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Assunto: Requer, na Forma Regimental, após ouvir o Douto Plenário, que seja enviado Expediente

em forma de Indicação ao Governo do Estado do Amazonas, solicitando a "Criação de feramenta de

biometria digital nas viaturas policiais no Estado do Amazonas".
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Senhor Presidente,

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados
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A presente Indicação tem como escopo a instalação de um sistema de identificação biométrica
nas viaturas policiais do Estado do Amazonas.

O objetivo dessa ferramenta é que durante uma abordagem passam colher as digitais as

digitais dos abordados e sabet, de forma imediata, se os mesmos têm alguma pendência policial ou
com a justiça. Seguidamente, poderão verificar se existe mandado de prisão em aberto ou carteira de
habilitação suspensa, vencida ou cassada.

E cediço que a biometria a cada dia que passa vem se tornando um recurso valioso para
identificação humana, pois se trata de uma técnica acessível, segura e confiável. Várias entidades de
segurança, por todo o mundo, públicas e privadas, estão empenhadas nautilização da biometrianaátrea
de segurança, tanto no controle de acesso, quanto para identificação de investigados.

Além do mais, diversos crimes podem ser evitados com ferramentas que possibilitam o
cruzamento de dados biométricos, tendo em vista o intercâmbio de dados entre aplicações biométricas
distintas e independentes, com um nível reduzido de acoplamento e com interoperabilidade entre
sistemas de diferentes plataformas e tecnologias, de modo que seja possível agregff ao serviço o uso
de várias funcionalidades biométricas como: o reconhecimento de face, avoz, as impressões digitais, a
geometria da mão, a íris, ou mesmo a combinação destas, dentre outras, para executar a tarefa de
identificação pessoal.

Posto isto, é a síntese necessária para justificar o presente, assim, requeiro à Mesa Diretora,
com fundamento nos preceitos regimentais e ouvido o Douto Plenário, que seja enviado Expediente
em forma de Indicação ao Governo do Estado do Amazonas e a Secretaria de Segurança Pública -
SSPA/AM, solicitando a "Criação de ferramenta de biometria digital nas viaturas policiais no Estado
do Amazonas".
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