CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
REQUERIMENTO
(do Sr. Glauber Braga)
Requer a realização de Audiência
Pública com a finalidade de debater as
operações policiais nas proximidades
de escolas no Rio de Janeiro, que
ocasionaram a morte de duas
estudantes nos últimos meses.
.

Senhor Presidente:

Requeiro com fundamento no art. 255 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados à realização de Audiência Pública com a finalidade de debater as
operações policiais nas proximidades de escolas no Rio de Janeiro que
ocasionaram a morte de duas estudantes nos últimos meses.
Solicito que sejam convidados a participar dessa audiência pública os
seguintes participantes:
1. Secretário Municipal de Educação do Rio de Janeiro, Sr. Cesar Benjamin;
2. Comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Coronel
Wolney Dias;
3. Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro;
4. Coletivo Papo Reto;
5. Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio de Janeiro –
FAFERJ;
6. Ex-Comandante Geral da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro –
Coronel Íbis Pereira;
7. ONG Justiça Global.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
JUSTIFICAÇÃO

No ultimo dia 04, o Secretário Municipal de Educação do Rio de Janeiro,
Sr. Cesar Benjamin, informou em rede social: “Perdemos mais uma aluna hoje, no
Lins. Uma menina de onze anos. Mais uma vez, tiroteio entre policiais e
criminosos”. Segundo matérias veiculadas pela imprensa, trata-se de uma criança
chamada Vanessa dos Santos.
Há poucos meses, no dia 30 de março, a estudante Maria Eduarda
Alves da Conceição, de 13 anos, morreu após ter sido atingida por um tiro disparado
no contexto de ação da Polícia Militar, no momento em que fazia aula de Educação
Física, dentro da Escola Municipal Jornalista e Escritor Daniel Piza.
Em entrevista concedida ao jornal “El País” no último domingo, o
Senhor Secretário informa: "A primeira vez que eu fui na Maré como secretário (...),
eu contei 162 furos de tiros de fuzil na fachada de uma escola” 1.
Considerando a urgência e relevância do problema, peço o apoio dos
nobres pares à realização da audiência pública e reafirmamos nossa solidariedade
às famílias e amigos das vítimas, bem como às comunidades dessas escolas.
Essa audiência pública deve traduzir-se em ações, visando a prevenir
a repetição de tragédias anunciadas como essas.
Sala da Comissão, em

de

Deputado GLAUBER BRAGA
(PSOL-RJ)
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de 2017.

