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PROJETO DE LEI N'

Institui o Dia Municipal de
Conscientização sobre a Violência contra os

Idosos no Município de Fortaleza na forma que

indica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVA:

Art. 1° -Fica instituído o Dia Municipal de Conscientização sobre a
Violência contra os Idosos, a ser celebrado anualmente no dia 1° de

Outubro.

Art. 2° - A data comemorativa ora instituída passará a constar no Calendário

Oficial de Datas e Eventos do Município.

Art. 3° - O Poder Público poderá organizar e promover eventos, palestras,
projetos, programas e ações que objetivem a reflexão e
sensibilização sobre o tema.

Art. 4° - As despesas decorrentes da aprovação deste Projeto de Lei

correrão à conta de verba orçamentaria própria.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Quando tratamos de maus-tratos contra idosos, pensamos sempre

na violência física. Entretanto, não é a única forma existente, há muitas outras,

por vezes, mais escondidas e mascaradas: a psicológica, a económica, a

moral, a sexual, a familiar, a social, a institucional, etc.

Algumas informações importantes podem ser obtidas pela análise da

realidade dos idosos no Brasil:

• Os baixos índices de denúncias, especialmente porque muitos

tipos de violências são praticados por pessoas das quais os

idosos dependem. Estima-se em 15% o número de casos

denunciados entre o total dos atos praticados;

• Os relatos variam entre casos de violência urbana, como assaltos

e estupros, cometidos por desconhecidos, à violência doméstica

física, como espancamentos e atentados contra a vida, ou

psíquica, com humilhações sistemáticas cometidas por familiares,

vizinhos e conhecidos em geral, passando também pela violência

institucional, na forma do desrespeito aos direitos dos idosos, por

exemplo, em hospitais e no transporte público;

• Algumas das violências mais sofridas pelos idosos são ofensas,

tratamento com ironia, gozação, humilhação ou menosprezo

devido à idade;

Muitos idosos ficam sem tratamento ou remédios necessários à

sua qualidade de vida e sobrevivência;

• A recusa de trabalho ou emprego aos idosos, bem como sua

demissão sem justa causa também são práticas comuns no

mercado de trabalho;

Muitos idosos ficam sem alimentos e mantimentos básicos para

sua qualidade de vida;
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• Estas pessoas são vítimas de ofertas de crédito abusivas, têm

seus nomes usados por familiares para obtenção de empréstimos

e, por vezes, são privados por familiares do acesso ao seu

benefício previdenciário;

• São submetidos a trabalhos excessivos ou inadequados à sua

faixa etária e condição de saúde;

• Estima-se que 35% do total de idosos tenha sofrido alguma forma

de violência, 40% do total de homens e 30% do total de mulheres.

Entre os homens idosos com mais de 80 anos, este número sobe

a 52%.

A data escolhida para o Dia Municipal de Conscienttzação sobre a

Violência contra os Idosos no Município de Fortaleza é 1° de Outubro,

coincidindo com o Dia Nacional do Idoso, dia em que passou a vigorar o

Estatuto do Idoso.

Considerando a importância do tema e a especial vulnerabilidade da

pessoa idosa, com pouca representatividade política, julgamos fundamental

trabalhar em defesa de seus direitos, pelo que pedimos a aprovação do

presente Projeto de Lei pelos Nobres Pares.
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