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Os 500 dias da atual 
legislatura resul-
taram em diversas 
ações com o intuito 
de melhor atender 
a população: foram 
mais de 110 projetos 
tramitados, além da 
aguardada reforma 
do imóvel no qual 
são realizadas as ati-
vidades e sessões  

O final do primeiro semes-
tre de 2022 é marcado por 
importantes conquistas para 
o Legislativo de Ibatiba: a 
aguardada reforma do pré-
dio onde são realizadas as 
atividades parlamentares 
saiu do papel e terá inaugu-
ração na próxima sessão. O 
período também é marcado 
por um importante balanço 
de ações durante o biênio 
2021/2022 da gestão da le-
gislatura atual.

Até o final do mês de maio 
de 2022 foram tramitados 
110 projetos, 302 requeri-
mentos, indicações e moções 
apresentadas pelos verea-
dores, realizadas 15 sessões 
extraordinárias e 26 sessões 
ordinárias. 

Além disso, diversos docu-
mentos importantes foram 

aprovados, o que inclui o 
Novo Regimento Interno do 
Poder Legislativo, que de-
mandou diversas reuniões, 
discussões e análises para 
que o documento fosse atu-
alizado. 

O presidente da Casa, Fer-
nando Vieira, comentou que 
as conquistas efetivadas pelo 
Poder Legislativo são resul-
tadas da união dos 11 verea-
dores, que atuam sempre em 
conjunto. 

“Temos uma atuação na Câ-
mara de Ibatiba focada em 
conduzir o Legislativo com 
comunicação, transparência 
e, principalmente, responsa-
bilidade com o dinheiro pú-
blico”, analisou o presidente.

De acordo com a diretora 
legislativa da Câmara, Bru-
na Loura, os parlamentares 
mantêm ativamente ações 
de fiscalização e atuação 
diante das demandas solici-
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Biênio 2021/2022: 
110 projetos 
tramitados, 302 
requerimentos, 
indicações e moções 
apresentadas, 
15 sessões 
extraordinárias e 26 
sessões ordinárias.

tadas ao Poder Executivo. 

“A atuação na vereança 
possibilita um contato dire-
to com os anseios da popu-
lação. Os munícipes enxer-
gam no vereador a pessoa 
capaz de dar voz às reivindi-
cações e solicitações. Desta 
forma, os edis realizam soli-
citações de providências ao 
Poder Executivo e demais 
autoridades, cabendo a di-
retoria o encaminhamen-
to. O atendimento destas 
indicações representa uma 
grande parcela de atuação 
do Executivo, visto que re-
conhece através das solici-
tações as urgentes deman-
das da população”, explicou 
a diretora legislativa.

*Leia mais nas páginas 2, 3 
e 4.

“Temos uma 
atuação na Câmara 
de Ibatiba focada 
em conduzir o 
Legislativo com 
comunicação, 
transparência e, 
principalmente, 
responsabilidade 
com o dinheiro 
público”.

Fernando Vieira
PRESIDENTE
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Mesa Diretora 
comemora ações 
realizadas pelos 
parlamentares, 
como aprovação 
do novo Regimento 
Interno, tramitação 
de projetos e 
inauguração da 
reforma do espaço 
físico do Legislativo

Até o final de maio, quando 
se contabiliza 500 dias da 
atual legislatura, o Poder Le-
gislativo de Ibatiba apresen-
tou centenas de ações, entre 
fiscalizações, propostas de 
requerimentos e indicações, 

Moções de aplausos e pesa-
res, participação em reuniões, 
entre dezenas de projetos de 
Lei. Neste período foram tra-
mitados 110 projetos, 302 
requerimentos, indicações 
e moções apresentadas pe-
los vereadores, realizadas 15 
sessões extraordinárias e 26 
sessões ordinárias. 

