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PT debate Projeto de Segurança Pública para o Estado de São Paulo 
 

Durante seminário realizado na Assembléia Legislativa, no dia 11 de março deste ano, O Partido 
dos Trabalhadores (PT) debateu idéias e colheu propostas para a elaboração de um projeto de 
segurança pública para o Estado de São Paulo, que terá como base o Plano de Segurança Pública 
para o Brasil criado pelo Instituto Cidadania. 

Acabar com Banda podre da polícia, valorizar os bons profissionais com salários dignos e horas 
extras, unificar as escolas de formação, investir em inteligência e na Polícia Técnico-Científica e 
combater à corrupção, são algumas das propostas defendidas pelo Partido para melhorar a 
segurança dos cidadãos no Estado de São Paulo. 

O PT pretende ouvir diferentes setores da sociedade, analisar propostas, fazer um diagnóstico do 
setor de segurança antes de apresentar definitivamente o plano, cujo objetivo, é coibir essa onda de 
violência. 

Para o deputado estadual Vanderlei Siraque - coordenador do plano de governo do PT na área da 
segurança - a cidade está vivendo no caos total. "Os tucanos deixaram o crime organizado tomar 
conta de tudo e agora estão correndo atrás do prejuízo". 

Para Siraque, o governo precisa priorizar três aspectos de imediato: Investir em inteligência, na 
Polícia Tecnico-Científica e no combate à corrupção. Segundo ele, a polícia perdeu prestígio por 
causa de epsódios como o da Cracolândia e o de Campinas, onde policiais comandavam atividades 
ilegais e envolveram-se com crime organizado. "O governo precisa valorizar o bom policial, dando 
condições para que ele possa trabalhar. As policiais femininas, por exemplo, usam coletes à prova 
de bala de homens porque o Estado ainda não tem modelo para o corpo feminino", ressaltou. 

O deputado federal e pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo José Genoino, disse que é 
preciso fazer uma limpeza na estrutura da polícia, aumentar salários e criar um banco de dados. De 
acordo com ele, "a promiscuidade, na polícia é permissiva, pois não esclarecer o crime é uma forma 
de estimulá-lo", comentou.  

Genoíno apontou as prioridades na área de segurança em seu governo: comando, gerenciamento e 
competência. "Quero uma polícia forte no tripé rua, investigação e repressão contra o crime 
organizado. Uma polícia que não "bata-cabeça", que seja respeitada pela sociedade e temida pelos 
bandidos". 

José Genoino pretende fazer um plano de prevenção contra o crime o que segundo ele, hoje, é 
uma falha no sistema do atual governo e precisa ser sanado. 
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Reformas estruturais e sociais 

O ex-coordenador de Segurança do Rio de Janeiro Luiz Eduardo Soares, defendeu em sua 
apresentação, políticas públicas para recuperar o jovem carente da periferia - alvo de assédio dos 
traficantes de armas e drogas para servir de soldado ao crime organizado. "Nós sabemos que 
reformas emergênciais na estrutura das policias são insuficientes. É fundamental mudarmos o 
quadro que rejeita a juventude pobre, mas que é seduzida pelo tráfico". 

Soares abordou a criação de espaços de lazer e cultura nas periferias para resgatar a auto-estima 
dos jovens carentes. 

O ouvidor geral da Prefeitura de São Paulo Benedito Domingos Mariano, ressaltou em seu discurso, 
a prática do "bico" entre policiais, como um problema urgente a ser excluído pelo Estado. "O policial 
não faz serviço extra porque quer, faz exclusivamente para complementar sua renda". Além disso, 
Mariano também sugeriu a criação de sistema único de segurança pública e a unificação das 
escolas de formação de policiais civis e militares. 

Autoridade 

Siraque disse que a polícia perdeu também a autoridade e tenta resolver as situações de confronto 
com autoritarismo. Segundo ele, existem 100 mil mandados de prisão expedidos pela Justiça que 
não são cumpridos e 30 mil presos nas delegacias impedindo que os policiais trabalhem. 

Partciparam também do seminário: 

Isabel Seixas Figueiredo - Professora de Direito Constitucional - UNIP 

Roberto Aguiar - Ex-secretário de Segurança do Distrito Federal 

Tenente Paz - Núcleo de Segurança Pública do PT 

Túlio Kahn - Instituto Latino Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente - 
ILANUD 

Fermino Fecchio Filho - Ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo 

Maximino Fernandes Filho - Coordenador de Defesa Social de Diadema 

Marcelo Mendroni - Promotor Público do GAECO - Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado 

Elói Pietá - Prefeito de Guarulhos 

Capitão Edson Sardano - Secretário de Combate à Violência de Santo André 

Vidal Serrano Nunes Júnior - Promotor Público e Professor de Direito Constitucional PUC-SP 

Guaracy Mingardi - Secretário de Segurança de Guarulhos 

Luiz Fernando Camargo de Barros Vidal - Juiz de Direito 

Osvaldo Negrine Neto - Diretor do Centro de Exames, análises e pesquisas do Instituto de Criminalística
 

Acesse www.siraque.com.br e fique por dentro das novas ações do mandato. 
Participe do Fórum de Debates, deixe sua opinião! 

 
Sede do Conselho Político do Mandato 

Rua General Glicério, 276 - sala 1, sobreloja - Centro - Santo André-SP CEP 09015-191 
Fone: 4436-3552    Fax: 4427-7240 
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Indique nosso boletim para um amigo(a)! 
Caso não deseje receber mais nosso boletim basta enviar uma mensagem escrevendo CANCELAR no subject (assunto) ou entre 
em contato conosco. 

 


