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ÁREA: 

Segurança Pública 

A criminalidade além de aumentar, também mudou de patamar no governo tucano. O crime organizado - 
munido com armas de última geração - tomou conta do Estado e aliciou jovens para seu bando, criou áreas 
de venda de drogas, como a cracolândia, corrompeu maus policiais e organizou os criminosos até dentro dos 
presídios, como é o caso do PCC.  
Hoje, o assassinato não é mais um crime que aflige somente as pessoas da periferia e ser seqüestrado não é 
mais “privilégio” dos ricos. Estes crimes atingem todas as classes sociais. A violência nas escolas, que não 
fazia parte do nosso vocabulário, agora é uma triste realidade.  
Existem duas Polícias e meia no Estado: a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Superintendência da Polícia 
Técnico-Científica. Elas não se entendem, trabalham sem sintonia e de forma extremamente corporativista.  
A Secretaria de Segurança Pública é composta por cerca de 120 mil policiais (sendo aproximadam ente 84 mil 
militares e 36 mil civis) e cerca de 2 mil servidores administrativos. Os critérios de distribuição deste efetivo 
são políticos e, por isso, regiões com alto índice de criminalidade apresentam relação efetivo/população 
menor e menos unidades policiais do que regiões em que a criminalidade é mais baixa.  

 

 

Propostas 

 

n  Propiciar maior transparência e controle social dos índices da criminalidade;  

n  Incentivar a valorização da carreira e recuperar a auto-estima dos policiais; 

n  Lutar pela implantação do serviço único de saúde mental para todos os policiais e rever o PROAR;  

n  Lutar por investimentos em equipamentos de proteção individual dos policiais; 

n  Incentivar a padronização dos plantões policiais e o controle do cumprimento dos horários de trabalho; 

n  Fomentar uma atuação conjunta entre os diversos atores responsáveis pela segurança pública: Poder 

Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público; 

n  Incentivar a integração entre as esferas municipais, estaduais e feder al e, também, com os Estados vizinhos; 

n  Lutar pela capacitação dos agentes de segurança para o atendimento nos casos de violência doméstica,  gênero, raça e 

contra a infância e a juventude; 

n  Integrar as ações das polícias; 

n  Valorizar o planejamento, a inteligência e a polícia técnico-científica; 

n  Descentralizar o gerenciamento da segurança, através dos chefes regionais de polícia; 
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n  Criar uma carreira própria de corregedor de polícia e uma corregedoria única, junto à Secretaria de Segurança Pública; 

n  Lutar por critérios racionais para a distribuição de equipamentos e dos policiais, levando em consideração o número de 

habitantes e os índices de  criminalidade; 

n  Criar políticas públicas de prevenção à violência  e combate à exclusão social; 

n  Criar políticas públicas para reintegrar o ex-detento à sociedade; 

n  Lutar pelo combate rigoroso ao crime organizado;  

n  Lutar pela informatização das impressões digitais; 

n  Incentivar a regulamentação e a fiscalização rigorosa dos “desmanches” de veículos; 

n  Incentivar os Conselhos de Segurança; 

n  Facilitar os Registros de Crimes; 

n  Incentivar o “Disque Denúncia”; 

n  Lutar pela criação do serviço especial de segurança escolar; 

n  Criar um sistema de comunicação eficiente, ágil e seguro, integrado a todos os serviços de emergência (Bombeiros, Saúde, 

Polícia Civil e Militar) com um único número. A distribuição deve ser interna; 

n  Criar as prisões albergues para os criminosos comuns, com o intuito de reintegrá-los à sociedade; 

n  Criar os cárceres duros para os criminosos organizados, traficantes e corruptos,  com infiltração policial e escuta ambiental, 

objetivando restabelecer a autoridade do Estado. 

Propostas já enviadas: 
 
Desenvolvimento econômico e geração de trabalho e renda; 
Participação cidadã e controle social; 
Educação 

 
 

Propostas de outras áreas acesse o site:  www.siraque.com.br 

 

Acesse www.siraque.com.br  
Participe do Fórum de Debates, deixe sua opinião! 

 
                     Fale conosco:     siraque@siraque.com.br 

 
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. 

 
 
 

 


