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ASSEGURA NOS ÔNIBUS
INTERMUNICIPAIS OS
ASSENTOS/POL TRONAS EXCLUSIVOS
PARA MULHERES QUE VIAJAM
DESACOMPANHADAS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

-------.---------
o GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e
eu, nos termos do art. 107 da Constituição, sanciono a seguinte Lei:

Art.1° - Fica disposto que empresas de ônibus intermunicipais
disponibilizem assentos/poltronas exclusivas para mulheres que viajam sem
acompanhantes, visando garantir tranquilidade das passageiras.

Art.2° - O "Espaço Mulher" consiste em quatro poltronas ou mais,
reservadas, por ônibus, em linhas intermunicipais, marcadas somente nas
agências rodoviárias, para serem utilizadas exclusivamente por mulheres,
assegurando para clientes que a poltrona ao lado será ocupada por outra
mulher.

§1° - Os espaços exclusivos a Mulher não poderão ser liberados as
vendas para homens;

§2°- No caso de mulheres acompanhadas de sexo masculino, como:
marido, pai, filho ou namorado esses deverão ocupar poltronas comuns.

Art.3° - Os "Espaço Mulher" estarão identificados pelas cabeceiras dos
assentos na cor rosa ou lilás.

Art.4° - Não haverá custo adicional ou desconto nas passagens de
ônibus para adquirir tais espaços preferenciais para mulheres.
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Art.5° - As agências de ônibus deverão identificar que possuem "Espaço
Mulher" nos ônibus intermunicipais, com placas, nos guichês e coletivos, expor
em local visível, bem como especificar o número da lei.

Art.6° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Macapá - AP, 07 de novembro de 2018.
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JUSTIFICATIVA

o cenário de violência no Brasil é alarmante e atinge os mais

variados setores da sociedade. Tal realidade se estende aos veículos de

transporte coletivo, os quais convivem com uma violência diária, que de forma

silenciosa, são acometidas por homens nos coletivos que fazem linha

intermunicipal.

A presente proposta visa atender as reivindicações de mulheres

usuárias do transporte coletivo intermunicipal do Estado do Amapá que aponta os

assédios constante sofrido, o que transforma os veículos de transporte coletivo

em verdadeiros palcos de assédio sexual contra a mulher.

É necessário esclarecer em toda extensão de nosso Estado que

as formas de abuso sexual cometidas nos ônibus é crime, e deve ser combatido

como as demais formas de violência, preconceito e discriminação contra as

mulheres. Nenhuma mulher deve suportar calada ter seu corpo tocado por um

desconhecido sem seu consentimento, tendo como desculpa as condições de

proximidade impostas pelo transporte público, especialmente porque este ato é

passível de punição e precisa ser denunciado. De acordo com a ONU, liA

violência contra as mulheres não está confinada a uma cultura, uma região ou um

país específicos, nem a grupos de mulheres em particular dentro de uma

sociedade. As raízes da violência contra as mulheres decorrem da discriminação

persistente contra as mulheres".

Portanto, é dever do Estado promover o combate e prevenção à

violência contra a mulher, sendo, portanto, este o principal fundamento do projeto

de lei que propomos para ser analisado por este Parlamento.
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