“Fechamos esses primeiros 
500 dias de trabalhos legis-
lativos positivamente, apre-
sentando a conclusão da re-
formado prédio da Câmara e 
também com a reformulação 
do Regimento Interno”, ana-
lisou o presidente da Casa, 
Fernando Vieira

Mesa Diretora apresenta 
balanço das atividades 
legislativas do último biênio

A Mesa Diretora é composta 
por três vereadores, que ocu-
pam os cargos de presidente, 
vice-presidente e secretário. 
O mandato da Mesa Diretora 
dura dois anos, sendo permi-
tida a sua reeleição.

No biênio 2021/2022 a 
mesa diretora, que tem o 
dever de dirigir os trabalhos 
legislativos e tomar as pro-
vidências necessárias à sua 
regularidade, é integrada 
pelo presidente Fernando 
Vieira de Souza, pelo vice-
-presidente Jorcy Miranda 
Sangi e pelo primeiro secre-
tário João Pedro Carvalho 
Rocha.

SOBRE A
MESA DIRETORA
4 A Mesa Diretora é o órgão que dirige a Câma-

ra Municipal nos aspectos legislativos, ou seja, 
nos assuntos relacionados à elaboração das 
leis. Ela é formada por três vereadores, que 
são eleitos para mandatos de dois anos.

4 A Mesa é composta por presidente, vice e pri-
meiro secretário.

4 É função da Mesa dirigir os trabalhos legis-
lativos; designar vereadores para missões de 
representação da Casa; propor ação direta de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
municipal; promulgar emendas à LOM - Lei 
Orgânica do Município, entre outras ações.

FUNÇÕES DOS MEMBROS
DA MESA DIRETORA
4 O presidente é o chefe do Poder Legislativo 

Municipal e tem várias obrigações e atri-
buições: zelar pelo prestígio e dignidade da 
Câmara, abrir, presidir e encerrar as reuniões 
plenárias,w nomear os membros das Comis-
sões e exercer o voto em determinadas ma-
térias;

4 O vice-presidente pode substituir o presidente 
na sua ausência ou impedimento, bem como 
os secretários, e devem exercer as atribuições 
delegadas pelo presidente;

4 O secretário deve auxiliar o presidente durante 
as reuniões de plenário, fazendo leitura de ata, 
de correspondências e de pareceres emitidos 
conclusivamente pelas comissões, proceder a 
verificação de quórum entre outras funções.
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Importantes medidas financeiras 
permitiram a reforma da Casa de Leis

Economia, com 
corte de gastos, 
permitiram à atual 
gestão do legislativo 
de Ibatiba realizar 
reforma do prédio. 
Após uma análise 
técnica, espaço ga-
nhou obra com novo 
projeto arquitetôni-
co, hidrossanitário e 
de combate e pre-
venção a incêndios 

No final de junho, os par-
lamentares e a população 

inauguram a reforma da Câ-
mara Municipal de Ibatiba, 
que recebeu intervenções 
importantes, como troca 
de revestimentos de pisos e 
paredes, impermeabilização 
do teto e novas instalações 
elétricas, entre outras me-
lhorias. Nos últimos anos, a 
estrutura do prédio foi im-
pactada com as chuvas, cau-
sando danos ao espaço. 

No total foi investido o valor 
de R$ 357.007,83 - o valor 
estimado da obra estava or-
çado em R$ 495.919,39, uma 

economia de R$ 138.911,56 
aos cofres públicos. 

Uma análise técnica feita 
por empresa especializada 
mostrou que um dos princi-
pais problemas encontrados 
tratava-se da existência de 
gotejamento e presença de 
água no forro e no interior 
do prédio por parte do te-
lhado danificado. No me-
morial descritivo da obra 
está incluso projeto arqui-
tetônico, hidrossanitário e 
de combate e prevenção a 
incêndio. 

“O nosso foco é na gestão 
responsável, eficiente e 
transparente. Isso tudo sem 
comprometer os demais 
serviços prestados pelo 
Poder Legislativo. Todos 
os vereadores apoiaram as 
medidas de economia, cor-
tes nos gastos para reali-
zarmos essa grande obra. A 
economia que efetivamen-
te alcançamos em nossa 
gestão será convertida em 
melhorias para a população 
e para o Poder Legislativo”, 
destacou o presidente da 
Câmara, vereador Fernando 

Vieira.

