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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: OBRIGA BARES, RESTAURANTES E CASAS NOTURNAS A
ADOTAR MEDIDAS DE AUXÍLIO À MULHER QUE SE SINTA EM SITUAÇÃO
DE RISCO.

OBRIGA BARES, RESTAURANTES E CASAS NOTURNAS A ADOTAR MEDIDAS DE AUXÍLIO À
MULHER QUE SE SINTA EM SITUAÇÃO DE RISCO.

Art. 1º - Ficam os bares, casas noturnas e restaurantes obrigados a adotar medidas para auxiliar as
mulheres que se sintam em situação de risco, nas dependências desses estabelecimentos, no
âmbito do município de Carazinho.

Art. 2º - O auxílio à mulher será prestado pelo estabelecimento mediante a oferta de
acompanhamento até o carro, outro meio de transporte ou comunicação à polícia.

§ 1º- Serão utilizados cartazes fixados nos banheiros femininos ou em qualquer ambiente do local,
informando a disponibilidade do estabelecimento para o auxílio à mulher que se sinta em situação
de risco.

§ 2º- Outros mecanismos que viabilizem a efetiva comunicação entre a mulher e o estabelecimento
podem ser utilizados.

Art. 3º - Os estabelecimentos previstos nesta Lei deverão treinar e capacitar todos os seus
funcionários para a aplicação das medidas previstas nesta Lei.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Justificativa 

O projeto de lei que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a adotarem medidas de auxílio à
mulher que se sinta em situação de risco nos estabelecimentos afirma que á  ajuda será prestada
pelo local mediante a oferta de acompanhamento até o carro, outro meio de transporte ou
comunicação à polícia. Para isso, serão utilizados cartazes fixados nos banheiros femininos ou em
qualquer ambiente do local, informando da disponibilidade do estabelecimento para o auxílio à



mulher que se sinta em situação de risco e outros mecanismos que viabilizem a efetiva
comunicação entre a mulher e o estabelecimento podem ser utilizados, além de treinamento e
capacitação de funcionários dos estabelecimentos previstos em lei.

É extremamente importante que todos os setores da sociedade, diante da exposição à violência em
que mulheres, jovens, crianças, especialmente as mulheres negras são submetidas, busquem
iniciativas protetivas que possam mitigar minimamente o crescimento da violência e estabeleçam
ações preventivas que obstruam o avanço ou condutas violentas contra as mulheres.

Para as mulheres, a legislação traz uma segurança maior, caso algo dê errado na comemoração da
noite. É importante ter o amparo, porque as vezes pode acontecer das mulheres serem enganadas;
é algo que estão sujeitas nas redes sociais. Tendo bom senso sabemos que poderemos contar
com o apoio dos funcionários do estabelecimento e ter  uma legislação é essencial para que as
mulheres  se sintam um pouco mais seguras e tranqüilas”,
Diante do exposto solicito o apoio dos ilustres vereadores para aprovação desta preposição ora
apresentado, de grande relevância social.

Sala Antônio Libório Bervian, em 01 de agosto de 2019.

Janete Ross de Oliveira - PSB
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