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COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOCIOEDUCAÇÃO, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

Projeto de Lei nº 203/2017 
 

Autor: Marcos Bruno 

 
Ementa: “Cria programa de Incentivo à Admissão de Pessoas da 

Terceira Idade no Mercado de Trabalho.’’ 

 

RELATÓRIO 
 

 O Projeto de Lei nº 203/2017, de autoria do Deputado Marcos 

Bruno, tem como objetivo 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 09 de junho de 2017, consoante fls. 22 dos autos. 

Foi protocolada no dia 30 de maio de 2017, e lida no expediente do 

dia 31 de maio de 2017.  

 

Após, a Proposição recebeu Parecer de n° 449 na Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação pela 

inconstitucionalidade, e o Parecer de n° 08/2018 pela aprovação na 

Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, vindo a 

seguir a esta douta Comissão de Assistência Social, Socioeducação, 

Segurança Alimentar e Nutricional, para exame e parecer de mérito, 

atendendo o disposto no artigo 50-A do Regimento Interno (Resolução 

nº 2.700/09). 

 

É o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 

 A presente propositura tem como objetivo criar o programa de 

Incentivo à Admissão de Pessoas da Terceira Idade no Mercado de 

Trabalho. 

 Na análise do presente Projeto de Lei importa em verificação de 

pertinência meritória no que tange a seu objeto, com enfoque no 

campo de atuação desta Comissão.   

 

Com esse específico mister, cabe destacar que a 

Justificativa do Autor revela importante informação, especialmente 

quando destaca que:  

‘’A conjuntura política atual é alarmante não 

apenas em aspectos de imoralidade pública e escândalos de 

corrupção.  

As reformas legislativas atuais trazem 

preocupação à população no que pertine a direitos trabalhistas e ao 

direito à aposentadoria, tendo em vista as atuais reformas 

trabalhista e da previdência em trâmite no Congresso Nacional. 

Direitos fundamentais serão suprimidos e resta ainda ao 

trabalhador a preocupação com a reinserção no mercado de 

trabalho, sob pena de nunca atingir o direito de se aposentar.  

 

Dessa forma, é de suma importância promover a 

conscientização do mercado de trabalho sobre a necessidade de 

admitir pessoas na terceira idade. Sem que se promova esse 

programa, os efeitos negativos da reforma irão além do quadro já 

estimado, trazendo enormes prejuízos aos brasileiros. (...)’’  
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Pela ótica da área de atuação desta Comissão, a proposição em 

epígrafe é avaliada ante a abordagem de assuntos inerentes à politica 

de Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional. 

 

A Assistência social destina-se ao atendimento das necessidades 

básicas dos indivíduos, mais precisamente em prol da família, 

maternidade, infância, adolescência, velhice, o amparo às crianças e 

aos adolescentes carentes, promoção da integração ao mercado de 

trabalho, bem como a habilitação e reabilitação das pessoas usuárias 

de drogas e a promoção de sua integração à vida comunitária. 

 

Neste contexto vale mencionar texto extraído do site da Revista 

Brasileira de Ciências e Saúde: 

 

‘’O crescimento da população idosa e o aumento da expectativa 

de vida têm-se tornado, com frequência, temas de discussões em 

diversos setores da sociedade brasileira. As conquistas da 

humanidade para o aumento da expectativa de vida trazem junto uma 

nova realidade: o papel dos idosos na sociedade. Com o aumento da 

longevidade as pessoas querem continuar a ser ativas, a fazer parte do 

processo produtivo. O trabalho para os idosos além de constituir uma 

fonte de renda, muitas vezes, como complemento essencial à 

aposentadoria, é também uma forma de se manter útil, de se ocupar, 

uma questão de dignidade. E, portanto, se deve compreender que o 

envelhecimento não significa improdutividade e dependência. Sendo 

assim, com base na revisão da literatura realizada percebe-se uma 

presença crescente dos idosos nos postos de trabalho, e que estes 

contribuirão definitivamente para o mercado de trabalho, através dos 

conhecimentos adquiridos e, portanto, cabe às empresas se 

prepararem para este cenário, promovendo um ambiente 
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organizacional que estimule a produtividade e o aproveitamento desse 

capital intelectual. ’’ 

 

Em conclusão final e considerando a análise de mérito acima 

disposto, identificamos o Projeto de Lei nº 203/2017, como portador 

de relevante interesse público sob o âmbito de análise desta 

Comissão, especialmente destacadas no art. 50-A do Regimento 

Interno deste poder. 

 

Face ao exposto, esta relatoria propõe aos doutos membros 

desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº                  /2018 

 A Comissão de Assistência Social, Socioeducação, 

Segurança Alimentar e Nutricional é pela aprovação do Projeto de 

Lei nº 203/2017, de autoria do Deputado Marcos Bruno.  

Sala das Comissões, em         de                         de 2018. 

 

_____________________________________PRESIDENTE 

 

________________________________________RELATOR 

 

________________________________________MEMBRO 

 

________________________________________MEMBRO 

 

________________________________________MEMBRO 
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