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PROJETO DE LEI Nº. 

Dispõe que Escolas Municipais de Vila 

Velha – ES abram os portões para os alunos 

devidamente uniformizados e/ou 

identificados, no mínimo, 15 (quinze) 

minutos antes do horário previsto para o 

início das aulas. 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais: 

D E C R E T A : 

 

Art. 1º As Escolas Municipais de Vila Velha abrirão seus portões, para os alunos 

devidamente uniformizados e/ou identificados, no mínimo, 15 (quinze) minutos antes do 

horário previsto para o início das aulas. 

 

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 

 
  

Palácio Legislativo, 09 de Março de 2018. 

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 
   

 

Senhor Presidente, 

 

Nobres Vereadores, 

 

Somente o usuário do serviço da Educação da Rede Pública de Ensino sabe da 

necessidade dos portões serem abertos antes do inicio do horário das aulas, para que os alunos 

não fiquem nas ruas a mercê de ASSALTOS, ESTUPROS, TRAFICANTES, 

LATROCÍNIOS, BALA PERDIDA, ATROPELAMENTO E VIOLÊNCIA URBANA 

EM GERAL e isso pode ser comprovado na reportagem extraída do Jornal A Gazeta no dia 

15/02/2018 (https://www.gazetaonline.com.br/noticias/policia/2018/02/tiroteio-na-porta-de-

escola-gera-panico-entre-estudantes-em-vila-velha-1014119148.html) dentre tantas outras 

notícias de violência nas portas das escolas. 

 

O ECA (Estatuto da Criança e Adolescente), no seu artigo 70, prevê: 

 

Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos 

da criança e do adolescente. 

 

Atualmente as escolas municipais abrem seus portões no horário exato de início das 

aulas, o que é insuficiente, já que as crianças que chegam minutos antes ficam a mercê da 

violência e das intempéries. 

 

Diante disso, propomos tal projeto, visando minimizar os impactos da violência e das 

condições climáticas mais intensas na vida das nossas crianças e adolescentes, bem como para 

propor uma sensação de segurança maior aos pais, para que possam trabalhar tranquilamente 

enquanto os filhos se encontram seguros dentro da Unidade de Ensino. 

 

Por estas razões, solicitamos a Vossas Excelências apoio na aprovação deste Projeto 

de Lei. 

 

 
 Palácio Legislativo, 09 de Março de 2018.   

 

 

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 
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