
CÂMARA DE VEREADORES DE PETROLINA
Casa Vereador Plínio Amorim

GABINETE DO VEREADOR CAPITÃO ALENCAR

REQUERIMENTO Nº 323/2021

O Vereador CAPITÃO ALENCAR, que abaixo subscreve, requer a Mesa Diretora, após
cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja solicitado ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO, para que, juntamente com o
Procurador Geral do Município Senhor FERNANDO DINIZ CAVALCANTI DE VASCONCELOS,
com o Senhor Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes PLÍNIO DE AMORIM e
também com o Secretário Executivo de Segurança Pública de Petrolina, na pessoa do Senhor
CÍCERO DIRCEU, possam ANALISAR a MINUTA DE PROJETO DE LEI, em ANEXO, que
trata da criação do COLÉGIO DA GUARDA CIVIL DE PETROLINA, nos moldes dos
Colégios Militares administrados pela Polícia Militar nas principais cidades deste país. Após a
análise, caso seja viável, no entendimento do Executivo Municipal, o mesmo possa ser
encaminhado a esta casa legislativa para apreciação dos demais pares.

JUSTIFICATIVA:

No Brasil, especialmente nas capitais e nas grandes cidades, os colégios militares são muito
procurados por alunos e pais de alunos por seu sistema disciplinar mais rígido e pelo desempenho
tanto de professores como de alunos. Nas escolas tradicionais, por mais que se queira e lute para
isso, hoje não há respeito por parte dos alunos com professores, educadores e diretores. O projeto
ora apresentado é um alicerce, terá que ser melhorado, aperfeiçoado. Pode-se, inclusive, copiar o
que já existe no Colégio da Polícia Militar, inclusive o daqui de Petrolina. Com relação aos custos,
acredito ser pequeno, vez que, em um primeiro momento, pode-se utilizar a estrutura das escolas
municipais já existentes na cidade. Na opinião deste vereador o projeto é viável pela questão da
organização. Hoje a gente vive um caos no ensino público porque as escolas de modo geral não
conseguem mais controlar os alunos. Tanto a Guarda Civil quanto a Polícia Militar tem a questão da
hierarquia, da disciplina, que se for implementada desde a adolescência pode formar grandes
cidadãos. No caso presente, a administração seria por conta da Secretaria de Educação, a Guarda
seria responsável pela gestão do colégio, a parte financeira da Secretaria de Educação. No tocante
ao efetivo, também em um primeiro momento, não seria problema, pois vários dos nossos guardas
são professores. Há a disponibilidade de efetivo, até porque boa parte do efetivo da guarda é
formado por professores de Português, Matemática, Geografia, História, a gente tem até guardas
civis aptos a dar aulas. O projeto contempla, como alunos dependentes de Guarda Civil Municipal
(GCM) e a comunidade em geral, com ingresso através de processo seletivo e reserva de vagas.

Sala das Sessões, em 15 de junho de 2021.

JOSÉ JOSINALDO DE ALENCAR LIMA
Vereador Capitão Alencar
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