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dlas

Dispõe sobre a obrigatoriedade de
bares, restaurantes e casas noturnas a

dotarem medidas de auxilio à mulher
que se sinta em situação de risco.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. Ls 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 Estado do Amazonas.

Art. 2e O auxílio à mulher será prestado pelo estabelecimento das seguintes formas:

| - mediante a oferta de acompanhamento até o meio de transporte ou .comunicação à

policia;

ll - serão utilizados cartazes afixados nos banheiros femininos ou em qualquer ambiente do
local, informando a disponibilidade do estabelecimento para o auxilio à mulher que se sinta
em situação de risco; e

lll - outros mecanismos que viabilizem a efetiva comunicação entre a mulher e o

estabelecimento podem ser utilizados.

Art. 3s Os estabelecimentos previstos nesta Lei deverão treinar e capacitar todos os

funcionários para a aplicação das medidas previstas nesta Lei.

Art.4e Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos noventa dias

após.

PLENARTO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA

Manaus, 26 de abril de 2019.

TIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em
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JUSTIFICATIVA

O Projeto tem por objetivo trazer alternativa que assegure a segurança de

mulheres que se sintam em situação de perigo. As medidas propostas não oneram os

estabelecimentos. Pois, na verdade irão treinar seus próprios funcionários a auxiliarem as

mulheres que solicitarem ajuda, ligando para a policia especializada e quando necessário

acompanhando a mulher até seu meio de transporte.

Um cartaz afixado no ambiente, deixando claro que a mulher poderá acionar os

funcionários do local, já reprime um possível ofensor/agressor, e trás a mulher a certeza de

que naquele local existem profissionais que estão aptos a prestar o auxilio necessário.

A violência é um problema que assola a sociedade brasileira. Um dos tipos de

violência que, infelizmente, persiste ao longo da história é a violência contra a mulher. Pois,

apesar de ter conquistado papel de destaque na sociedade ainda sofre com essa prática

enraizada e de difícil combate.

Os dados do nosso estado são alarmantes, e muitos podem até com razáo

criticar o fato de o país ou o nosso estado ainda precisar de previsão legal para dirimir esta

prática. Meus colegas de parlamento sejam do sexo masculino ou feminino, a situação exige

medidas efetivas, a realidade é gravel

Vejamos os dados obtidos na Delegacia Especializada em Crimes Contra a

Mulher, unidade do bairro parque dez de novembro no ano de 20L8, na cidade de Manaus:
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Mês Boletim de

ocorrência

Medidas protetivas lnstaurados Flagrantes

326 31Janeiro 326 430

Fevereiro 912 452 230 1B

258 1.tMarço 9t7 392

Abril 866 373 44r 28

422 5L8 L9Maio 836

357 526 1"6Junho 876
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Em 2019 apenas o mês de janeiro registrou números alarmantes

Temos ainda, segundo o sítio Relógios da Violência do lnstituto Maria da

Penha:

A cada 2 segundos, uma mulher é vítima, de violência física ou verbal no Brasil;

A cada 6.3 segundos, uma mulher é vítima de ameaça de violência;

A cada 7.2 segundos, uma mulher é vítima de violência física;

A cada 2 minutos uma mulher é vítima de arma de fogo;

A cada L6.6 segundos, uma mulher é vítima de ameaça com faca;

A cada 22.5 segundos, uma mulher é vítima de espancamento ou tentativa de

estrangulamento;

A cada 4.6 segundos, uma mulher é vítima e assédio no trabalho;

A cada 6.L segundos, uma mulher é vítima de assédio físico no transporte público

no País;

Conforme dados, a mulher ainda precisa de muita proteção, havendo a

necessidade de buscarmos soluções para diminuir os números alarmantes exposto acima.

Vale salientar que a proposição não esbarra em óbice constitucional que im
tramitação.
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sua

Julho L.040 42t 531 1,4

Agosto 1,.137 463 568 26

Setembro 1.068 42L 134 20

Outubro t.057 456 603 20

Novembro 641 287 56 1,4

Dezembro 580 284 290 30

TOTAL 10.256 4.758 4.48L 247

Mês Boletim de

ocorrência

Medidas protetivas lnstaurados Flagrantes

Janeiro 654 2s9 760 34



PODER LEGISLATIVO
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

Gabinete do Deputado EstadualJoão Luiz
Desse modo peço aos meus nobres pares que apoiem a aprovação da presente

propositura.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO A NAS, em Manaus, 26 de abrilde z0tg.
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