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PARECER Nº 546/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0519/08. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Toninho Paiva, que visa criar 
os Conselhos Municipais Regionais de Idosos nas 31 Subprefeituras do Município de 
São Paulo, com o objetivo de proporcionar um espaço coletivo, com maior facilidade de 
acesso, no qual os idosos possam reunir-se com o propósito de discutir e propor 
políticas públicas e ações destinadas ao segmento do idoso. 
Inicialmente, cumpre que se lembre que o Brasil organiza-se como Estado Democrático 
de Direito, no qual os princípios democráticos são viabilizados por instituições típicas 
da democracia representativa, complementadas por meios de formas diretas de 
exercício de poder pelos cidadãos de modo a ampliar a participação popular na gestão 
da “coisa pública”. 
Na Lei Orgânica do Município de São Paulo, a natureza híbrida de nosso sistema 
democrático, que pode ser caracterizado como “semi-direto” ou “participativo”, traduz-
se na institucionalização de vários instrumentos clássicos de democracia direta como o 
plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de lei. A Lei Maior do Município prevê 
mesmo que, de modo semelhante ao existente no plano federal, exista, ao lado da 
representação tradicional exercida pelo Poder Legislativo, uma série de entidades 
representativas de modo a aproximar ao máximo a população da esfera pública. 
Assim, a Lei Orgânica paulistana dispõe em seus arts. 8º e 9º, I, da seguinte maneira: 
“Art. 8º - O Poder Municipal criará, por lei, Conselhos compostos de representantes 
eleitos ou designados, a fim de assegurar a adequada participação de todos os 
cidadãos em suas decisões. 
Art. 9º - A lei disporá sobre: 
I – o modo de participação dos Conselhos, bem como das associações representativas, 
no processo de planejamento municipal e, em especial, na elaboração do Plano Diretor, 
do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual.” 
A própria Lei Orgânica expressamente prevê a criação  tanto do Conselho Municipal de 
Educação (art. 200, § 2º) quanto do Conselho Municipal de Saúde (art. 218). 
Entende-se, assim, que em decorrência do próprio poder de auto-organização política 
e administrativa dos Municípios, elevados a entes da Federação por força do art. 1º da 
Constituição Federal de 1988, podem eles criar os Conselhos que considerarem 
necessários para a efetiva institucionalização dos princípios inerentes a uma 
democracia semi-direta como a consagrada pela Lei Magna da Nação. 
O art. 8º da Lei Orgânica paulistana exige tão-somente sejam os Conselhos Municipais 
criados por lei. Respeitada a reserva legal quanto à sua gênese, os Conselhos 
Municipais poderão ser criados pelo Poder Municipal através de iniciativa de qualquer 
um dos dois Poderes que compõem aquele Poder, seja o Executivo, seja o Legislativo. 
Pode-se questionar se tais Conselhos não seriam matéria de “organização 
administrativa”, só podendo desse modo, ser criados por projetos de lei de iniciativa 
privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do inciso IV, do § 2º, do art. 37, da 
Lei Maior do Município. 
Entendemos que não, por vários e consistentes motivos. 
Em primeiro lugar, cabe lembrar que o já citado art. 8º refere-se ao Poder Municipal e 
este se expressa por qualquer um dos dois Poderes que o compõem. 
Em segundo lugar, cumpre seja reafirmado que, por força do que consta no “caput” do 
art. 37 da Lei Orgânica do Município a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
Comissão permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos, na forma e 
nos casos previstos na própria Lei Maior. 



