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ESTADO DO AMAZONAS
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PROJETO DE LEI

/2017

DISPÕE sobre o procedimento a ser adotado
pelas casas noturnas, bares e congêneres, no
atendimento àqueles que estejam portando
legalmente arma de fogo, para que assinem
Termo de Identificação e Responsabilidade por
posse de arma de fogo e impedindo que
consumam bebidas alcoólicas e dá outras
providências.

Art. 1º. Ficam as casas noturnas, bares e congêneres, obrigados a exigir
daqueles que estejam portando legalmente arma de fogo, a assinatura de
Termo de Identificação e Responsabilidade de posse de arma de fogo.
Art. 2º. Deverão constar no Termo de Identificação e Responsabilidade de
posse de arma de fogo os seguintes dados:
I – Nome completo, número da Cédula de Identidade e número do Cadastro de
Pessoas Físicas do portador de arma de fogo;
II – Data e horário de ingresso no estabelecimento;
III – Dados da arma de fogo: nome ou marca do fabricante, calibre e número de
série;
IV – Unidade em que serve e identificação profissional quando se tratar de
policial federal, civil ou militar ou integrante das forças armadas.
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Art. 3º. No Termo de Identificação e Responsabilidade de uso de arma de fogo,
o portador da arma de fogo deverá assumir a responsabilidade civil e criminal
por todos os acontecimentos, danos e prejuízos que poderão advir do manuseio
ou disparo da arma de fogo identificada, inclusive por terceiros.
Art. 4º. As casas noturnas, bares e congêneres ficam proibidas de vender
bebida alcoólica às pessoas que estejam portando arma de fogo.
Art. 5º. As pessoas mencionadas no artigo anterior deverão receber comanda,
ficha ou similar de cor diferenciada onde conste expressamente a proibição de
consumo de bebida alcoólica, afim de que sejam facilmente identificadas pelos
funcionários do estabelecimento.
Art. 6º.

O descumprimento dos dispositivos desta lei ensejarão ao

estabelecimento infrator a aplicação de multa de 10 UFM’s e cassação do
alvará de funcionamento em caso de reincidência.
Art. 7º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Plenário Adriano Jorge, 26 de novembro de 2017.

JOANA D’ARC PROTETORA DOS ANIMAIS
Vereadora/PR

JUSTIFICATIVA:
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É da ciência de todos o direito de posse de arma de fogo de alguns
profissionais. Ocorre que, não há determinação legal de exceção da posse em
momentos de folga de tais profissionais.
Tal como a direção de veículo automotor e ingestão de álcool não combinam,
da mesma forma ingestão de álcool e posse de arma de fogo podem resultar
em acontecimentos catastróficos.
Prova disso é que recentemente em uma casa noturna da cidade de Manaus,
delegados valeram-se do cargo e da posse de arma de fogo para intimidar e
ameaçar um frequentador do estabelecimento que se manifestou em defesa da
esposa após assédio por parte de um dos delegados.
Acontecimento pior se deu na madrugada do dia 25 de novembro do corrente
ano, quando um delegado executou o advogado Wilson Justo Filho em uma
casa noturna, que também agiu em defesa da esposa após assédio.
A perda irreparável da vida não pode aguardar outros fatos para que o poder
público tome providências. Cabe a nós, enquanto legisladores, utilizarmos
nossa atividade legislativa em defesa dos cidadãos, assegurando o máximo de
segurança à população quanto ao uso indevido de armas de fogo em
estabelecimentos em que se busca o divertimento, a confraternização.
Os usuários legais de arma de fogo precisam também se proteger de si
mesmos, nos momentos em que a ingestão de álcool os tirar a percepção
normal do ambiente em que estiverem e das situações vivenciadas, já que a
medicina comprova que a ingestão de bebidas alcoólicas têm o poder de alterar
o comportamento de quem as ingere.
Não podemos ficar inertes, aguardando que mais vidas sejam interrompidas,
que um maior número de famílias sejam destruídas, por conta da combinação
do uso de álcool e posse de arma de fogo.
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Isto posto, peço aos nobres pares apoio para aprovação do presente Projeto de
Lei, que se faz necessário por questão de humanidade.

Manaus, 26 de novembro de 2017.

JOANA D’ARC PROTETORA DOS ANIMAIS
Vereadora/PR
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