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ASSUNTO: Requer a Mesa Diretora, com Aquiescência do Douto Plenário, que encaminhe

expediente, na forma de indicação, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do

Amazonas, Wilson Miranda Lima, solicitando que o Estado opte pela carteira de identidade

em cartão, conforme Art. 14 do Decreto n.9.278, de 5 de fevereiro de 20L8.

Del çf r.ro rosidê n
Senhor Presidente,

Senhores Deputados,

Senhoras Deputadas

cia

;n

O Decreto n.9.713, de 21" de fevereiro de 20L9 que altera o decreto n.9.278, de

5 de fevereiro de 20L8, que Regulamenta a Lei n. 7.L1,6, de 29 de agosto de 1983, que

assegura validade nacional às Carteiras de ldentidade e regula sua expedição, dispõe que a

partir de l-e de março de 2020, os órgãos de identificação estarão obrigados a adotar os

padrões de Carteira de ldentidaJe estabelecidos no Decreto,

As opções de padrões da carteira de identidade são em papel e em cartão. Desta

forma indico que seja adotado o modelo em cartão, descrito no Art. L4 do Decreto n,9.278,

de 5 de fevereiro de 2018:

Art. 14. A Carteira de ldentidade em cartão terá as seguintes
caracteristicas de segurança:
| - substrato polimérico em policarbonato, na dimensão 85,6x54 mm,
que conterá microchip de aproximação;
ll - no anverso:
ll - no anverso: (Redação dada pelo Decreto ne 9.577, de 201"8)

a)tarja em guilhoche eletrônico contendo microletras com a

expressão "CARTEIRA DE IDENTIDADE" grafada em letras maiúsculas;
b) tarja contendo a expressão "REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRAS|L"

grafada em letras maiúsculas;

c) fundo numismático contendo as Armas da República Federativa do
Brasil;
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d) imagem fantasma com a fotografia do titular localizada no canto
superior direito;
e)fundo com tinta invisível reativa à fonte de luz ultravioleta
contendo as Armas da República República Federativa do Brasil; e
f) fundo numismático com o nome e a imagem do brasão da unidade
da Federação; e
ll - no verso:
lll - no verso: (Redação dada pelo Decreto ne 9.577, de 2O1S)
a) fundo numismático contendo as Armas da República República
Federativa do Brasil;
b)tarja em guilhoche eletrônico contendo microletras com os
seguintes textos incorporados, conforme o disposto no modelo que
consta do Anexo , grafados em letras maiúsculas:
1.. "CARTEIRA DE IDENTIDADE";
2." LEt Ne 7.116, DE29 DE AGOSTO DE 1983 "; e
3. "VÁLIDA EM TODO TERRITORIO NACIONAL";
c) relevo tátil com as Armas da República Federativa do Brasil;
c) relevo tátil com o Selo da República; (Redação dada pelo Decreto
ns 9.577 , de 2018)
d)fundo com tinta invisível reativa à fonte de luz ultravioleta, que
conterá as Armas da República Federativa do Brasil; e
e) código de barras, nos termos do disposto no parágrafo único do
art. 13.

A escolha da Carteira de ldentidade em Cartão confere um documento durável,

com visual moderno e diversos itens de segurança, conforme normatiza o decreto 9.278, de

fevereiro de 2018.

A carteira de identidade fará prova de todos os dados nela incluídos e dispensará

a apresentação dos documentos nela mencionados.

O novo RG também pode, a pedido, exibir informações como o tipo sanguíneo e

o fator Rh, e, ainda, condições específicas de saúde cuja divulgação contribua para preservar

ou salvar a vida do titular. Além disso, o cidadão poderá pedir a inclusão do nome social,

mediante requerimento e sem a exigência de documentação comprobatória.
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No quesito segurança, o documento traz código de barras bidimensional, no

padrão QR Code, que permitirá a consulta da validade do documento pelas autoridades

públicas. O novo RG conta tambem com diversos elementos gráficos e de segurança, como

as Armas da República Federativa do Brasil impressas com tinta invisível reativa à fonte de

luz ultravioleta.

Diante do exposto e da relevância da matéria ao estado do Amazonas, solicito

aos nobres pares pela aprovação da presente propositura.

Desta forma, Requeiro a Mesa Diretora, com Aquiescência do Douto plenário,

que encaminhe expediente, na forma de indicação, ao Excelentíssimo Senhor Governador do

Estado do Amazonas, Wilson Miranda Lima, solicitando que o Estado opte pela carteira de

identidade em cartão, conforme Art. L4 do Decreto n.9.278, de 5 de fevereiro de 20j.8.

S.R. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

fevereiro de 2020.

DO DO AMAZONAS, em Manaus, 2L de

lz
Deputado Estad PUBLICANOS
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