
 

 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

PROJETO DE LEI nº ____/2019 

Determina a divulgação de anúncios de 

utilidade pública contendo mensagens de 

combate à violência contra a mulher em 

boates, casas noturnas, casas de shows e 

estabelecimentos similares situados no 

município de Vila Velha e dá outras 

providências. 

 

Art. 1º Ficam os estabelecimentos do tipo boates, casas noturnas, casas de shows e  

similares situados no Município de Vila Velha obrigados a divulgar anúncios de 

utilidade pública contendo mensagens de combate à violência contra a mulher. 

 

Art. 2º Os anúncios deverão ser confeccionados na forma de cartazes e deverão ser 

afixados preferencialmente na recepção dos estabelecimentos referidos no artigo 

anterior. 

 

Art. 3º Além da mensagem de combate à violência contra a mulher, os anúncios 

deverão conter também o telefone para o registro de denúncia em caso de 

conhecimento de ocorrências dessa natureza. 

 

Art. 4º Fica estipulado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para que os 

estabelecimentos elencados no art. 1º se adaptem às disposições da presente Lei. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

                                               

 

PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS 

Vereador PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A violência contra as mulheres não escolhe classe social. Segundo relatório da 

Organização das Nações Unidas (ONU), sete em cada dez mulheres no mundo são ou 

serão vítimas de agressão por parte dos parceiros, familiares ou desconhecidos. O 

relatório mostra ainda que o abuso sexual, ameaças, intimidação psicológica, assédio e 

violação sexual estão entre os principais casos. As estatísticas do Banco Mundial 

indicam que mulheres de 15 a 44 anos correm mais riscos de violência doméstica e 

estupro do que de desenvolverem câncer ou contraírem malária, por exemplo. 

 

Todo caso de violência é crime e deve ser apurado por inquérito policial e 

remetido ao Ministério Público. O Espírito Santo é um dos estados com maiores índices 

deste tipo de violência.  

 

Por essa razão, apresentamos mais uma política pública para dirimir essa infeliz 

realidade e pedimos o apoio dos nobres pares para aprovação deste relevante Projeto de 

Lei.  

 

Vila Velha/ES, 12 de junho de 2019. 

 

PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS 

Vereador PR 