Inaugurada em 2010, e espaço 
físico da Câmara Municipal de 
Ibatiba ainda não havia rece-
bido uma reforma necessária 
para sanar diversos problemas 
estruturais, especialmente de 
impactos após as chuvas, que 
causavam gotejamento nas 
salas e plenário, e umidade 
no forro. Mesmo com alguns 
reparos que foram feitos ao 
longo dos anos, uma reforma 
completa vai garantir um es-
paço melhor para atender a 
população.
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Novo Regimento Interno é aprovado 
pelos 11 vereadores de Ibatiba

Entre as mudanças 
está a antecipação 
do horário das ses-
sões ordinárias, que 
serão realizadas a 
partir das 17h e não 
mais às 19h

Por unanimidade, os verea-
dores de Ibatiba aprovaram 
as novas normas da Casa 
Legislativa durante a reali-
zação da 9ª Sessão Ordiná-
ria, na noite de 10 de junho.  
O novo Regimento Interno 
impacta diretamente nos 
trabalhos parlamentares, 
modificando algumas nor-
mas de atuação/atribuição 

dos vereadores e da Mesa 
Diretora; competências; 
funcionamento dos traba-
lhos da Câmara; tramitação 
das matérias, entre outras 
alterações.

“A atualização do Regimen-
to visa dar mais celeridade 
para os procedimentos da 
Câmara, seja na parte admi-
nistrativa, como na legislati-
va, e garantir segurança jurí-
dica tanto para a população 
quanto para os atos norma-
tivos”, explicou o presidente 
da Câmara de Ibatiba, Fer-
nando Vieira.

O Novo Regimento visa 

Comitê foi formado 
para reformular o 
documento

As reuniões e dis-
cussões resultaram 
em mudanças no 
documento, tam-
bém com o intuito 
de tornar mais 
efetiva a participa-
ção da população 
às sessões na Casa 
de Leis

Os vereadores de Ibatiba 
se reuniram diversas vezes 
nos últimos meses, por 
meio de um Comitê de Re-
formulação do Regimento 
Interno, para discutirem as 
mudanças propostas. 

modernizar a tramitação do 
processo legislativo. As co-
missões agora foram aglu-
tinadas para 5 comissões 
permanentes. O horário das 
sessões também foi modi-
ficado para as 17h. A parti-
cipação da Tribuna Livre foi 
implementada e as sessões 
tele presenciais ou híbridas, 
também tiveram processos 
estruturados.

O novo regimento apresen-
ta-se como uma moderna 
ferramenta de funciona-
mento do Poder Legislativo. 
O projeto de Resolução nº 
05/2022 foi aprovado por 
unanimidade.

O processo de reformu-
lação do Regimento In-
terno foi iniciado no ano 
passado, com reuniões 
entre vereadores e ser-
vidores para correção e 
adequação dos artigos à 
realidade atual.

Os pontos discutidos fo-
ram distribuídos entre os 
parlamentares da Comis-
são, de forma individual, 
para que fossem trazidos 
para debate.

O regimento interno é um 
documento que regula-
menta o funcionamento 

da Casa de Leis. 
O benefício do re-
gimento é tornar 
suas partes inte-
gradas às regras 
do Parlamento, 
funcionando como 
uma espécie de 
acordo coletivo e 
tornando as ati-
vidades mais har-
mônicas, conforme 
as necessidades da 
prática legislativa.

“A demanda por um novo regimento sempre foi uma pauta discutida 
na Câmara. Entretanto, veio se intensificando nos últimos anos 
à medida que também surgiam inovações legislativas e circunstan-
ciais no âmbito de procedimentalização dos atos internos deste 
Poder Legislativo.  

