
PROJETO DE LEI Nº 2018007 DE   DE JUNHO DE 2018.

Cria e denomina a delegacia estadual de repressão
de combate ao racismo e das outras providências

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do

Art.10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criado em âmbito estadual a delegacia especializada no combate

a discriminação e racismo.

Art.2º Essa delegacia será composta exclusivamente de profissionais negros

do gênero feminino e masculino, sendo que a porcentagem seja de 50% para mulheres

e 50% para homens.

Parágrafo único: A proposta é tornar o local como um posto de referencia de

combate ao racismo. Para tanto a necessidade da representatividade de profissionais

negros.

Art.3º  Para  efeito  dessa  lei  fica o chefe  do poder  executivo  autorização  a

realização de concurso público.

Parágrafo único: Delegado, Escrivão, Carcereiro,

Art.  4 º Serão contemplados os municípios  que tenham no mínimo 20 mil

habitantes Parágrafo único: Municípios com um número baixo de habitantes poderá ser

contemplados a partir de estudos ou necessidades que comprovem o alto índice desse

crime,

Art. 5º Os municípios entraram com a contra partida de disponibilizar o prédio

para a instalação dessa delegacia.

Art.6  º  Essa  lei  entra  em  vigor  na  data  sua  publicação  revogadas  as

disposições em contrário .



SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE GOIÁS, em

_______de_____________de 2018.

ELLEN ROCHA E MARTA QUINTILIANO
Deputados (as) Estaduais - PT

JUSTIFICATIVA

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) no ano de 2017 concluiu

que “Jovens e negros do sexo masculino continuam sendo assassinados todos os anos



como  se  vivessem  em  situação  de  guerra”,  dados  como  os  que  apresentou  esta

pesquisa são alarmantes,  ainda mais  quando nos  deparamos com o fato de que a

probabilidade de um negro ser morto ultrapassa 23,5% da normalidade. É de grande

importância a presença de delegacias especializadas,  e a efetivação de suas ações.

Esses números podem diminuir  de maneira  significativa,  uma vez que exista uma

averiguação justa e oportuna.

Faz jus  a Delegacia  estadual  de repressão e combate ao racismo,  pois é de

direito de qualquer cidadão que se sinta lesado na sua condição de ser humano buscar

o caminho mais  rápido e  objetivo  para  efetivar  uma melhor  solução  do caso  em

específico.  É  de  conhecimento  geral  que  muitos  dos  que  sofreram  ou  sofrem

discriminação,  racismo,  preconceito  e  intolerância  não  sabem  quais  providências

tomar, uma delegacia para tal, tomaria conta desses tramites únicos e exclusivamente.

É preciso que se tenha uma consciência de toda a sociedade de que crimes

como estes tem de ser apurados e investigados em uma delegacia, com profissionais

negros para haja representatividade. Por mais que qualquer delegacia possa atender a

delitos  assim  citados, pode-se notar e concluir que a maior parte deles não são

investigados de maneira  assídua  e  contundente.  Ou  seja,  a  criação  de  algo

especializado faz com que as soluções sejam alcançadas de maneira límpida e menos

privilegiada.

Assim  se  faz  essencial  a  sua  existência,  como  no  projeto,  a  presença  de

profissionais negros, tanto homens quanto mulheres de maneira igualitária. A

importância de uma delegacia com essa especificidade fará com que a procura para

denúncia aumente,  uma vez que os sujeitos  sentirão mais confiança em relatar  os

crimes para seus pares e serem tomadas as devidas providências a respeito do crime.
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