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PROJETO DE  LEI Nº 203/2017 

 

AUTOR: DEPUTADO ESTADUAL – MARCOS BRUNO 

 

EMENTA: “Cria o Programa de Incentivo à Admissão de 

Pessoas da Terceira Idade, no Mercado de Trabalho” 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto Lei nº 203/2017, de autoria do Deputado 

Marcos Bruno, tem como objeto criar o programa de Incentivo à 

Admissão de Pessoas da Terceira Idade, no Mercado de Trabalho” 

 

O Projeto em comento foi publicado no Diário do Poder Legislativo 

do dia 25 de outubro de 2017. 

 

A matéria em exame, na Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação, parecer nº449/2017, rejeitado no 

Plenário. Com determinação de seu prosseguimento. 

 

Veio à Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. 

Designado pelo Presidente  para relatar a matéria, “ex vi” do art. 52 

do RI, sobre a análise de mérito, passo a fazê-lo sustentando as 

razões que entendo pertinente a matéria em exame. 

 

É o sucinto relatório. 
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PARECER DO RELATOR  

 

 As funções legislativas consistem, em especial, na elaboração de 

leis definidas dentro da competência do Poder  Legislativo Estadual, 

conforme preceitos constitucionais. Nestes termos, os deputados 

podem apresentar projetos de lei, resoluções, decreto legislativo,   

emendas aos projetos de lei, todos indistintamente passarão por 

várias Comissões Permanentes. In casu, pela Comissão de Defesa 

da Cidadania e dos Direitos Humanos. 

 

Podemos sustentar que a Comissão de Cidadania, assim como os 

Direitos Humanos, tratam de matérias relacionadas a cidadania. 

Cidadania que se renova constantemente diante das 

transformações sociais, do contexto histórico vivenciado e 

principalmente diante da mudança de paradigmas ideológicos. Por 

tal razão é possível afirmar que cidadania não é uma ideia estática, 

mas dinâmica.   A noção de cidadania sempre esteve voltada para 

um agir, para uma conduta positiva de participação, especialmente 

quando se trata de matéria de comemorativa. 

  

É preciso ressaltar que  a Cidadania é o exercício dos direitos e 

deveres civis, políticos e sociais que estão previstos na constituição. 

Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações 

e lutar para que sejam colocados em prática. 

 

Para exercer a cidadania, os membros de uma sociedade devem 

usufruir dos direitos humanos, direitos fundamentais tanto no âmbito 

individual, coletivo ou institucional.   
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É preciso dizer  que os avanços obtidos através dos movimentos 

sociais e das lutas de classe têm sempre haver com a cidadania e 

direitos humanos, principalmente quanto  aos direitos relacionado 

as datas expressas em lei para fim definido como conscientização e 

de esclarecimento a população. 

 Da importância  da  defesa da cidadania e dos direitos humanos 

diante das organizações: - A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos tem uma importância mundial, apesar de não obrigar 

juridicamente que todos os Estados a respeitem. Para a Assembleia 

Geral da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem 

como ideal ser atingido por todos os povos e todas as nações, com 

o objetivo de que todos tenham sempre em mente a Declaração, 

para promover o respeito a esses direitos e liberdades. 

Em remate final sobre a matéria aqui mencionada.  Por isso, a 

importância da Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 

Humanos. Já que os direitos humanos constituem uma forma 

abreviada de mencionar os direitos fundamentais do ser humano e 

correspondem ao conjunto de faculdades e instituições que em 

cada momento histórico, concretizam as exigências de dignidade, 

liberdade e igualdade humanas, as quais são reconhecidas 

positivamente pelos ordenamentos jurídicos, nível nacional  e 

internacional. 

Neste sentido é a proposição em exame,  enquadra-se dentro do 

texto regimental, especialmente nesta Comissão, ou seja,  Cria o 

Programa de Incentivo à Admissão de Pessoas da Terceira Idade, 

no Mercado de Trabalho. 

 

É relevante o Projeto de Lei 203/2017, observando que é de suma 

importância promover a conscientização do mercado de trabalho 

sobre a necessidade de admitir pessoas na terceira idade. 
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 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no último 

ano, o Brasil possui 4,5 milhões de idosos empregados. "A 

tendência é (o idoso) aumentar a participação enquanto a 

economia estiver ruim. Os idosos têm margem para elevar ainda 

mais sua participação", diz o economista Rodrigo Leandro de 

Moura, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio 

Vargas (Ibre/FGV). 

A ocupação profissional é também positiva para os idosos. De 

acordo com Carlos André Freitas dos Santos, médico geriatra da 

Universidade Federal do Estado de São Paulo (Unifesp), a função 

cotidiana melhora o engajamento e a autoestima, que são 

essenciais para o envelhecimento saudável e ativo. "O idoso que 

trabalha tem um gasto energético maior, quando comparado com 

idosos que não trabalham. Isto está relacionado ao fato do 

trabalho normalmente estar ligado a deslocamentos que tiram o 

idoso do sedentarismo", afirma o médico. 

É bem acentuada a participação do idoso no mercado de trabalho. 

A maior concentração dos idosos no mercado de trabalho está no 

setor de serviços, representando cerca de 53% dos empregos. O 

comércio ocupa a segunda maior ocupação, com 22,3% seguido da 

indústria com 11,9%. Mostram-se as estatísticas que  

em relação ao vínculo empregatício, a maior parte dos idosos no 

mercado de trabalho são autônomos. Os trabalhadores idosos 

autônomos representam 43,9% dos demais vínculos empregatícios. 

Tomando como base o que ficou exposto, o Projeto de Lei nº 

203/2017, é altamente relevante quanto ao seu mérito. Em especial 

por tratar de pessoa idosa no mercado de trabalho. 

 

Identificador: 33003800300031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

  

Projeto de  Lei nº 203/2017. Página 

Carimbo / Rubrica 

                          

Com estas considerações a Comissão de Defesa da Cidadania e 

Diretos Humanos, é pela aprovação do Projeto de Lei nº 203/2017. 

 Assim sugerimos aos demais membros à adoção do seguinte: 

  

                          PARECER Nº              /2017. 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS é pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 203/2017, de 

autoria do Deputado Estadual Marcos Bruno. 

 

Sala das Comissões, em          de                                     de  2017 
 
..................................................................................Presidente 
 
..................................................................................Relator 
 
...................................................................................Membro 
 
...................................................................................Membro 
 
...................................................................................Membro 

Identificador: 33003800300031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