Assim, essa premente necessidade fez com que meios fossem buscados 
para a concretização do projeto. Desde 2021, a Procuradoria da 
Câmara, junto com o atual Presidente e demais servidores, buscou 
informações e soluções para tentar buscar um texto mais atual de 
Regimento Interno e que se coadunasse com os trabalhos desta Casa 
de Leis. Com a ajuda do gabinete do vereador de Vitória, Leandro 
Piquet, conseguimos parceria, e um texto-base referente ao Regi-
mento Interno da Câmara de Vitória, que serviu para o início da 
formalização do Regimento que acaba de ser aprovado em Ibatiba. 

O Regimento aprovado traz muitas inovações. Dentre elas destaco a 
mudança no horário das sessões legislativas, bem como a mudança na 
ordem de andamento de fases da mesma, como forma de possibilitar 
uma Sessão mais dinâmica e produtiva. 

Outro ponto a se ressaltar é a realização de Sessões, que, agora, 
além de presenciais, estão previstas as sessões remotas ou híbri-
das (online/remotas), o que em casos excepcionais (como ocorreu 
na pandemia) permitiu a continuidade dos trabalhos da Câmara por 
meio de transmissão online.

Destaco também a regulamentação de meios que vão proporcionar uma 
maior interação da Casa de Leis com o cidadão, por meio do uso da 
Tribuna Livre. 

O novo texto tem muito a contribuir com o andamento dos trabalhos 
da Casa, dinamizando e agilizando todo o procedimento, além opor-
tunizar aos munícipes uma maior aproximação com os edis”.

Leandro Santos Azeredo
Procurador da Câmara de Ibatiba

Entenda o que representa o novo Regimento Interno
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Vereadores aprovam projeto sobre 
as diretrizes para elaboração da 
Lei Orçamentária para o exercício 
financeiro de 2023

Parlamentares apro-
varam autorização 
para abertura de 
25% do limite para 
créditos adicionais no 
orçamento da gestão 
municipal. Projeto é 
importante para que 
o Poder Executivo 
planeje os gastos para 
o próximo ano

Durante a 9ª Sessão Ordiná-
ria da Câmara de Ibatiba, re-
alizada no dia 10 de junho, os 
vereadores aprovaram sete 

projetos, entre eles o que dis-
põe sobre as diretrizes para a 
elaboração da Lei Orçamen-
tária para o exercício finan-
ceiro de 2023. 

A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) foi aprova-
da com a inclusão de uma 
emenda parlamentar, que 
autoriza a abertura de 25% 
para créditos adicionais no 
orçamento do município. 

O projeto é importante para 
que o Poder Executivo pla-
neje os gastos do próximo 

ano. A Lei de Diretrizes Orça-
mentária (LDO) estabelece 
as metas e prioridades para 
o ano seguinte, contendo as 
estimativas das receitas e es-
tabelecendo as prioridades 
na despesa. 

Na pauta de votações, os ve-
readores também aprovaram 
diversas indicações, requeri-
mentos e moções. 

Confira o projeto de Lei 
Complementar Nº 18/2022 
no portal www.camaraibati-
ba.es.gov.br.

Câmara autoriza premiação 
para concurso de qualidade
do café

O valor 
total da premiação 
com os classifica-
dos será de até R$ 
50 mil

Os vereadores de Ibati-
ba aprovaram o projeto 
de Lei que autoriza o Po-
der Executivo Municipal 

     a realizar a premiação dos 
classificados em primeiro, 
segundo e terceiro lugares 
do Concurso Municipal de 
Qualidade de Café Arábica 
de 2022, a ser realizado em 
Ibatiba.

O valor total da premiação 
com os classificados descri-
tos será de até R$ 50 mil.

De acordo com o projeto de 
Lei Nº12/2022, o chefe do 
Executivo Municipal nomea-
rá comissão especial, garan-
tida a participação de profis-
sionais com conhecimentos 
técnicos, para elaborar regu-
lamento interno que fixe os 
critérios para realização do 
concurso municipal de quali-
dade de café.

