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INDICO ao  Excelentíssimo  Senhor  Secretário
de  Estado  de  Segurança  Pública-SESP,  com
cópia ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado, a necessidade de disponibilizar um Kit
Circuito Fechado de TV (CFTV), com 7 câmeras
de segurança OCR, para atender o município de
Pontal do Araguaia-MT.

Com fulcro no Art. 160, II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo as autoridades supracitadas, por meio do
qual aponto e INDICO , a necessidade de disponibilizar um Kit Circuito Fechado de TV (CFTV), com 7
câmeras de segurança OCR, para atender o município de Pontal do Araguaia-MT.

 

JUSTIFICATIVA

 

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Indicação, que tem por fundamento apontar ao Poder
Executivo Estadual , a necessidade de disponibilizar um Kit Circuito Fechado de TV (CFTV), com 7 câmeras
de segurança OCR, para atender o município de Pontal do Araguaia-MT.

O município de Pontal do Araguaia está localizado na região Leste do Estado de Mato Grosso, ficando há
523 quilômetros de distância da capital Cuiabá-MT. A população estimada é de cerca de 7.000 habitantes,
de acordo com ultimo senso do IBGE.

Hoje, o município de Pontal do Araguaia, não tem Delegacia da Policia Civil para atendê-los. Somente  há a
atuação da Policia Militar, que possui apenas uma viatura do modelo Duster e, devido a isso, o número de
crimes aumentam constantemente. Pois, não tem quantitativo suficiente de veículos para atender as
ocorrências, principalmente na zona rural.
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Contundo, por ser tratar de um município que dispõe de uma vasta extensão rural, com cerca de   2764,71
km², com a disponibilização das câmeras OCR, a Policia Militar conseguirá ao mesmo tempo atuar dentro do
município com as demandas in loco, quanto acompanhar a segurança de suas fronteiras, com mais agilidade
e eficiência.

As câmeras OCR (Optical Character Recognition) com sua tecnologia possibilita a conversão de documentos
de várias espécies, como arquivos em PDF, imagens capturadas por câmera digital, papéis escaneados,
entre outros, em dados que o usuário poderá pesquisar e editar através de um computador ou dispositivo
similar.

Desta forma, o sistema de câmeras além de permitir visualizar, monitorar e gravar imagens de diversos
ambientes simultaneamente, age diretamente na identificação de criminosos e veículos produto de roubo ou
furto.

Dado a necessidade da disponibilização dessas câmeras OCR´s e, por se tratar de um direito fundamental,
pois a Segurança Pública é de dever do Estado, endosso a reivindicação das famílias que residem naquela
cidade, pois entendo que a Segurança é um dos pilares para o desenvolvimento de uma comunidade.

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 26 de Maio de 2020

 

Delegado Claudinei
Deputado Estadual
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