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INDICA  AO  EXCELENTÍSSIMO  SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
MAURO MENDES FERREIRA, COM CÓPIAS AO
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE
ESTADO DA CASA CIVIL, MAURO CARVALHO,
E AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO
DE  ESTADO  DE  SEGURANÇA  PÚBLICA,
A L E X A N D R E  B U S T A M A N T E ,  E  A O
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  SECRETÁRIO
ADJUNTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO JEAN
GONÇALVES,  A  NECESSIDADE DE DOTAR O
SETOR DE MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO
DE COMPO VERDE COM UM DRONE.

Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido
o Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente legislativo as autoridades supracitadas,
por meio da qual demonstra a necessidade de dotar o setor de monitoramento do município de Campo Verde
com um drone.

JUSTIFICATIVA

             A presente proposição tem por objetivo disponibilizar um Drone para atender o Setor de
Monitoramento de Segurança do município de Campo Verde.

             O setor de Segurança Pública necessita de automação aprimorando e agilizando o monitoramento
dos ilícitos cometidos em tempo real por toda e região abrangida pelo equipamento.

             Com isso, além de agilizar as ações, coloca as equipes com muito mais segurança em suas
atividades.

Por isso se faz necessário a disponibilização de um Drone com as seguintes características: Sistema
de Aeronave Remota Pilotada composto por aeronave de asas rotativas, com peso máximo de decolagem
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inferior a 10kg, braços dobráveis, controladora de voo em redundância, autonomia de voo de 50 minutos ou
superior, link de rádio de 10km ou superior (padrão FCC), e sistema de intercâmbio de câmeras com encaixe
do tipo plug and play com as câmeras que seguem: (i) câmera estabilizada nos 3 eixos, quadri-hibrida com (a)
sensor RGB com resolução de imagem de no mínimo 20MP e de vídeo de no mínimo 4K, COM NO MÍNIMO
150X de zoom, (b) sensor grande angular com resolução de imagem de no mínimo 20MP e campo de visão
de 80° ou superior (c) sensor termográfico com resolução de imagem de no mínimo 640x512, com no mínimo
8x de zoom, e (ii) câmera estabilizada nos 3 eixos com sensor RGB fullframe com resolução de imagem de
no mínimo 40 MP e obturador mecânico; Estação de Pilotagem Remota (radio controle) com tela de
pilotagem integrada com resolução de no mínimo 1920x1080 e no mínimo 1000cd/m² de brilho e
componentes adicionais.

Tendo em vista a apreensão constante desses equipamentos no entorno dos presídios e recursos
destinados para esse fim no orçamento do Programa Mais Mato Grosso, conto com meus Pares nessa Casa
de Leis pela aprovação.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 22 de Fevereiro de 2022

 

João Batista
Deputado Estadual

2


