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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 
 

 
Dispõe sobre a Criação da “Frente 
Parlamentar em Defesa ao Idoso”, no 
âmbito da Câmara Municipal de Vila 
Velha e dá outras providências. 

 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 

suas atribuições 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Fica criada, no âmbito da Câmara Municipal de Vila Velha, por prazo 

indeterminado, a “Frente Parlamentar em Defesa ao Idoso”. 

Art. 2º A Frente Parlamentar em Defesa ao Idoso será destinada a promover o 

aprimoramento da legislação e estimular a realização de debates, estudos, seminários 

e afins, a cerca da temática relacionada ao idoso. 

Art. 3° A Frente Parlamentar em Defesa ao Idoso será composta de no mínimo 3 

(três) e no máximo 6 (seis) membros e os trabalhos serão coordenados por um 

Presidente, Vice-Presidente e um Secretário Geral. 

§ 1º A presidência da Frente Parlamentar será exercida no seu primeiro mandato pelo 

vereador proponente. 

§ 2º As eleições dos próximos presidentes serão realizadas sempre ao início da 

primeira e da terceira Sessões Legislativas Ordinárias de cada Legislatura. 

Art. 4º O vereador presidente da Frente Parlamentar será o seu legítimo 

representante, cabendo-lhe prestar todas as informações que se fizerem necessárias 

à Mesa da Casa. 

Art. 5° Para realização de seus objetivos, compete à Frente Parlamentar em Defesa 

ao Idoso, sem prejuízo de outras atribuições inerentes a natureza da instituição: 
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I - participar e promover debates, simpósios, audiências públicas, estudos, reuniões, 

seminários e outros eventos pertinentes ao tema, junto à sociedade civil, órgãos 

públicos e autoridades, divulgando seus resultados; 

II - acompanhar políticas públicas que se relacionem às pessoas idosas; 

III - propor e monitorar planos e projetos relacionados à matéria; 

IV - acompanhar, propor e discutir proposições legislativas que dizem respeito ao 

tema, bem como realizar estudos visando a atualização da legislação existente, 

observando a competência legislativa municipal; 

V - criar grupos de trabalhos permanentes e provisórios para auxiliar a Frente 

Parlamentar no cumprimento de suas atribuições; 

VI - receber e encaminhar denúncias inerentes ao tema, para fins de apuração pelos 

órgãos competentes; 

VII - assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais dos idosos. 

Art. 6º As atividades da Frente Parlamentar em Defesa ao Idoso serão periódicas, nas 

datas e horários estabelecidos pelo seu Presidente e comunicado com antecedência 

aos seus membros. 

Art. 7º O mandato da Frente Parlamentar será de 02 (dois) anos, podendo haver 

recondução por igual período. 

Art. 8º Os cidadãos interessados em acompanhar as atividades desta Frente 

Parlamentar terão livre acesso e direito a voz. 

Art. 9º A Frente Parlamentar produzirá relatórios das suas atividades, apresentando 

sumários das conclusões das reuniões, seminários, simpósios e encontros, visando 

garantir ampla divulgação para a sociedade. 

Art. 10. A Câmara Municipal de Vila Velha disponibilizará os meios adequados para o 

funcionamento e divulgação das atividades desenvolvidas pela Frente Parlamentar, 
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por meio do sítio oficial e demais meio que a Casa dispuser para a divulgação de seus 

trabalhos. 

 

Art. 11. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

PM Chico Siqueira 

Vereador PHS 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

O presente Decreto Legislativo, caso aprovado, terá por objetivo estudar, planejar, 

debater planos e medidas acerca da problemática em questão. 

A Constituição Federal de 1988, trás em seu artigo 3°, inciso IV a promoção do bem a 

todos, sem preconceitos e quaisquer outras formas de discriminação, conforme citado 

abaixo: 

Constituição Federal 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: 
(...) 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação. 
 

De acordo com o IBGE, o histórico da composição da população brasileira até 2015 

aponta para uma taxa rápida de envelhecimento, com um aumento expressivo da 

parcela de idosos e redução dos demais grupos etários. 

O IBGE também analisou o processo de envelhecimento do país utilizando outra base 

de dados, a de projeção populacional feita pelas Nações Unidas. Com isso, é possível 

perceber que o crescimento esperado da parcela de idosos na população brasileira 

será expressivo nas próximas décadas. 

Diante disso, se faz necessária a propositura de tal projeto, pois além de debater a 

defesa do idoso, visando à qualidade de vida, precisamos criar espaços destinados à 

temática, onde os envolvidos tenham condições de buscar mecanismos para propor e 
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até mesmo aperfeiçoar a legislação pertinente, onde se tenham voz para debater 

acerca de políticas públicas, dentre outras questões. 

Diante do exposto e pela relevância do tema é imprescindível o apoio de todos os 

Vereadores para a aprovação deste Projeto de Lei. 

 

 

 

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM Chico Siqueira 
Vereador PHS 


