Câmara Municipal de Santa Bárbara D´Oeste
“Palácio 15 de Junho”
MOÇÃO Nº 225/2019
“Manifesta apelo ao Secretário de
Segurança Pública do Estado de
São Paulo, General João Camilo
Pires de Campos solicitando a
presença de 2 (dois) policias
militares em cada Escola Estadual
na cidade de Santa Bárbara d’Oeste.
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

CONSIDERANDO os acontecimentos recentes que assolaram nosso
Estado e o restante do país e trouxe à tona uma questão de extrema
importância: a segurança de nossas crianças, jovens e adolescentes em
escolas de todo o país. Este tema nos faz levantar questionamentos
importantes referentes à segurança de nossos jovens e adolescentes dentro
das Escolas Estaduais em nosso município.
CONSIDERANDO que, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), o município de Santa Bárbara d’Oeste possui cerca de
180 mil habitantes e pelo menos 34 Escolas Estaduais nesta cidade.

CONSIDERANDO que fui procurado nos últimos dias por vários
munícipes, pais de estudantes que relataram sua insegurança, reivindicando
providências imediatas. É gritante o socorro por segurança desses pais, fato é
que, segundo dados divulgados pelo último levantamento realizado pelo
IBOPE, 87% dos pais priorizam a segurança na escolha de um colégio para
seus filhos, a qualidade de ensino e a disciplina ficam em segundo plano.

CONSIDERANDO que, os alunos frequentadores das Escolas
Estaduais, que oferecem Ensino Fundamental e Ensino Médio, é em sua
maioria jovem e adolescente, faixa etária dos agressores em grande parte dos
ataques. Diante dessa perspectiva e da preocupação de toda a sociedade,
solicitamos uma medida de emergência para promover a tranquilidade entre os
munícipes, trazendo segurança aos alunos, professores, funcionários e
frequentadores dessas escolas.
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Podemos considerar que, devido alto índice de ataques às escolas nos
últimos anos em várias partes do mundo, expõe os alunos e frequentadores
dessas escolas em total insegurança e algumas medidas PODEM e DEVEM
ser tomadas, buscando elevar ao máximo a segurança dos alunos. Pois a
sensação de medo e insegurança tomou conta de toda a sociedade.
Deste modo, solicitamos a presença de 2 (dois) policiais militares em
cada Escola Estadual neste município. Acreditamos que, essa providência irá
inibir a prática de agressão aos alunos e frequentadores dessas escolas.

JUSTIFICA-SE a presente solicitação, pois este vereador tem sido
procurado e cobrado por inúmeros munícipes, solicitando providências acerca
da Segurança Pública nas escolas deste município, em particular, nas Escolas
Estaduais, onde tem sido palco de vários atentados contra estudantes nos
últimos anos em várias partes do mundo.
Diante da necessidade de proporcionar mais segurança aos alunos,
professores, funcionários e frequentadores das Escolas Estaduais, solicitamos
em caráter de URGÊNCIA a atenção ao pedido acima descrito.
Fico, portanto, no aguardo das respostas dessa solicitação. Sabemos
das dificuldades enfrentadas na Segurança Pública em todo o país, Porém,
certo de que podemos contar com vossa atenção, agradeço a distinta
consideração, colocando-me a disposição.
Ante o exposto e nos termos do Capítulo IV do Título V do
Regimento Interno desta Casa de Leis, a CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA
BÁRBARA D’OESTE, ESTADO DE SÃO PAULO, apela a Policia Militar para
que disponibilizem 2 (dois) policiais militares em cada Escola Estadual neste
município por tempo indeterminado. Encaminhado cópia da presente para
Avenida do Estado, 777 - Ponte Pequena, São Paulo - SP, 01107-000.

Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 22 de março de 2.019.

CLÁUDIO PERESSIM
Vereador – Vice Presidente

