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PARECER 606/2000 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O 
PROJETO DE LEI 187/99 
De autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, o projeto de lei em apreço 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 das redes pública e privada de ensino. 
O projeto proíbe a realização, no âmbito das escolas, de qualquer 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 os edifícios e as 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.  
A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer de fls. 9/12, apresentou substitutivo, retirando a 
obrigatoriedade do uso de uniforme e impondo penalidades na hipótese de descumprimento da lei (multa 
de 1000 UFIR e cassação do alvará de funcionamento), além de dar um prazo de 90 dias para os 
estabelecimentos se adequarem à nova lei. 
Por sua vez, a colenda Comissão de Administração Pública convocou audiência pública para a discussão 
desta matéria (fls. 15/19) e opinou favoravelmente ao substitutivo mencionado (fls. 60/61).  
Quanto ao mérito e ao interesse público que esta Comissão de Educação, Cultura e Esportes necessita 
avaliar, não vemos óbices à aprovação da matéria, eis que a mesma, preocupada com os atos de violência 
acontecidos no interior das escolas e com a sabida presença de traficantes de drogas no entorno dos 
estabelecimentos escolares do município, procura oferecer uma contribuição para a diminuição de 
acontecimentos dessa natureza, de modo que os senhores pais possam ter uma maior segurança, quando 
deixam seus filhos nas escolas.  
Assim sendo, favorável, por todos os motivos apontados, o nosso parecer, mas em consonância ao 
substitutivo mencionado. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 06.06.00 
Aurelino de Andrade - Presidente 
José Viviani Ferraz- Relator 
Emílio Meneghini 
Ivo Morganti 
VOTO CONTRÁRIO, EM SEPARADO, DO NOBRE VEREADOR VICENTE CÂNDIDO SOBRE O 
PROJETO DE LEI 187/99 
Embora a propositura em apreço denote as boas intenções do nobre Autor da Propositura, buscando 
saídas para a violência que invade o ambiente escolar - tanto nas escolas particulares quanto nas escolas 
da rede pública -, não podemos com ele concordar. 
Com efeito, esta Comissão de Educação, Cultura e Esportes não pode concordar com medidas 
repressoras, antipedagógicas e constrangedoras, quais sejam: a instalação de detectores de metais nos 
acessos aos estabelecimentos escolares e o uso de crachás de identificação. 
Além disso, por estender essas medidas às escolas particulares, imiscui-se a propositura na economia e na 
política de segurança de entidades privadas, o que deveria fazer com que a propositura também fosse 
encaminhada à Comissão de Atividade Econômica, o que não acontece, cf. fls. 1. 
Portanto, no âmbito da competência desta Comissão e do interesse público, entendemos que a propositura 
em epígrafe não deva receber o aval desta Casa de leis e dos nobres Pares. 
Pelo exposto, somos contrários à matéria enfocada, ainda que entendendo as certamente boas intenções 
do ilustre Autor, mas que só fazem por criar uma situação insustentável sob o ponto de vista pedagógico. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 06.06.00 
Vicente Cândido - Relator 
Ana Maria Quadros 


