
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

INDICAÇÃO Nº /2020 
 

Excelentíssimo Senhor. 
ERICK MUSSO 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 
CONSIDERANDO que o objetivo desta proposição é de atender uma parcela da 
população que muitas vezes, estando com a idade avançada e sem condição de se 
auto-sustentar, vivem abandonadas.; 

 
CONSIDERANDO que em vários municípios do país o Ministério Público já se 
posicionou nesse sentido, entendendo ser a criação desse tipo de abrigo uma 
medida razoável, mínima e necessária que viabiliza as medidas protetivas aos 
idosos quando vitimizados ou em risco social, em situações que atingem ou 
podem atingir a sua dignidade e direitos.. 

 
CONSIDERANDO que o Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03), em especial o 

que dispõe os artigos abaixo:  
 

Art. 10º “ É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa 
idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e 
sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na 

Constituição e nas leis.”; 

 
O DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO DOS ANJOS, na forma de indicação e 
cumprindo as formalidades fundamentadas pelo artigo 141, inciso VIII e artigo 174 
do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
solicita a V. Exa. que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado do Espírito Santo, Sr. RENATO CASAGRANDE um apelo no sentido de 
que seja viabilizado RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PÚBLICO 

PARA OS IDOSOS EM SITUAÇÃO DE RISCO, POSSIBILITANDO A APLICAÇÃO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS DE ABRIGAMENTO TEMPORÁRIO OU PERMANENTE. 

 
Diante do exposto é que estimulamos os nobres pares a aprovarem a presente 
proposta como forma de oferecer, aos idosos do  município, um espaço para abrigá-

los para que eles possam viver com maior qualidade de vida. 
 

Palácio Domingos Martins, 04 de agosto de 2020. 
 

ENIVALDO DOS ANJOS 
Deputado Estadual – PSD 
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