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Excelentíssimo Senhor DEPUTADO ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

  

O deputado CAPITÃO ASSUMÇÃO, signatário, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, requer a Vossa Excelência, com base nos artigos 141, Inciso VIII e 174 do 

Regimento Interno, seja encaminhado à Casa Civil do Governo do Estado (CV), a 

presente: 

 

INDICAÇÃO 

 

Para que o Governo do Estado encaminhe Projeto de Lei a esta Casa, Obrigando a 

Instalação de dispositivos eletrônicos de Segurança Preventiva conhecido como “botão 

do Pânico” nas Escolas Estaduais do Estado do Espirito, nos moldes abaixo: 

 

Artigo 1º - torna obrigatória a implantação de dispositivo eletrônico de Segurança 

preventiva, conhecido como “botão do pânico”, nas Escolas Estaduais. 

 

§ 1º - Este dispositivo tem por finalidade indicar a Escola Estadual que esteja sobre 

grave ameaça ou algum tipo de ação violenta que exija necessidade de intervenção de 

autoridade policial; 

 

§ 2º - O dispositivo que trata o caput desta lei deverá ser acionado pelos responsáveis 

da Escola em caso de perigo, assim, uma Unidade da Policia Militar mais próxima será 

enviada para tender a ocorrência. 

 

§ 3º - Através do dispositivo, a Polícia Militar iniciará a gravação do áudio ambiente, 

que será armazenado em um banco de dados e ficará à disposição do Poder Judiciário. 
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Artigo 2º - O Poder Executivo irá adotar as medidas necessárias para a implantação do 

dispositivo eletrônico de segurança preventiva, conhecida com botão de pânico, em 

todas as unidades escolares da rede estadual de ensino. 

 

Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

 

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala das Sessões, em 30 de Maio 2019. 

 

                                        CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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JUSTIFICATIVA 

 

Esta Indicação tem por finalidade a Instalação de dispositivos eletrônicos de Segurança 

Preventiva conhecido como “botão do Pânico” nas Escolas Estaduais do Estado do 

Espirito  

É público e notório que as Redes de Ensino vêm passando por uma onda de violência 

nunca antes vista, sendo professores, funcionários e os próprios alunos ameaçados, 

agredidos e mortos, com armas brancas e até armas de fogo, entre tantos outros 

objetos. 

 

Esta situação tem tirado o sono de pais, gestores e dos próprios alunos, seja nas 

unidades localizadas no que os especialistas chamam de áreas de risco, seja em escolas 

situadas em bairros considerados seguros, há sempre o temor de furtos, danos ao 

patrimônio, abordagem dos alunos por traficantes e pessoas mal intencionadas. 

 

Outro grande problema é que a ação dessas pessoas não visa apenas os equipamentos, 

mas sim, alunos, professores e gestores, invadem as escolas cometem atrocidades, 

roubam de tudo, matam, depredam desde os equipamentos até as próprias escolas. 

 

Diante disso, muitas escolas com o intuito de evitar estas ingratas surpresas colocam 

grades e cadeados em todas as salas, entretanto, percebemos, que essas medidas são 

insuficientes. 

 

Logo, sabemos que, dirigir uma unidade escolar inserida nessa realidade não é nada 

simples, os problemas são vários e das mais diversas naturezas, além da violência 

enfrentada nas escolas, como falta de fiscalização nos horários de entrada e saída, 

POUCO OU NENHUMA VIGILÂNCIA DENTRO E FORA DAS ESCOLAS. 
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Nesse ponto, o objetivo é criar mecanismos de comunicação entre a direção escolar das 

e as autoridades de Segurança Pública, tendo em vista, o aumento no número de 

crimes cometidos dentro do ambiente escolar. Então, precisamos reforçar a politica de 

segurança nas escolas, proporcionando um ambiente mais seguro aos alunos, 

professores e funcionários. 

Dessa forma, “o botão do pânico” é um dispositivo eletrônico de segurança preventiva, 

com GPS e Sistema de gravação do som ambiente. Logo, diante de uma situação de 

risco, a direção da escola poderá acionar o botão, alertando a autoridade policial sobre 

a necessidade de uma intervenção emergencial. 

Haja vista, que ataques dessa natureza fazem refletir nossa sociedade sobre a 

necessidade de ações imediatas para combater situações como essa que chocam e 

impactam a vida milhões de brasileiros diariamente. 

Assim a implementação desta medida irá contribuir com a prevenção à violência, 

evitando que tragédias, como as que ocorrem em Realengo – RJ e Suzano – SP, possam 

acontecer em nosso Estado. 

Ante a todo o exposto, esperamos contar com apoio a esta indicação para Projeto de 

Lei, que reputo de interesse público. 

 

Sala das Sessões, 30 de Maio de 2019. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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