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PROJETO DE tEt N" O8Ol2O2t DE 08 DE SETEMBRO DE2O2L.

''DrsPÕESoBRE A cRrAÇÃo Do
PROJETO -PLANO DE
EVACUAÇÃo EM SITUAÇÔES
DE RISCO EM TODOS OS
ESTABELECIMENTOS . DE
ENSrNo, púeltcos E
PRTVADOS-, r.rO n/lUrutCÍptO OE
BARREIRAS-BA-.

e cÂrrnene ruuNrcrpAL DE vEREADoREs DE BARRETRas, esrnôo oe
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentos,

APROVA:

On. * Fica instituído no municÍpio de Baneiras o Plano de evacuaçáo em
situaçÕes de risco em todos os estabelecimentos de ensino, públicos e privados

do Município, visando a segurança-e a çápida evacuaçâo do predio em situações
de pânico.

- a.. Avaliação do local, consideràndo as características físicas do local e os
sistemas de emergência disponíveis;

. b. como os professores, alunos, funcionários e outros responderão à situação
de risco:

Art. 20 Do Cano de evacuação eonstarão:

a. a indicação do funcionário responsável pela revisão, atualização, divulgação
e treinamento do Plano de Evacuação;

b. as atribuÇões e conduta de cada un:!=

quando soa-r o aviso de alarme;.
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c. a planta do local, detalhando cada porta e janela, a localização dos extintores

de. incêndio e dos hidrantes, as rotas de fuga e as saídas de emergência;

d. procedimentos especíÍicos para evacuar as crianças pequenas e _es 
pessoas

. com necessidades especiais.

Art. 3o O phnó de evacúação terá parceria com o Governo do estado da Bahia

e o Batalhão de Corpo de Bombeiros Mllitar, será aprovado pelo Corpo de

Bombeiros Militar e treinado, pelo menos uma vez, no início de cada semestre.

40 Art. Esta lei entrará em vigor na datá de suá publicaÉo.

§ala desessões,08 de.setembro ôe 2021

(TETEIA CHAVES)

HELEINA BRAZ DA SILVA

VEREADORA - PP
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JUSTIF]CATIVA

O projeto de Lei que.submeto à apreciação desta casa, dispõe sobre
a criaçâo do "PLANo DE EvAcuAçÃo enri slruAÇoEs DE Rlsco EM

ToDos os EsTABELEctMENTos DE ENstNo, pÚeLtcos E PRlvADos-.

fOisódios recentes e ou.tros, máis remotos, têm demonstrado a necessidade do

estabelecimento de Planos de Prevençáo e Combate a lncêndio nas mais

diversas instalações prediais e, ao lado disso, Plano de Evacuação para que as

pessoas possam ser retiradas em segurança de locais onde tragédlas estejam

ocorrendo. .lncêndios em Glsas noturnas, tiroteios em'lugares com grande

número de pessoas, tragedias em estádios, desastres naturais e assim por

diante, bastando buscar nos noticiários, estáo a clamar por Planos de Evacuaçáo

bem elaborados, minimizando os efeitos deletérios de situações de pânico.

Preoeupação -particular- reside. nos estabelecimentos de ensino, públicos e 
.

privados, com recentes exemplos concretos de tiroteios e incêndio em escolas,

que são ambientes onde se mesclam pessoas de todas as faixas etárias:

proÍissionais da área de educação.e da-árêà dê apoio, os alunos das.mais várias

jdade-s, públic-o externo.como vjsitantes e'pais dos alunoi, entre outros; o que

exige cuidados redobrados.

Quanto aostiroteios em.escolas, apenas no Brasil, podemos trazer as seguintes

ocorrências- mais recentes: o Suzano (São Paulo), em 2019: dez mortos e

lnúmeros feridbs, os doiô autores - ex-alunos - se suicidaram; ' Goiânia (Goiás)'

em2017:dois mortos e quatro feridos; . Janaúba (Minas Gerais), em 2017 - vigia

noturno de uma creche.ateou fogo em,dezenas de crianças entre quatro e seis

anos: oito crianças mortas, além de uma professora e do autor do'atentado, e

?ezeáai de ciianças quê tiüeram de ser socorridasi o ftis de Janeiro (bairro do
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Realengo), êm 201 I : doze mortos,'o autôr - ex-aluno - se suicidou; S.ão Caetano

_do 
Sul (Sáo Paulo), em 201í: estudante de dez anos de idade atirou em uma

professora e se suicidou; . Taiúva (São Paulo), em 2003: nove alunos baleados,

com um tendo morrido e outro ficado paraplegico, o autor - àluno - se suicidou'

Sobre os incêndios, foram levantadas''as.seguintes ocorrências em escolas e

-creches 
brasileiras: . 2.01? - Cinco salas de uma escola destruídas em um

incêndio em l-ages/SC; .2017 - Segurança de creche põe fogo em crianças,

mata 7, deixa 23 feridos e morre em Janaúba/MG (episódio em que a professora

Heley Abreu Batista deu sua própria vida para salvar dezenas de criança); ' 2016

- lncêndio destrói sala de informática, refeitório e cozinha de uma escola em

Ariquemes/RO c 2016 - lncêndio destrói escola de mÚsica para crianças em

cariacica/ES; o 2016 - Escola tem salas destruídas por incêndio em Aparecida

de Goiânia/GOl . 2016 - lncêndio queima parte de escola no Centro de Três

pontas/MG; .2016 - lncêndio atinge almoxarifado de escola em são José/sP;

os exemplos trazidos aqui náo esgotam a possibilidade de outras ocorrências,

màs queremos crer que já e o bastante para alertar sobre a necessidade de

serem elaborados Planos de Evacuação de estabelecimentos de ensino, sejam

públicos, sejam particulares. onde foi possível obter imagens de câmeras de

segurança, pode-se perceber o pânico ocasionado em todos que estavam ali

naquela cena, cada um correndo de um lado para o outro, em absoluta

desorientação espacial e-sem quálquei estratégia de evacuação. Desse modo,

,o projeto de -lei que o-ra . se àpresenta, vislumbia a adoçáo de Planos de

Evacuação para que as pessoas estejam capacitadas para agir diante de um

momento de pânico - seja ele causado por agentes da natureza ou provocado

por ação 
'humana, possibilitando 'maiores chances de salvamento e

sobrevivêneia. Desse em fgce dg uma situação de risco oú na sua iminência,
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estaráo dadas todas as condições necessárias para prevenir o pânico e permitir

a mais rápida e segura evacuação do lôcal'

Em fáce do exposto, cohtàmos'com o apoio dos nobres Parlamentares para a

aprovaçâo deste projeto de lei.

(TETEIA CHAVES)

- HELEINA BRAZ DA SILVA

. VEREADORA-PP
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