
 

 

 

 

 

 

Indicação nº 2501, de 2019 
 

Indica ao Sr. Governador a liberação de recursos para 
implementação do Programa Escola Segura com a participação de 
policiais militares da reserva para que atuem em conjunto com o 
corpo docente para redução do índice de criminalidade no âmbito 
escolar bem como em seu entorno, além de ministrar aulas 
extracurriculares de civismo, segurança pessoal, prevenção às 
drogas, dentre outras. 

 

 

Autoria: Deputado Frederico d'Avila 
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INDICAÇÃO Nº 2501, DE 2019 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação 
do Regimento Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, que 
determine às equipes técnicas das áreas da educação e da segurança pública 
que avaliem a possibilidade de implementação do Programa Escola Segura 
com a participação de policiais militares da reserva para que atuem em 
conjunto com o corpo docente para redução do índice de criminalidade no 
âmbito escolar bem como em seu entorno, além de ministrar aulas 
extracurriculares de civismo, segurança pessoal, prevenção às drogas, dentre 
outras. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente Indicação destina-se a solicitar ao Exmo. Sr. 
Governador que determine às equipes técnicas das áreas da educação e da 
segurança pública que avaliem a possibilidade da adoção de medidas de 
implementação do Programa Escola Segura no Estado. 

A adoção do programa deve ter o condão de evitar a 
criminalidade no âmbito escolar, a redução da violência entre alunos e destes 
contra os professores, além de trazer para a escola: disciplina, respeito á 
hierarquia, sentimento cívico e educação moral. 

Informamos, por oportuno, que o subscritor da presente 
Indicação, apresentou, na Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei nº 92/2019 
que visa instituir o Programa Cívico-Militar nas escolas públicas e privadas de 
São Paulo. O objetivo buscado é, justamente, a internalização de valores 
morais, éticos, de disciplina e de respeito hierárquico. Além, claro de intimidar, 
com a presença de policiais militares, as ações de infratores e criminosos. 

Solicitamos, pois, que, após análise e conclusões pelas 
equipes técnicas do Governo do Estado de São Paulo, seja endereçada a esta 
Casa de Leis, proposta legislativa que abarque o tema e promova medidas 
eficazes contra a desordem e o cometimento de crimes no âmbito escolar. 

 

Sala das Sessões, em 08/08/2019. 

 

a) Frederico d'Avila 


