CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ
Encanto do Planalto
Rua Santa Iria, nº 281 – Centro – Ibaté – SP
Fone/Fax: (16) 3343-1233

07ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ, A REALIZAR-SE DIA 13 DE JULHO DE 2020, ÀS
16:00 HORAS.
ABERTURA DA SESSÃO:
Chamada de Vereadores (as), para verificação de “quorum” e execução do Hino de Ibaté.
LEITURA DA BÍBLIA:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada pelo Vereador Silvano Vaz do Carmo.
EXPEDIENTE:
ATA DA SESSÃO ANTERIOR:
Discussão e votação da ata da sessão ordinária de 29 de junho de 2020.
LEITURA DAS CORRESPONDÊNCIAS:
Leitura das correspondências recebidas de diversos.
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES:
Apresentação de projetos, requerimentos, indicações e moções.
ORADORES:
Uso da palavra, pelos (as) Vereadores (as), versando sobre tema livre.
ORDEM DO DIA:

PROCESSO CM N° 110/2020, DE 09 DE JUNHO DE 2020.
INTERESSADO: Vereador Silvano Vaz do Carmo
ASSUNTO: Dispõe sobre instalação de sistema de segurança baseado em
monitoramento por meio de câmeras de vídeo, nas escolas municipais, unidades de
saúde, secretarias e demais órgãos públicos.
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO No 005/2020
De 09 de junho de 2.020
(Autoria do Vereador Silvano Vaz do Carmo).
“DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE
SEGURANÇA BASEADO EM MONITORAMENTO POR
MEIO DE CÂMERAS DE VÍDEO NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS, UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIAS E
DEMAIS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”

O Prefeito do Município de Ibaté, no uso de suas atribuições
conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte lei:
Art. 1º - As escolas municipais, unidades de saúde, Secretarias e
demais órgãos do município poderão adotar sistema de segurança baseado em monitoramento por
meio de câmeras de vídeo nas áreas externas e internas de suas dependências.
§ 1º - O sistema de monitoramento de que trata o caput se destina
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exclusivamente à preservação de segurança, e à prevenção de atos de violência e outros que ponham
em risco a segurança dos funcionários e usuários.
§ 2º - O sistema de monitoramento de que trata o caput deverá
constar, pelo menos, da instalação de circuito interno de TV, com possibilidade de gravação de
imagens, e de câmeras instaladas de modo a permitir o monitoramento das áreas externas e das áreas
de circulação internas.
Art. 2º - É recomendável a afixação no local de aviso informando
a existência de monitoramento por meio de câmeras de vídeo.
Art. 3º - É vedada a instalação de câmeras de vídeo em banheiros,
vestiários e outros locais de reserva de privacidade individual, e outros ambientes de acesso e uso
restrito.
Art. 4º - As imagens produzidas e armazenadas pelo sistema de
que trata esta lei são de responsabilidade do município e não poderão ser exibidas ou
disponibilizadas a terceiros, exceto por meio de requisição formal em casos de investigação policial
ou para instrução de processo administrativo ou judicial.
Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ibaté, 09 de junho de 2.020

SILVANO VAZ DO CARMO
Vereador
EXPLICAÇÃO PESSOAL:
MANIFESTAÇÃO DE VEREADORES (AS):
Manifestação de Vereadores (as) sobre atitudes pessoais, assumidas durante a sessão ou
no exercício do mandato.
ENCERRAMENTO DA SESSÃO:
Encerramento da sessão pela Presidente da Câmara.
Ibaté, 10 de julho de 2020.

REGINA CÉLIA ALVES DE QUEIRÓZ
Presidente

