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COLIGAÇÃO SANTO ANDRÉ FELIZ DE NOVO: PT/PCdoB

SANTO ANDRÉ, CIDADE SEGURA: O QUE O MUNICÍPIO
PODE FAZER PELA SEGURANÇA PÚBLICA?
A proteção da segurança pública é
responsabilidade do Estado e da
sociedade. E, assim, é importante
saber os motivos da insegurança
pública. A falta de segurança é
decorrente de três fatores
básicos:

Quais são esses ambientes?
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1. Ambiente propício à prática
da violência/crime;

Podemos citar imóveis
abandonados e sem utilidade,
terrenos baldios, ruas pouco
iluminadas, desunião social,
impunidade, descaso com as
vítimas, investigação
inadequada dos delitos, o não
fechamento dos comércios
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roubados, tolerância com a
violência escolar, doméstica,
racial e de gêneros, falta de
vigilância, atenção nas divisas de
Santo André com os demais municípios.

2. Pessoa vítima;
3. Autor do delito.
Ausente um desses elementos o crime
não acontece.

Propostas concretas:
Todas as pessoas são potencialmente vítimas.
Entretanto, apesar de poucas pessoas serem
potencialmente criminosas, não é possível e nem
lógico colocar todo mundo sob suspeita e
investigação contínua para descobrir quais
integrantes da comunidade são, ou não, criminosos,
porque essa ideia nunca deu certo e levou a
preconceitos, discriminações e a um estado de
vigilância e de polícia em detrimento dos direitos
individuais, como a liberdade e a espontaneidade e,
assim, poderia violar a própria ﬁnalidade da
segurança pública, que é a proteção da ordem
estabelecida, ou seja, da justiça, da dignidade da
pessoa humana, da proteção da vida, da paz social e
da felicidade geral.

1 . Vi g i l â n c i a p o r v i d e o m o n i t o r a m e n t o , n o s
quarteirões dos bairros,em parceria com @s
moradores.
2.Diminuição das ruas de entradas e de saídas de
Santo André e colocação de vigilância por
videomonitoramento nas entradas/saídas da cidade.
3.Incentivar os grupos de Wathsapps de ruas para a
troca de informações entre os vizinhos.
4.Criação de uma Central de Monitoramento e de
Atendimento aos Moradores junto à Guarda
Municipal e desta com as Polícias Civil e Militar.

Então, o que podemos fazer de verdade no âmbito
municipal pela segurança pública?

Evidentemente que estas ideias devem ser
aprofundadas com as suas imprescindíveis
sugestões.

Eu acredito que podemos desenvolver políticas públicas
para eliminar o ambiente propício à violência/crime.
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