Sessão Solene 
vai homenagear 
advogados

Durante evento, 
parlamentares en-
tregarão diploma 
de honra a advoga-
dos da 16º subse-
ção da OAB-ES

A Câmara também apro-
vou durante a sessão do 
dia 10 de janeiro o Pro-

jeto de Resolução Nº 
04/2022, que institui 
sessão solene (com data 
ainda a ser agendada) 
para homenagear os ad-
vogados da 16º subse-
ção da OAB-ES, a qual 
abrange as comarcas de 
Ibatiba, Iúna e Irupi. O 
projeto foi aprovado por 
unanimidade.
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Novo veículo para transporte de 
pacientes é entregue à população 

O automóvel, com 
capacidade para até 
16 passageiros, foi 
doado à Ibatiba pela 
Secretaria de Estado 
da Saúde 

Os vereadores de Ibatiba 
Fernando Vieira, Leonar-
do David Alexandrino de 
Carvalho e Roberto Luiz 
Chaves participaram da ce-
rimônia de entrega de um 
veículo tipo van para aten-
der pacientes do município 
– uma doação da Secreta-
ria de Estado da Saúde, 
por meio do programa de 
apoio aos 78 municípios 
capixabas na melhoria do 
transporte eletivo.

Recomendação: Saúde Pública 
orienta uso de máscara nas 
escolas, unidades de saúde
e locais fechados 

O automóvel, modelo Ford 
Transit Minibus, tem capaci-
dade para até 16 passageiros. 

“Mais um veículo que será 
um grande aliado aos bons 
trabalhos prestados pela 
saúde de nossa cidade a 
todos os moradores de Iba-
tiba”, disse o presidente da 
Câmara de Ibatiba Fernando 
Vieira durante a cerimônia.

Participaram ainda da ceri-
mônia, representando a Pre-
feitura Municipal de Ibatiba, 
os secretários municipais 
Diego Huguinin e Fábio Fri-
dirico, e os servidores Marcos 
Paulo, e o Chefe de Frota, Jo-
nata Felipe, representando a 
secretaria de Saúde.

A medida devido 
ao aumento de 
novos casos da 
doença nas últimas 
semanas, e tam-
bém em virtude da 
sazonalidade das 
doenças de trans-
missão respiratória

Visando proteger a po-
pulação em relação a 
transmissão da CO-

VID-19, a Secretaria de 
Estado da Saúde emitiu 
a Nota Técnica 14/2022-
GEVS/SESA/ES, no dia 09 
de junho, e recomenda o 
uso adequado e contínuo 
da máscara, entre alunos, 
profissionais e trabalhado-
res da educação em todo 
Estado, como importante 
suporte de proteção contra 
o vírus SARS-CoV-2.   

Já a Portaria 061-R, de 06 de 

abril de 2022, estabeleceu 
a obrigatoriedade do uso de 
máscara em estabelecimen-
tos e unidades assistenciais 
de saúde e em Instituições 
de Longa Permanência para 
Idosos (ILPIs).  

Em Ibatiba, a Prefeitura pu-
blicou atos normativos que 
tratam destes temas. Acesse 
os decretos nº 029/2022 e 
060/2022 pelo portal www.
ibatiba.es.gov.br.

A NOTA TÉCNICA AINDA REFORÇA A NECESSIDADE
DO USO DE MÁSCARA EM LOCAIS FECHADOS E QUANDO

 Apresentar sintomas gripais e ou de crise respiratória

Obter resultado positivo em teste para a COVID-19

Ao cuidar de alguém que está doente com a COVID-19

Se pertencer a grupos de riscos para COVID-19

Ao executar um trabalho em que interaja com um grande número de pessoas 

Ao andar de avião, ônibus, trem ou outras formas de transporte público,especialmente
se for por um longo período de tempo e se houver lotação nesses espaços

Quando o distanciamento físico não for possível ou quando estiver
em ambientes públicos internos ou externos com aglomeração
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Programa “Esporte e Lazer 
para o Futuro” é aprovado

Proerd: conscientizar e prevenir
o uso de drogas e o combate à violência

Polícia Militar re-
alizou a primeira 
formatura, pós-pan-
demia, do Programa 
Educacional de Re-
sistência às Drogas 
(Proerd), em Ibatiba, 
com alunos do en-
sino fundamental, 
da Escola Municipal 
David Gomes 

Na noite de 14 de maio, a 
Polícia Militar realizou a pri-
meira formatura, pós-pande-
mia, do Programa Educacio-
nal de Resistência às Drogas 
(Proerd), em Ibatiba, com 
alunos do ensino fundamen-
tal da Escola Municipal David 
Gomes. 

