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SUBSTITUTIVO 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 DECRETA:  
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 As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.” 
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PARECER Nº 366/2013 CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E 
MULHER; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O SOBRE O SUBSTITUTIVO 
Nº        AO PROJETO DE LEI Nº 0519/08.  
Trata-se de substitutivo nº  apresentado em Plenário ao projeto de lei nº 
0519/08, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, que visa criar os Conselhos 
Municipais Regionais de Idosos nas 31 Subprefeituras do Município de São Paulo.  
O substitutivo aprimora a proposta original efetuando as seguintes alterações; (i) 
Fixa em seu art. 1º que além das Assembleias 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; (ii) Determina que a utilização do espaço para reunião será sempre 
agendada junto à respectiva Subprefeitura; e (iii) Estabelece que as conclusões 
serão submetidas à análise do Grande Conselho Municipal do Idoso.  
Sob o aspecto jurídico, encontra fundamento na iniciativa legislativa dos membros 
da Câmara para a criação de Conselhos, desde que estes sejam revestidos de 
natureza jurídica eminentemente fiscalizatória, exercendo funções de colaboração e 
controle da Administração, como instrumentos de participação comunitária no 
governo da comuna.  
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).  
Cabe considerar ainda que, em termos formais, a iniciativa para a propositura é 
regrada 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.  
Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Quanto ao mérito, as Comissões pertinentes entendem inegável o interesse público 
do substitutivo proposto, razão pela qual se manifestam  
FAVORAVELMENTE ao Substitutivo.  
Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor, vez que as despesas com a execução do Substitutivo correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias.  
FAVORÁVEL, portanto, o parecer.  
Sala das Comissões Reunidas, 16/04/2013  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  
Alessandro Guedes – PT  
Arselino Tatto – PT  
Conte Lopes – PTB  
Eduardo Tuma – PSDB  
George Hato – PMDB  
Laercio Benko – PHS  
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
Coronel Camilo – PR  
David Soares – PSD  
COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER  
Calvo –PMDB  
Edemilson Chaves – PP  
Noemi Nonato – PSB  
Patricia Bezerra – PSDB  
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Jair Tatto – PT  
Marta Costa – PSD  
Paulo Fiorilo – PT  
Ricardo Nunes – PMDB  
Wadih Mutran - PP  
 


