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  PROJETO DE  LEI N.º        /2020 

 

“Dispõe sobre a isenção de cobrança de taxa de inscrição em 

eventos e competições esportivas amadoras e ou profissional 

às pessoas idosas no âmbito do estado do Espírito Santo”. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO decreta:   

Art. 1° - Ficam as pessoas idosas isentas de cobrança de taxa de inscrição em eventos e competições esportivas 

amadores e profissional. 

Art. 2º - Considera-se pessoa idosa, para os efeitos desta Lei, todo o cidadão com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos de idade.  

Art. 3º - A O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da sua 

publicação. 

Art. 4°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário. 

 

 

Sala das Sessões, 22 de janeiro  de 2020. 

 

 

 

 

VANDINHO LEITE 

DEPUTADO ESTADUAL - PSDB/ ES 
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JUSTIFICATIVA  

O envelhecimento é um fenômeno biológico natural, para proteger o idoso, inclusive no seio familiar, vigora no 

Brasil o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003), em cumprimento ao que dita a Constituição 

Federal, pela qual a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade e seu bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida (art. 

230). Segundo a legislação brasileira, idoso é a pessoa que tem idade igual ou superior a 60 anos. Pode parecer 

errada a escolha dessa idade para a proteção especial conferida pela lei, já que muitas pessoas de 60 anos ou 

mais ainda estão ativas na vida pessoal e profissional, não sendo vulneráveis. 

Mas, diante da expectativa de vida do brasileiro, que, inobstante esteja subindo nos últimos anos, no ano de 

2003, quando foi aprovado o Estatuto do Idoso,  era em média de 71,3 anos segundo o IBGE, foi bastante razoável 

a escolha da idade de 60 anos. A refletir o aumento na expectativa de vida do brasileiro, neste ano de 2017, pela 

Lei nº 13.466, foi incluída proteção especial às pessoas com mais de 80 anos, no que se refere às prioridades 

constantes do art. 3º do Estatuto do Idoso, o que inclui atendimento preferencial imediato e individualizado junto 

aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Nesse sentido, o Estatuto do Idoso assegura 

aos maiores de sessenta anos uma série de direitos. Entretanto, por uma questão de justiça social, há necessidade 

e esforço de inclusão e inserção dos idosos às questões de esporte e saúde que, como se sabe, a prática de 

atividade física é um elemento valioso de vida para as pessoas de todas as faixas etárias, especialmente para os 

idosos, pois é extremamente importante na manutenção da saúde, da flexibilidade e da longevidade, bem como 

atua na redução de dor e sintomas de doenças físicas. 

Em razão da relevância do tema, solicito o apoio dos nobres colegas para aprovarmos o presente projeto de lei. 
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