aceleradas, o aumento da expectativa
de vida e da população idosa, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a prática da
atividade física e esportiva para a pessoa idosa, como meio de alcançar uma melhor qualidade
de vida, tanto na saúde física como a mental e emocional, procurando prazer no movimento e
nas relações sociais. Reforça esta tendência, a Política Nacional do Idoso implementada pela
legislação: Lei Federal nº 8.842/94, o Estatuto do Idoso - Lei Federal nº 10.741/03 e a Política
Municipal do Idoso-Lei Municipal nº 13.834/04 e o Programa de Envelhecimento Ativo- Lei
Municipal nº 14.905/09.
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende
que o presente projeto deve prosperar. Portanto, o parecer é favorável.
Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor,
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Portanto, o parecer é favorável.
Sala das Comissões Reunidas, 06.12.2017.
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/12/2017, p. 129
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.
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