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Indica ao Exmo. Senhor Governador do Estado,
Mauro  Mendes,  com  cópia  a  Secretaria
Estadual  de  Segurança  Pública  –  SESP,  a
necessidade  de  implantação  de  sistema  de
monitoramento  eletrônico  (câmeras  de
segurança) em todas as pontes do Estado do
Mato Grosso.

Nos termos do art. 160 e seguintes da consolidação do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à
Mesa, depois de ouvido o soberano Plenário, que encaminhe expediente indicatório ao Exmo. Senhor
Governador do Estado, Mauro Mendes, com cópia a Secretaria Estadual de Segurança Pública – SESP, a
necessidade de implantação de sistema de monitoramento eletrônico (câmeras de segurança) em todas as
pontes do Estado do Mato Grosso.

JUSTIFICATIVA

A presente proposição legislativa tem por objetivo a implantação de sistema de monitoramento eletrônico
(câmeras de segurança) em todas as pontes do Estado do Mato Grosso.

A vulnerabilidade da fronteira no Centro Oeste, em especial no Mato Grosso com países vizinhos, representa
um fator considerável no aumento das estatísticas criminais do estado. Por este motivo, é necessário a
intervenção imediata e intensa capaz de reduzir, em curto prazo, as atividades ilegais desenvolvidas na
região fronteiriça.

Com a instalação de câmeras de monitoramento com capacidade de reconhecimento facial e identificação de
placas de veículos, bem como, a instalação de softwares de inteligência artificial (para ampliar o controle) e
big data (para armazenamento de informações), contribuirão para redução dos índices de criminalidade no
Estado e consequentemente, aumentará a segurança dos mato-grossenses.

O software de inteligência artificial identifica padrões e gera dados que ajudarão no combate a crimes como
contrabando, descaminho e tráfico de drogas e armas. Se um carro for roubado e passar pelo local, por
exemplo, o sistema será capaz de identificar rapidamente a placa e emitirá um alerta.
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A instalação das câmeras servirá principalmente, para o policiamento preventivo e repressivo nas faixas de
fronteira contra o tráfico de drogas e armas, contrabando, furto, roubo, especialmente de veículos, e outros
delitos.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 144, determina que a segurança pública é dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, nos seguintes termos: “ A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas
e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia
ferroviária federal; IV - polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

Todo crime gera um grande débito para o Estado, exigindo a onerosa atuação de suas instituições policiais,
jurídicas, prisionais e de saúde, bem como para a população, causando a todos, além do alto custo
financeiro, prejuízos moral e de bem-estar. Assim sendo, cremos que a melhor forma de se reduzir a
criminalidade, e os custos citados, é a prevenção.

Pelo exposto, espero pela aprovação da presente indicação pelo Plenário desta Casa de Leis e posterior
atendimento pelo Poder Executivo.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Setembro de 2020

 

Silvio Fávero
Deputado Estadual
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