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PARECER Nº 1065/2010 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 519/08.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Vereador Toninho Paiva, que cria os 
Conselhos Regionais de idosos nas 31 Subprefeituras do Município de São Paulo.  
O PL visa garantir os direitos e o bem estar da população idosa que se faria 
representar mais proximamente da realidade local, levando suas demandas ao 
Grande Conselho do Idoso.  
A Comissão de Justiça houve por bem apresentar um substitutivo ao projeto 
original, buscando atender ao real espírito da propositura que é o da 
democratização e participação do idoso em colaboração ao Grande Conselho do 
Idoso e para tanto não viu a menor necessidade de criação de conselhos Regionais.  
Na audiência pública realizada, o autor do projeto de lei se fez representar por sua 
assessoria (Sra. Vera Lúcia) que se manifestou favoravelmente ao substitutivo de 
CCJLP (fls. 38 e 41).  
Instado a se manifestar sobre a viabilidade da propositura, o Executivo deixou 
inequivocamente claro que é favorável ao substitutivo apresentado pela Comissão 
de Justiça e Legislação Participativa (fls. 60/62) e que a proposta original incorre 
em vício de iniciativa (fls. 49) porque dispõe sobre a estrutura organizacional do 
Poder Executivo para a criação dos Conselhos Regionais.  
Na reunião do dia 25 de agosto de 2010 da Comissão Extraordinária Permanente do 
Idoso e de Assistência Social, a Sra. Vera Lúcia (assessora do Vereador Toninho 
Paiva) reiterou sua posição favorável ao substitutivo da CCJLP, opinião esta que foi 
compartilhada pelo Presidente da referida Comissão, Vereador Cláudio Prado; pelo 
Vice-Presidente do Grande Conselho do Idoso, Sr. Marcel Thomé e por outros 
membros da atual gestão que estavam presentes na reunião.  
Assim, favorável é o nosso parecer ao SUBSTITUTIVO apresentado pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, considerando-se tudo que nos 
autos consta e considerando-se, também, a concordância do próprio autor com o 
substitutivo, que em última análise não fere a legislação e conserva a intenção 
original, qual seja a democratização e participação do idoso residente nas áreas das 
Subprefeituras.  
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, 08/09/10.  
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