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Dispõe sobre a campanha de combate aos golpes
financeiros praticados contra pessoas idosas no
âmbito do Estado de Goiás e dá outras providências.
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1~Se

da Constituiça

BLE
LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10
Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituída a Campanha de Combate aos Golpes Financeiros praticados contra as pessoas
idosas no âmbito do Estado de Goiás.
Art. 20 A Campanha de Combate aos Golpes Financeiros praticados contra os idosos destina-se ao
desenvolvimento de ações educativas, objetivando proteger as vítimas e encorajar a sociedade a
participar do enfrentamento, auxílio e atenção às movimentações financeiras praticadas por idosos,
priorizando os seguintes temas:
I - Prevenção e repressão aos crimes de estelionato contra o idoso;
II - Proteção e auxilio às vítimas de golpes financeiros.
~

Art. 3 A Campanha tem o intuito de combater:
0

I - A violência financeira ou patrimonial no âmbito familiar ou comunitário, por meio da exploração
ilegal de recursos dos idosos, perpetrada por familiares ou pessoas da comunidade, tais como:
a) apropriação indébita de recursos financeiros ou bens;
b) administração fraudulenta de cartão de beneficios previdenciários;
11- A violência financeira institucional, entendida como a contratação de empréstimos oferecidos por
agentes financeiros, sem consentimento ou sem pleno conhecimento dos idosos quanto às regras e
consequências dos contratos.
Art. 4 O poder público, em parceria a iniciativa privada e entidades civis, realizará ações educativas
de conscientização e prevenção, bem como divulgar dados atualizados do atual número de idosos que
sofrem golpes de natureza financeira.
0

Art. 50 As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta das dotações orçamentárias próprias
consignadas no orçamento vigente, conforme estabelecido no artigo 3 da Lei Complementar nO112,
de 18 de setembro de 2014.
0

Art. 6 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
0
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JUSTIFICATIV A
A presente proposição visa a criação da Campanha de Combate aos Golpes
Financeiros praticados contra as pessoas idosas no âmbito do Estado de Goiás.
Os idosos são as maiores vítimas de estelionato, sofrendo os mais diversos golpes
financeiros, bem como abordagens que visam a venda de produtos desnecessários e a contratação
de empréstimos abusivos.
Deste modo, a Campanha destina-se ao desenvolvimento de ações educativas,
objetivando proteger as vítimas e encorajar a sociedade a participar do enfrentamento, auxílio e
atenção as movimentações financeiras praticadas por idosos, priorizando a prevenção, repressão,
proteção e auxílio às vítimas (idosos) de golpes financeiros.
Desta fonna, apresento este Projeto de Lei por entender ser de extrema valia para
toda a sociedade goiana e conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação da presente
propositura.
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Dispõe sobre a
financeiros praticados contra pessoas idos
no
âmbito do Estado de Goiás e dá outras providências.

Em~2Q
t"

MBLEI LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do arte 10
da Constituiçã Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
1.~Se

Art. 10 Ficainstituída a Campanha de Combate aos Golpes Financeiros praticados contra as pessoas
idosas no âmbito do Estado de Goiás.
0

Art. 2 A Campanha de Combate aos Golpes Financeiros praticados contra os idosos destina-se ao
desenvolvimento de ações educativas, objetivando proteger as vítimas e encorajar a sociedade a
participar do enfrentamento, auxílio e atenção às movimentações financeiras praticadas por idosos,
priorizando os seguintes temas:
I - Prevenção e repressão aos crimes de estelionato contra o idoso;
II - Proteção e auxilio às vítimas de' golpes financeiros.
Art. 30 A Campanha tem o intuito de combater:
I - A violência financeira ou patrimonial no âmbito familiar ou comunitário, por meio da exploração
ilegal de recursos dos idosos, perpetra9a por familiares ou pessoas da comunidade, tais como:
a) apropriação indébita de recursos financeiros ou bens;
b) administração fraudulenta de cartão de beneficios previdenciários;
II - A violência financeira institucional, entendida como a contratação de empréstimos oferecidos por
agentes financeiros, sem consentimento ou sem pleno conhecimento dos idosos quanto às regras e
consequências dos contratos.
Art. 40 O poder público, em parceria a iniciativa privada e entidades civis, realizará ações educativas
de conscientização e prevenção, bem como divulgar dados atualizados do atual número de idosos que
sofrem golpes de natureza financeira.
Art. 50 As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta das dotações orçamentárias próprias
consignadas no orçamento vigente, conforme estabelecido no artigo 3 da Lei Complementar n° 112,
de 18 de setembro de 2014.
'
0

Art. 6 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
0
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Os idosos são as maiores vítimas de estelionato, sofrendo os mais diversos golpes
financeiros, bem como abordagens que 'visam a venda de produtos desnecessários e a contratação
de empréstimos abusivos.
Deste modo, a Campanha destina-se ao desenvolvimento de ações educativas,
objetivando proteger as vítimas e encorajar a sociedade a participar do enfrentamento, auxílio e
atenção as movimentações financeiras praticadas por idosos, priorizando a prevenção, repressão,
proteção e auxílio às vítimas (idosos) de golpes financeiros.
Desta forma, apresento este Projeto de Lei por entender ser de extrema valia para
toda a sociedade goiana e conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação da presente
propositura.
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PROCESSO N°: 2020003701
INTERESSADO: DEPUTADO VIRMONDES CRUVINEL
ASSUNTO:

Dispõe sobre a campanha de combate aos golpes
financeiros praticados contra pessoas idosas no âmbito do
Estado de Goiás e dá cuias providências.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre projeto de lei, de autoria do ilustre Deputado
Virmondes Cruvinel, dispondc sobre a criação da campanha de combate aos
golpes financeiros praticados contra pessoas idosas no âmbito do Estado de
Goiás.
Ressalta que os idosos são vitimas frequentes de estelionato
sofrendo diversos golpes financeiros, bem como abordagens que visam a venda
de produtos desnecessários e contratações (.1-.4 empréstimos abusivos.
Por fim, relata que 3 campanha: se destina ao desenvolvimento de
ações educativas, com fito de proteger as vitimas e encorajar a sociedade a
participar do enfrentamento, auxilio e atenção as movimentações financeiras
praticadas por idosos, priorizando a prevenção, repressão, proteção e auxilio as
vitimas idosas de golpes financeiros.

Essa é a síntese

proposiçãc ;;,:n análise.

Nota-se que o Regimento Interno da Assembleia Legislativa' Goiás
em seu artigo 111, §2°, estabelece que sempre que houver d s ou mais
proposições sobre o mesmo assunte sarán c:35 anex das um a outra, sendo
partilhada a autoria dos projetns.
Oportuno evidenciar a existência dos
2020003556, ambos de autoria do Deputado Pa
autuados em 13/08/2020 e 06/0J/2020, os quais

ssos 2020003693 e
abalho, respectivamente
oem sobre a campanha de
1
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combate aos golpes financebps praticadn.9 contra idosos, requer-se qu
processo em discussão sej

a ,--- último, pois autuado primeiro, e

que seja confeccionado apanas um único texto, pois os projetos citados
apresentam conteúdos semelhantes.

Assim, somos pelo APENSAMENTO ao rocesso 20200 556.
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