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PARECER Nº 607/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0528/16.
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Antonio Donato, que visa
instituir os "Jogos Municipais da Pessoa Idosa - JOMI" a serem realizados, anualmente, no 1º
semestre de cada ano.
De acordo com a propositura, fica outorgada à Secretaria de Direitos Humanos e
Cidadania, a competência para planejar, implantar, desenvolver e executar os JOMI - Jogos
Municipais da Pessoa Idosa, contando com a colaboração das Secretarias da Saúde, Esporte e
Lazer, Educação e Assistência e Desenvolvimento Social.
O projeto merece prosperar. Vejamos.
Com efeito, no que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no
artigo 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, uma vez que a reserva de iniciativa para projetos de lei que disponham
sobre a prestação de serviço público foi abolida do citado diploma legal, através da Emenda nº
28, de 14 de fevereiro de 2006.
Sob o aspecto material, o projeto versa sobre esportes, matéria inserida na
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (art. 24, inciso IX, da CF)
e também dos Municípios, já que a tais entes é dado suplementar a legislação federal e
estadual no que couber (art. 30, inciso II, da CF).
Nesse sentido, é a lição de Fernanda Dias Menezes de Almeida - In, Competências na
Constituição de 1988, 4ª edição, São Paulo: Atlas, p. 125, para quem:
"[...] a competência conferida aos Estados para complementarem as normas gerais da
União não exclui a competência do Município de fazê-lo também. Mas o Município não poderá
contrariar nem as normas gerais da União, o que é óbvio, nem as normas estaduais de
complementação, embora possa também detalhar estas últimas, modelando-as mais
adequadamente às particularidades locais."
Em outro aspecto, 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 artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal.
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha Junior - In, Competências na Constituição
de 1988, 4ª edição, São Paulo: Atlas, p. 125, entende-se, não aquele interesse exclusivo do
Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais direto e imediato.
Nesse diapasão, observa-se a concretização do dever constitucional imposto ao Poder
Público de proteção ao desporto, insculpido no art. 217 do Texto Maior, in verbis:
"Art. 217 É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como
direito de cada um, observados:
I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua
organização e funcionamento;
II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto
educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;

III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional;
IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional."
Por outro lado, inegavelmente, o projeto volta-se à proteção de interesse das pessoas
idosas, que são o público alvo do projeto, medida que vai ao encontro do disposto na
Constituição Federal (art. 230) e na Lei Orgânica do Município (art. 225).
Com efeito, o idoso é um daqueles sujeitos especiais - assim como as crianças, os
adolescentes e as pessoas com deficiência - a quem o ordenamento jurídico determina que
seja dada proteção especial. Exatamente neste sentido dispõe a Constituição Federal em seu
art. 230 que é dever do Estado amparar as pessoas idosas.
O Estatuto do Idoso - Lei Federal nº 10.741/03, por sua vez, dispõe com bastante
precisão que:
"Art. 2º. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade
e dignidade."
A aprovação do projeto depende do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara,
nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município.
Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE.
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 24/05/2017.
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/05/2017, p. 70
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.
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