
PUBLICADO DOM 05/05/2001 
 
 
PARECER Nº 1791/1999 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 187/99  
De autoria do N. Vereador Antonio Goulart, o projeto de lei 187/99 dispõe sobre medidas preventivas 
para o combate à violência nas escolas e à ação de aliciadores de jovens para o uso de droga no âmbito 
das escolas da rede pública e privada de ensino. 
O projeto proíbe a realização no âmbito das escolas dequalquer atividade violenta, constrangedora ou 
humilhante dirigida aos alunos, novos ou não, seja a que título for. 
Estabelece, ainda, que: 
- todos os alunos deverão usar uniformes ou aventais padronizados; 
- os alunos, professores, diretores e funcionários só poderão adentrar aos edifícios e às instalações 
escolares portando crachá de identificação onde conste o nome da escola, o nome do portador, fotografia 
recente, número de matrícula ou registro funcional do portador, turno de freqüência ou de trabalho, cargo, 
função ou série; 
- as escolas instalarão nas entradas dos prédios detetores de metais, com vistas a impedir a entrada, em 
suas instalações, de pessoas portando armas de qualquer natureza. 
Finalmente, dispõe que para o atendimento das disposições anteriormente referidas, as escolas da rede 
pública de ensino poderão contar com recursos ou patrocínio da iniciativa privada.  
O I. Autor alega que vem aumentando dramaticamente o número de ocorrências policiais envolvendo 
porte de armasde fogo por alunos das escolas de 1º e 2º graus. Igualmente, sentencia o N. Vereador, é 
farto o rol de situações envolvendo o aliciamento de crianças e adolescentes à prática do uso de droga e 
todas as conseqüências nefastas do vício. 
Por isso mesmo, acredita que com a aprovação deste projeto conseguiremos inibir a proliferação de atos 
de violência nas escolas. 
Com efeito, muito nos preocupa esses fatos lamentáveis que são registrados nas escolas localizadas em 
nossa cidade praticamente todo dia. Certo dizer ainda é que estes atos de violência são registrados 
principalmente nas escolas da rede pública de ensino localizadas na periferia. 
Assim, com o intuito de obter maiores subsídios para fundamentar o relatório, a Comissão de 
Administração Pública convocou audiência pública para discussão desta matéria, uma vez que se trata 
assunto que merece atenção especial. 
As entidades representadas na audiência apoiaram integralmente o projeto não havendo, pois, necessidade 
de ser oferecido substitutivo à proposta original. 
De nossa parte, resta por evidente que apoiando a implantação de medidas preventivas que visem 
combater a violência nas escolas, como estas previstas no projeto de lei de autoria do Nobre Vereador 
Antonio Goulart, estaremos dando uma resposta aos anseios da sociedade como um todo. 
Favorável, desta forma, é o nosso parecer, nos termos do Substitutivo sugerido pela d. Comissão de 
Constituição e Justiça, de fls. 9/12, que julgou por bem suprimir do texto do projeto a imposição ao uso 
de uniforme; acrescentou dispositivo prevendo apenação em caso de descumprimento da lei; bem como 
adequou-o a uma melhor técnica de elaboração legislativa. 
Sala da Comissão de Administração Pública, em 22/12/99. 
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