Estado do Espírito Santo
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
"Deus seja Louvado"
PROJETO DE LEI
Dispõe sobre a implantação de
procedimentos de utilização de drones
(aeronave não tripulada) no auxílio ao
serviço
de
segurança
pública
desenvolvido
pela
Guarda
Civil
Metropolitana de Vila Velha e dá outras
providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de suas
atribuições:
D E C R E T A:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado implementar procedimentos de utilização de
drones (aeronave não tripulada) no auxílio ao serviço de segurança púbica desenvolvido pela
Guarda Civil Metropolitana de Vila Velha e dá outras providências.
Art. 2º O Poder Executivo municipal poderá realizar parcerias público e privado para disponibilizar o
equipamento (DRONE), de auxílio a Guarda Civil Metropolitana de Vila Velha.
Art. 3º Fica a cargo do Poder Executivo a regulamentação do presente projeto no prazo de 60
(sessenta), dias a partir de sua publicação.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Regulamentado desde 2017, pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil),
o uso do drone, (aeronave não tripulada), vem destacando-se nos diversos seguimentos
em todo o Brasil. Equipados com câmeras de alta qualidade, o que permite monitorar e
captar imagens de vastas áreas, a sua aplicação para garantir a segurança e proteção
de vidas começou a ganhar destaque pela acessibilidade e assertividade na hora de
identificar perigos e conter danos. E é pensando nestas possibilidades e que estamos
propondo esta iniciativa, pois, representa economia, agilidade nos procedimentos de
combate à violência e acima de tudo, com o uso deste equipamento, a Guarda
Municipal, poderá monitorar melhor os perímetros de praias e eventos de grandes
aglomerados populacionais, evitando possíveis ocorrências de afogamento bem como,
arrastões, roubos e assaltos, que neste período do ano, aumentam sensivelmente em
decorrência das férias e visita de turistas à nossa região.
Os drones ganharam maior utilidade ao aumentar os níveis de proteção e
ainda facilitar ações de emergência em caso de invasões ou outras situações de risco.
No Brasil, o interesse pelas diversas aplicações da tecnologia de drones integrada a
sistemas de segurança eletrônica cresce ano após ano, já que pode ser uma alternativa
no combate à criminalidade.
Diante do exposto, propomos tal projeto, visando minimizar as ocorrências de
delitos e de afogamentos, tão comuns e recorrentes no período de verão, tendo em vista
a elevado numero de turistas que visitam nosso município.
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