Os casos de iniciativa legislativa privativa exigem seja ela expressa. Ora, os Conselhos 
Municipais não podem ser simplesmente caracterizados como parte da “organização 
administrativa” e como tal criados tão-somente por lei de exclusiva iniciativa do 
Prefeito. A marca principal da “organização administrativa” é seu caráter hierárquico. 
Por isso mesmo, que o legislador atribui exclusivamente ao Prefeito, o direito de 
propor a estrutura institucional e legal através da qual ele cumprirá suas funções como 
Chefe da Administração. Os Conselhos Municipais, apesar de eventualmente constarem 
do organograma do Poder Executivo, não mantêm, em relação a ele, qualquer vínculo 
de subordinação. As funções desses Conselhos são de colaboração e de controle, 
mantendo, pois, uma relação “horizontal”, nitidamente não hierárquica, com o Poder 
Executivo. Na própria medida em que os Conselhos Municipais possuem natureza 
fiscalizatória, sua criação não pode ficar ao alvitre daquele que vai ser fiscalizado sob 
pena de jamais se efetivar. 
Outrossim, sob o aspecto material, o projeto se encontra em consonância com os 
mandamentos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município. Com efeito, o 
idoso é um daqueles sujeitos especiais – assim como as crianças e adolescentes e as 
pessoas portadoras de necessidades especiais – 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, assegurando sua participação na comunidade. A Lei Orgânica, por sua vez, 
dispõe no mesmo sentido em seu art. 225. 
Ainda nessa linha, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) prevê a participação na vida 
política como direito fundamental dos idosos: 
“Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, 
o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, 
individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas Leis.  
§ 1º O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos: ... 
VI – participação na vida política, na forma da lei;” 
Observe-se que o projeto relaciona-se com tema de suma importância na estrutura 
jurídico-política do País, qual seja a participação da população na gestão da coisa 
pública. No que tange a este aspecto, é importante lembrar que o Brasil é um Estado 
Democrático de Direito que tem como alicerces, além dos institutos típicos da 
democracia, outras formas diretas de exercício do poder pelos cidadãos, conforme 
definido em nossa Carta Magna (art. 1º e seu parágrafo único). 
Isto posto, nada obsta a normal tramitação da propositura que encontra seus 
fundamentos nos arts. 8º, 9º, I; 37, “caput” e 225 da Lei Orgânica do Município de São 
Paulo; art. 230 da Constituição Federal e art. 10 do Estatuto do Idoso. 
De se notar, apenas, que a propositura não apresenta redação que expresse 
adequadamente seu objeto, além da necessidade de sua adaptação às regras de 
técnica legislativa elencadas na Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, 
que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, razão pela 
qual apresentamos o substitutivo que segue. 
A aprovação deste projeto de lei dependerá de apreciação em 2 (dois) turnos de 
discussão e votação e do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, 
nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 
Pelo exposto, na forma do substitutivo ora apresentado, somos 
PELA LEGALIDADE. 
 
SUBSTITUTIVO Nº                DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0519/08 
 
Dispõe sobre a democratização e participação ativa dos idosos em colaboração ao 
Grande Conselho Municipal do Idoso, e dá outras providências. 



 
A Câmara Municipal de São Paulo  D  E  C  R  E  T  A: 
Art. 1º Além das Assembléias Regionais bienais, instaladas nas Subprefeituras, 
conforme disposição do art. 6º da Lei nº 11.242, de 24 de setembro de 1992, os 
idosos residentes na área da respectiva Subprefeitura, individualmente ou organizados 
em entidades reunir-se-ão, no mesmo espaço, sempre que houver necessidade de 
discussão de assuntos e políticas de interesse da categoria. 
Parágrafo único. A utilização do espaço para reunião será sempre agendada junto à 
respectiva Subprefeitura. 
Art. 2º As conclusões serão submetidas à análise do Grande Conselho Municipal do 
Idoso. 
Art. 3º O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
contados de sua publicação. 
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 24/6/09 
Ítalo Cardoso – PT – Presidente (abstenção) 
João Antonio – PT – Relator 
Abou Anni – PV  
Celso Jatene – PTB (abstenção) 
Gabriel Chalita – PSDB  
Gilberto Natalini – PSDB  
José Olímpio – PP  
Kamia – DEM  
 


