
PODER LEGISLATIVO
GABINETE DO DEPUTADO ABDALA FRAXE. PODEMOS

REeuERrMENro N". ltO 2ue

AUTOR : Dep. ABDALA FRAXE- PODEMOS

REQUEIRO, na forma regimental, após ouvido o douto plenário, seja encaminhado em forma de
fNDICAÇÃO, ao Sr. governador do Estado do Amazonas, criação de um projeto de lei que institui a
obrigatoriedade da presença de policiais rnilitares para realizar a segurança nas escolas públicas do Estado
do Amazonas.
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,

Diante dos tristes e lamentáveis fatos que ocorrem com frequência mundo afora, de massacres e

assassinatos de alunos inocentes em escolas, traz com URGÊNCIA a necessidade de uma lei que alnpare e

proteja nossos alunos, professores e servidores das escolas do nosso Estado como um todo.

A presente indicação de um projeto de lei ao Sr. Governador do Estado, visa instituir definitivamente com
URGÊNCIA a presença de policiais armados nas escolas públicas do Amazonas, durante todos os horários
de funcionamento, para assim, inibir as ações desses assassinos covardes que sabendo que nesses ambientes
não encontrarão resistência, praticam massacres sem razão e explicação de inocentes e indefesos alunos,
professores e servidores.

O número destes acontecimentos, tem aumentado muito nos últimos anos dentro e fora do Brasil, numa
clara demonstração da falta de policiamento defensivo em escolas, pois como é um local sem defesa, o
ataque acontece sem dificuldades, uos alertando a tomar providências para protegermos nossos alunos,
professores e seruidores destas escolas, desses assassinos cruéis e covardes.

Diante do exposto, conto com meus pares desta casa, pela em Plenário desta propositura.

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Manaus, 26 de março de20l9
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