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DISPÕE  SOBRE  A  OBRIGATORIEDADE  DE
I N S T A L A Ç Ã O  D E  C Â M E R A S  D E
MONITORAMENTO  DE  SEGURANÇA  NO
INTERIOR DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTES
ESCOLARES PÚBLICOS E PARTICULARES NO
ESTADO DE MATO GROSSO.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Obriga a instalação de câmeras de segurança que captem imagens internas, em todos os transportes
escolares do estado de Mato Grosso.

Art. 2º O período de armazenamento das filmagens que trata o artigo 1º desta lei, deverá ser mantido no
prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 3º O acesso às imagens, só será disponibilizado por meio de autorização judicial, o que se dará
mediante requerimento nos termos da Lei.

Art. 4º O descumprimento do disposto nesta Lei implicará na aplicação de multa, no valor de 1.000 (mil)
UPFMT’s.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após a data de sua publicação.Art. 1º

JUSTIFICATIVA

O objetivo desta proposta é trazer maior segurança para as crianças e jovens que utilizam o sistema de
transporte escolar para ir e vir da escola; e mais, a tranquilidade da família.

A finalidade é acrescentar novo mecanismo de garantia dos direitos de crianças e adolescentes àqueles já
existentes.
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É inegável que a presença de câmeras de segurança funcionando no interior dos veículos cumpra dois
importantes papéis: coibir a ocorrência do ataque à criança ou ao adolescente; e ocorrido o episódio de
violência, forneça imagens para a investigação às autoridades encarregadas de apurar as responsabilidades.

Pelos motivos acima justificados solicito aos meus Pares que aprovem a presente Indicação, tendo em vista
que trata de assunto de extrema relevância e de interesse público notório.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Novembro de 2019

 

Dr. Eugênio
Deputado Estadual
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