
PROJETO DE LEI N° 03tt /2010

PROCESSO N° --1--1__

EMENTA: Torna obrigatoria a instala<;ao de portas
de detectores de metais nas escolas da rede publica
municipal..

Art. 1° - E obrigatoria a instala<;ao de detectores de metais nos
acessos aos estabelecimentos de ensino da rede publica municipal,
nas escolas com mais de 200 (duzentos) alunos por turno.

Paragrafo 1° - 0 ingresso de toda e qualquer pessoa em
estabelecimento de ensino da rede publica do Munidpio, sem
exce<;6es, esta condicionado a passagem por um detector de metais e
da inspe<;ao visual de seus pertences, quando identificada alguma
irregularidade.

Paragrafo 2° - Sera concedido um prazo de 180 (cento e
oitenta) dias ou 0 inicio do proximo perlodo letivo escolar,
prevalecendo 0 que primeiro ocorrer, a contar da entrada em vigor
desta lei, para que todas as escolas publicas municipais que se
enquadrarem no caput deste artigo adotem a medida preconizada.

Vereador Felipe Salvia - PDT

JUSTIFICATIVA: Infelizmente 0 massacre do Rio de Janeiro, quando
um homem invadiu uma escola no bairro do Realengo e matou 12
crian<;as, deu visibilidade a um problema que ja existe. Minha ideia
com a apresenta<;ao deste Projeto de Lei e proteger os proprios
alunos, pois temos consciencia do que uma pessoa que consome
drogas i1fcitas e capaz de fazer diante da situa<;ao de degrada<;ao de
seu estado psicologico. Mesmo que porventura haja um
constrangimento em um primeiro momento, 0 prejufzo e menor do

~\orolO JcQ, b3



que se uma pessoa for morta em sala de aula ou ficar com algum tipo
de sequela depois de uma agressao com algum tipo de arma.

Temos informa<.;oes de que em diversos estados brasileiros ja se
encontram instalados detectores de metais em escolas publicas e
tambem privadas. Podera haver resistencia por parte da comunidade
escolar, mas depois certamente eles perceberao que a atua<.;ao trara
beneffcios como 0 de proporcionar mais seguran<.;a e protec.;:ao.

Recentemente em nosso municfpio, em uma escola estadual
alunos foram surpreendidos com tiros durante uma festa junina, onde
haviam centenas de crianc.;:as, por isso a seguranc.;:a dos alunos
tornou-se para mim uma grande preocupac.;:ao, levando-me entao a
elaborar uma Lei que pudesse de alguma forma protege-los,
diminuindo assim 0 nlvel de violencia praticados por jovens
delinquentes e pessoas Iigadas a contraven<.;ao e que muitas vezes
frequentam livremente nossas escolas.


