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INDiCACAO N° 047/2019

INDICO nos termos regimentals ao Excelentfssimo Senhor
Prefeito Municipal Jose Madrigal Ruda Filho, que interceda junto ao responsevel
pela Secretaria da Educagao, e proceda estudos que se fizerem necessaries para a
INSTALA^AO DE DETECTORES DE METAIS NAS ESCOLAS DA REDE
PUBL1CA MUNICIPAL de nossa cidade.

TUSTLF1CATIVA;

Estes equipamentos deverao fazer a deteegao dc armas de fogo e
armas brancas - facas, estiletes, navalhas, punhais, barras de ferro, ferramentas
industrials, entre outras. Deverao ter prioridade na instalagao dos equipamentos
de seguranga, as escolas, independente do porte, que possuam historicos de
violencia dentro do patio e/ou cm seu entorno. O ingresso de toda e qualquer
pessoa em estabelecimento de ensino da rede publics municipal, sem excegao,
estb condicionada a passagem por um detector de metal e a inspegao visual de
seus pertences,

Considerando que e publico e notbrio que os estabelccimentos
de ensino v£m passando por uma onda de violCncia nunca antes vista,

Professores, funcionarios e os prbprios alunos sao agredidos com facas e atG
armas de fogo, entre tantos outros objetos,

Em decorrGncia do ingresso desses materials, maus alunos dao
continuidade & pratica de atos infracionais no interior de estabelecimentos que
deveriam ser bergos do saber.

Esta comprovado, com fundamento na experidneia em
seguranga publica, que os detectores de metais, acrescidos da inspegao dos
pertences em aparelhos de raios-X, podem coibir a entrada de objetos que sirvam
de apoio ao cometimento desses atos infracionais.

A proposta se desenvolve nessa diregao afim de tornar
obrigatbria a inspegao de pertences e a passagem de todos pelos portais
detectores de metais antes de adentrar um estabelecimento de ensino.

Diante do exposto, espero de Vossa ExcelGncia o acatamento da
presente proposigSo, tendo em vistas as razoes ora explanadas.

Cabrblii) Paulista, 03 dofunho de 2019,

Vereador

Material de Expedients da_^n__ sessao ordinaria
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