O Programa é realizado pelo 
Governo do Estado por in-
termédio do 14º Batalhão 
da Polícia Militar, com apoio 

total da Prefeitura Municipal 
de Ibatiba e tem como obje-
tivo conscientizar e prevenir 
o uso de drogas e o combate 
à violência.

“No Proerd os policiais se 

dedicam a ajudar crianças e 
adolescentes a fazerem esco-
lhas seguras e responsáveis 
para suas vidas. Em mais de 
20 anos de existência, mui-
tas crianças foram capaci-
tadas e tive uma imensa sa-

tisfação em participar desse 
momento especial, que nos 
causa reflexão e nos deixa 
esperançosos por um futuro 
melhor para todos”, disse o 
presidente do Poder Legis-
lativo de Ibatiba, Fernando 

Vieira, que prestigiou a for-
matura.

O Proerd é um programa de 
caráter social e preventivo 
posto em prática em todos 
os estados do Brasil, por po-
liciais militares, devidamente 
selecionados e capacitados. 
É desenvolvido em um en-
contro semanal realizado em 
sala de aula, com duração 
média de quatro meses, em 
escolas de ensino público e 
privado.

Os conteúdos são desenvol-
vidos de forma lúdica e em 
grupos, voltados ao desen-
volvimento das habilidades 
individuais para que crianças 
e adolescentes possam to-
mar decisões de forma cons-
ciente, segura, responsável e 
aprendam a resistir às pres-
sões e dizer não às drogas e 
à violência.

As principais ações 
consistem em implan-
tação de academias 
populares, de serviço 
de exercício orientado, 
de núcleos esportivos 
de diversas modali-
dades, entre outras 
iniciativas a serem 
implementadas pela 
gestão municipal

Após solicitações, reuniões e 
propostas, os vereadores de 
Ibatiba aprovaram o proje-
to de Lei Complementar Nº 
021/2022, que cria o Programa 
“Esporte e Lazer para o Futuro”. 

Com a aprovação da propos-
ta, o Poder Executivo deverá 
desenvolver estruturas e ativi-

dades, como a implantação do 
Serviço de Exercício Orientado; 
implantação de Academias Po-
pulares e de Núcleos Esporti-
vos nas diversas modalidades; 
implantação de Ruas de Lazer, 
entre outas iniciativas.

O Programa iniciará suas ati-
vidades no dia 1º de julho de 
2022 e encerrará no dia 31 de 
dezembro de 2024.

Conforme o projeto, o Poder 
Executivo também está auto-
rizado a contratar, tempora-
riamente, três professores de 
Educação Física e seis estagiá-
rios de nível superior para aten-
der o referido Programa, sendo 
que serão admitidos somente 
estudantes das áreas de saúde 
e/ou educação física.  
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Dia Mundial de Conscientização da 
Violência Contra a Pessoa Idosa é 
lembrado dia 15 de junho

Câmara aprova pro-
jeto que institui o 
Dia de Conscienti-
zação da Violência 
contra a Pessoa 
Idosa no calendário 
municipal 

Após aprovação dos parla-
mentares ibatibenses, por 
unanimidade, fica instituído 
no calendário municipal, em 
15 de junho, como o Dia da 
Conscientização da Violên-
cia contra a Pessoa Idosa no 
calendário municipal. O pro-
jeto de Lei 10/2022 é de au-
toria da vereadora Emiliane 
Ribeiro Lázaro.

O dia 15 de junho foi esco-

lhido pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) para 
conscientizar as pessoas so-
bre a violência sofrida pelos 
idosos e a reflexão do que 
pode ser feito para comba-
ter os crimes contra essa fai-
xa etária.

