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GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FELIPE SOUZA

Projeto de Lei no . .120t9

Autor: DEPUTADO FELIPE SOUZA

DISPÕE SOBRE A COLOCAÇÃO DO NUMERO DE

TELEFONE DA OUVIDORIA DA POLICIA NAS

VIATURAS DAS POLICIAS CIVIL, MILITAR E DE

BOMBEIROS NO ÂIT4ETTO DE MANAUS-AMAZONAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

RESOLVE:

Artigo 1o - Em todas as viaturas - carros, caminhões, motos da polícia, civil e militar é

obrigatoria à colocação de informe (adesivo ou pintura) com o número visível de telefone da
ouvidoria da polícia, ao lado da identificação do veículo.

Artigo 2o - O descumprimento desta Lei sujeita o infrator às seguintes penalidades:
I - procedimento administrativo e disciplinar; sem prejuízo da responsabilização nas esferas
Cível e Criminal;

II - multa de UFIR;

Artigo 3' - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no q-ue couber, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, contados da data de sua publicação.

Artigo 4o - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias.

Artigo 5o - Esta lei entra em vigor na daÍa de sua publicação

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em MANAUS, 01 de
agosto de 2019.

D SOUZA

Patriota

Av' Mário rpiranga *r,ïJllï;,ï,"'itf3"--""ïffi,"iii; 
iiï'"ï"-';:ï: Uïii#lJfJerque 

- cEP: 6e'050-
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GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FELIPE SOUZA

JUSTIFICATIVA

O presente projeto tem por objetivo geral dar oportunidade ao cidadão e a sociedade,

a possibilidade de ter aproximação mais rápida com os órgãos públicos por meio de

comunicação diligencial e ativa para que eventuais excessos não sejam cometidos por agentes

públicos no exercício da função, empregando na abordagem ao cidadão, meio vexatório ou

gravoso, não autorizado por lei, utilizando meios constrangedores.

A legislação proposta tem fundamento também em estudos também apontam a

existência de instrumentos que tratam da criação de produção da desigualdade racial dentro

das instituições de segurança pública.

Visando a segurança da população, o projeto de lei tem como f,rnalidade é extinguir a

discriminação, o preconceito e a desigualdade racial em relação à abordagem que deve ser

feita em alguns grupos de pessoas como negros, sobretudo jovens de modo geral, bem como

aqueles com baixa escolaridade que são as principais vítimas da violência no país.

É preciso equalizar as liberdades sejam elas quais forem no sentido de que todos têm

direito, em qualquer nível de posição social ser respeitado independente da condição social,

raça ou religião. Levando em consideração que o Estado deve prover educação e conforto

dentro do mínimo existencial que oferece.

Devido à discrepância do número de mortos entre negros e brancos, o racismo

institucional está claramente vislumbrado.

Dados sobre prisões em flagrantes também foram analisados, e os resultados

demonstram que também há predominância de pessoas negras presas pela polícia. O estudo

mostra que homens, negros, jovens e com baixa escolaridade são as principais vítimas da

violência no país.

Para a Human Rights Watch, que lançou no ano passado o relatório "O Bom Policial

Tem Medo: Os Custos da Violência Policial citando a cidade do Rio de Janeiro como

parâmetro para o projeto no Estado do Amazonas, haja vista que os índices no Amazonas

também encontram paridade de comportamento com outros estados". Neste sentido é entende-

se que temos excelentes policiais, para eles esta lei não terá qualquer efeito.

Av. Mário lpiranga 
iïJ:

iro, no 3.950 - Edifício Dep. José de Jesus Lins de Albuquerque - cEp: 69.050-
Parque l0 de Novembro, 3o andar - Fone (92) 3183-4380



p,$pgH, LEEtstAïttftl
À5SË r,1*Lürí. tËçrstÂïtlíÂ F*

ã5íÍ,{}* *S ÉrÀ4Á,a*iç:Ã'ft

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FELIPE SOUZA

E necessário de implementação de um programa de combate ao raclsmo

institucional e uma ampla reforma curricular numa perspectiva de reeducação das relações

das instituições de segurança publica com a sociedade ( Santos) 2010.

Neste sentido, é importante frisar que a luta política não pode ser abandonada

porque trata-se, também, de se fazer justiça parc com as populações negras que

construíram essa nação e estão marginalizadas até os dias atuais.

Diante do relevante interesse sociocultural, política e jurídica dessa proposta,

pedimos aos nobres deputados pela sua aprovação.

Deputado E UZ^ - Patriota
Patriota

Av'Máriolpiranga*i,illlil;.ï".',rorl.-,i*' j,;ï,""",ï José de Jesus Lins de Albuquerque - CEp: 69.050-
andar - Fone (92) 3183-4380


