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PARECER Nº 1445/2008 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0498/08. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Toninho Paiva, que visa criar 
o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Idoso, com intuito de proporcionar os meios 
financeiros às políticas públicas e ações destinadas aos idosos. 
De acordo com o art. 5° da propositura, o referido Fundo será gerido e administrado 
pelo Grande Conselho Municipal do Idoso, vinculado ao Gabinete do Sr. Prefeito, nos 
termos do art. 1º da Lei nº 11.242, de 24 de setembro de 1992. 
Em que pesem os meritórios propósitos de seu autor, o projeto não reúne condições de 
prosperar, como veremos. 
Com efeito, a Lei Orgânica do Município de São Paulo, em seu art. 69, inciso XVIII, 
estabelece: 
“Art. 69 – Compete privativamente ao Prefeito, além de outras atribuições previstas 
nesta Lei: 
(...) 
XVIII – propor à Câmara Municipal a criação de fundos destinados ao auxílio no 
financiamento de serviços e/ou programas públicos.” (grifamos) 
Como se vê, a presente proposta se insere dentre aquelas matérias de iniciativa 
privativa do Chefe do Executivo, ou seja, este é o único legitimado a dar o impulso 
inicial.  
Dessa forma, o Poder Legislativo, ao adentrar no campo das matérias de iniciativa 
exclusiva do Sr. Prefeito, acaba por violar o princípio constitucional da independência e 
harmonia entre os Poderes, estatuído no art. 2° da Constituição Federal, no art. 5° da 
Constituição do Estado de São Paulo e no art. 6° da Lei Orgânica do Município de São 
Paulo. 
Por fim, ressalte-se que já é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que nem 
mesmo a sanção tem o condão de afastar a inconstitucionalidade formal decorrente do 
vício de iniciativa (ADin n. 13.882-0, TJESP; ADin n. 1.070, STF, j. 23.11.94). 
Ante todo o exposto somos 
PELA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 03/12/08 
João Antonio – PT - Presidente  
João Antonio – PT – Presidente (voto de qualidade) 
Carlos A. Bezerra Jr. – PSDB  
Celso Jatene – PTB  
Russomanno – PP  
 
VOTO VENCIDO DA RELATORA VEREADORA CLAUDETE ALVES E DOS VEREADORES 
ADEMIR DA GUIA, AGNALDO TIMÓTEO E KAMIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0498/08. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, que visa criar o 
Fundo Municipal de Desenvolvimento do Idoso, com intuito de proporcionar os meios 
financeiros às políticas públicas e ações destinadas aos idosos. 
De acordo com o art. 5° da propositura, o referido Fundo será gerido e administrado 
pelo Grande Conselho Municipal do Idoso, vinculado ao Gabinete do Sr. Prefeito, nos 
termos do art. 1º da Lei nº 11.242, de 24 de setembro de 1992. 
Sob o ponto de vista jurídico, o projeto poderá prosseguir. 
Com efeito, segundo o disposto no art. 30, I, da Constituição Federal: 
“Art. 30. Compete aos Municípios: 



I – legislar sobre assuntos de interesse local”. 
A propósito, a Lei Orgânica Paulistana reza em seu artigo 13: 
“Art. 13. Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o especificado 
no artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, especialmente: 
I – legislar sobre assuntos de interesse local.” 
Ademais, a propositura encontra fundamento no art. 37, caput, da Lei Orgânica 
Municipal, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão 
Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. 
Cumpre observar ainda que o Estado Constitucional de Direito gravita em torno da 
dignidade da pessoa humana e da centralidade dos direitos fundamentais.  
Desta forma, não há como negar que a criação desse fundo municipal se torna 
necessária para garantir efetividade aos princípios constitucionalmente legitimados, 
assim como estabelecido pelo artigo 230 da Constituição Federal, in verbis: 
“Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e 
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.” (g.n.) 
A matéria está sujeita ao quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara para 
deliberação, na forma do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica Municipal. 
Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 03/12/08 
João Antonio – PT - Presidente (contrário) 
João Antonio – PT – Presidente (contrário / voto de qualidade) 
Claudete Alves – PT – Relatora 
Ademir da Guia – PR  
Agnaldo Timóteo – PR  
Carlos A. Bezerra Jr. – PSDB (contrário) 
Celso Jatene – PTB (contrário) 
Kamia – DEM  
Russomanno – PP (contrário) 
 