No Espírito Santo, a Dele-
gacia Especializada de Pro-
teção ao Idoso (DEPI), que 
atua na Grande Vitória, é 
responsável por apurar os 
crimes previstos no Estatu-
to do Idoso, como determi-
na a Lei 10.741/03. Na DEPI, 
entre janeiro e abril deste 
ano, foram registrados 673 
Boletins de Ocorrência re-
ferentes a crimes contra a 
pessoa idosa, já no mesmo 

período do ano passado, fo-
ram registradas 619, apre-
sentando um aumento de 
8%.

Não há separação por tipo 
de crime nos dados da DEPI, 
mas de acordo com a titular 
da Delegacia Especializada 
de Proteção ao Idoso (DEPI), 
Milena Gireli, os três cri-
mes mais registrados são de 
ameaça, maus tratos e abu-
so financeiro. 

A delegada ainda ressalta 
que a flexibilização das me-
didas de prevenção e contro-
le contra a Covid-19, podem 
ter auxiliado para que neste 
ano tivesse um aumento de 
registros.

TIPOS DE 
VIOLÊNCIA 
CONTRA AS 
PESSOAS 
IDOSAS

DIREITOS
DO IDOSO

A mais comum é a negli-
gência, quando os respon-
sáveis pelo idoso deixam 
de oferecer cuidados bási-
cos, como higiene, saúde, 
medicamentos, proteção 
contra frio ou calor.

O abandono vem em se-
guida e é considerado uma 
forma extrema de negli-

gência. Acontece quando 
há ausência ou omissão dos 
familiares ou responsáveis, 
governamentais ou institu-
cionais, de prestarem socor-
ro a um idoso que precisa de 
proteção.

Há, ainda, a violência física, 
quando é usada a força para 
obrigar os idosos a fazerem 
o que não desejam, ferindo, 
provocando dor, incapacida-
de ou até a morte. E a sexual, 
quando a pessoa idosa é in-
cluída em ato ou jogo sexual 
homo ou heterorrelacional, 
com objetivo de obter ex-
citação, relação sexual ou 
práticas eróticas por meio de 
aliciamento, violência física 

ou ameaças.

A psicológica ou emo-
cional é a mais sutil das 
violências. Inclui compor-
tamentos que prejudicam 
a autoestima ou o bem-
-estar do idoso, entre 
eles, xingamentos, sustos, 
constrangimento, destrui-
ção de propriedade ou im-
pedimento de que vejam 
amigos e familiares.

Por último, há a violência 
financeira ou material, que 
é a exploração imprópria 
ou ilegal dos idosos ou 
o uso não consentido de 
seus recursos financeiros e 
patrimoniais.

De acordo com o Art. 3º do 
Estatuto do Idoso, “é obri-
gação da família, da comu-
nidade, da sociedade e do 
Poder Público assegurar ao 
idoso, com absoluta priori-
dade, a efetivação do direito 
à vida, à saúde, à alimenta-
ção, à educação, à cultura, 

ao esporte, ao lazer, ao tra-
balho, à cidadania, à liberda-
de, à dignidade, ao respeito 
e à convivência familiar e 
comunitária”.

Entretanto, de acordo com 
as investigações da DEPI, 
ficaram constatados que a 
maioria dos crimes contra 
pessoas idosas são cometi-
dos por familiares ou pessoas 
do convívio familiar como, 

por exemplo, os próprios cui-
dadores.

Dessa forma, para a titular 
da Delegacia Especializada 
de Proteção ao Idoso (DEPI) 
o Dia Mundial de Conscienti-
zação da Violência Contra a 
Pessoa Idosa é uma data de 
grande importância, “pois a 
divulgação do problema gera 
conscientização à população 
para denunciar”, acrescenta.

ONDE PROCURAR ORIENTAÇÃO
OU DENUNCIAR:
– Unidades municipais de saúde;

– Delegacias;

– Disque 100 (Direitos Humanos) ou 181;

– 190: Polícia Militar (para situações de risco eminente)

DENUNCIE!

em Açãoem Ação
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