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DATA: 01/03/2023 

EMENTA: Torna obrigatório bares, restaurantes, casas 
noturnas e de eventos a adotar medidas de auxílio à mulher 
que se sinta em s ituação de risco. 

A CAMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO 
PROCÓPIO, Estado do Paraná, APROVOU e eu, AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito 
Municipa l, SANCIONO a seguinte: 

LEI 
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Art. 1 º- Ficam os bares, restaurantes, cas o turnas e de 
eventos a adotar med idas para auxiliar as mulheres que se sintam em situação de risco, nas 
dependênc ias desses estabelecimentos, no âmbito do município de Cornélia Procópio. 

Art. 2º - O auxílio à mulher será prestado pelo 
estabe lecimento med iante a oferta de um acompanhante até o carro, out ro meio de transpo1te ou 
comunicação à polícia. 
§1° - Serão utilizados cartazes fixados nos banhe iros femininos ou em qualquer ambiente do local, 
informando a dispon ibilidade do estabelec imento para o auxílio à mulher que se s inta em s ituação 
de risco. 
§2° - Outros mecani smos que viabi lizem a e fetiva comunicação entre a mulher e o 
estabelecimento podem ser utilizados. 

Art. 3º - Os estabelecimentos previstos nesta lei deverão 
treinar e capacitar todos os se f unc io1 

publ icação. 

- Esta lei entrará em vigo r na data de sua 
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rocópio, 01-dt tn:1rço dt 2023. 

ço de 2023. 
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