15.7 Área da Segurança Pública
15.7.1 O senhor concorda com o diagnóstico e quais são suas observações sobre o estágio atual e a trajetória passada nesta área?
15.7.2 O Relatório Agenda Estratégica para Cataguases contém algumas sugestões de medidas e programas dos pesquisadores e das cidades, experiências exitosas de outras cidades sobre a área da Segurança Pública.
Quais destas sugestões e medidas por ordem de prioridade o senhor adotaria em seu Plano de Governo? implementaria em seu plano de governo nesta área por ordem prioridade?
15.7.3 Quais outros projetos e soluções o senhor implementaria em seu plano de governo nesta área por ordem prioridade?
15.7.4 Quais as metas que senhor pretende obter ao final do seu mandato nesta área?

15.7.1

Antônio Carvalho Lage (Antonio
Lage)
Concordo com o diagnostico e
infelizmente vejo a cidade muito
insegura no momento em relação a
gestões anteriores.

15.7.2

1º Aposte na segurança primária
2º Bike patrulha
3º Gestão Municipal orientada pela
opinião pública
4º Relação iluminação publica e
criminalidade

15.7.3

1º Buscar parceria junto ao governo do
estado a fim de aumentar o efetivo de
policiais e quantidades de viaturas em
nossa cidade;
2º Investir em equipamentos e serviços
de vídeo monitoramento integrado;
3º Criação de um Centro de Prevenção
e combate as Drogas;
4º Programa de recuperação de
espaços públicos, aumentando a
segurança, a qualidade de vida e a
autoestima da população;
5º Criação da Guarda Municipal.

15.7.4

Ao final do meu mandato pretendo ter a
certeza de ter cumprido meu dever em
relação à segurança publica municipal.

Antonio José da Silva
(Antonio Hulk)
Insisto nas características
peculiares de cada
Região/Cidade, no entanto,
ressalto a atual conjuntura
que patrocina, via elementos
de contravenção e crime, a
deterioração do ambiente
social, onde os desejos
induzem os elementos a
atividades não
convencionais.

A adoção da “Identidade
Econômica” será o elemento
chave no patrocínio de um
menor índice de
criminalidade, espera-se um
resultado satisfatório
proporcionando um ambiente
seguro e desenvolvimentista.

Fernando Pacheco Fialho
(Fernando Pacheco)
- Política de segurança pública
voltada para propostas de
parcerias entre as Polícias
Militar e Civil, os Poderes
Públicos e a Sociedade Civil
Organizada;
- Promover a instalação de
Câmeras de vídeo
monitoramento em locais
estratégicos com gerência da
Polícia Militar, Civil e Guarda
Municipal (quando existir);
- Viabilizar a possibilidade de
instalação de Pórticos nas
entradas e saídas da cidade,
possibilitando a implementação
de ações efetivas que serão
gerenciadas pelas polícias Civil,
Militar e Guarda Municipal
(quando existir);
- Incentivar a implantação da
Guarda Municipal, visando
oferecer proteção para o
patrimônio público municipal,
permitindo assim ações de
inteligência em conjunto com as
Policias Civil e Militar, além de
atuação em políticas de
educação e fluidez no trânsito e
nas vias públicas de
Cataguases;
- Incentivar as campanhas de
cooperação mútua entre os
moradores e os órgãos de
controle visando um
estreitamento nas relações dos
mesmos, criando sistemas de
sentinelas e vigílias entre os
moradores circunvizinhos.

Jose Cesar Samor
(Cesinha)
Concordo em partes,
vejo que o Município
vem adotando medidas
exitosas, como a
melhoria na iluminação
pública em locais ermos
e também a realização
de uma ação preventiva
do projeto cidadania em
seu bairro, em parceria
com a Polícia Militar.

Willian Lobo de Almeida
(Willian Lobo)
Em parte. A meu ver, o problema de segurança
pública está ligado à criação de programas de
prevenção que retire os jovens com
potencialidade para entrar no crime e os levem
para outras áreas, como cultura e esporte por
exemplo. Em relação ao efetivo, concordo que
Cataguases necessita de maior
representatividade política, mas o problema não
se resume apenas nisso, pois vejo a
necessidade do município disponibilizar um
local onde possa funcionar um quartel e buscar
a instalação de um batalhão o que aumentaria
automaticamente o efetivo. Outras ações
importantes seria a implantação de
monitoramento por câmeras.

Política de educação no
transito e prevenção de
acidentes.

Segurança e participação no mundo virtual: um
estudo das estratégias de participação
comunitária na internet a partir da experiência
dos Conselhos Comunitários de Segurança.
Programa Visão de Liberdade
Plano Municipal Integrado de Segurança
Pública da Prefeitura de São Carlos

Continuidade nos
projetos existentes,
além da adoção do
FISP (fórum integrado
de segurança pública)
onde envolveria todos
os setores para
solucionar os
problemas existentes
na segurança pública.

1. Parceria com outros entes federativos para
viabilizar a construção de um quartel da PM e
Delegacia da Polícia Civil para que desta forma,
propicie o aumento de efetivo;
2. Trabalho na prevenção com jovens,
implementando programas esportivos, culturais
e de lazer para a retirada dos jovens das mãos
do tráfico;
3. Apoio as clínicas de recuperação de
dependentes químicos;
4. Buscar parceria com a Polícia Militar para o
retorno da patrulha rural.

A redução do número
de assaltos, roubos,
trazendo mais
segurança e conforto
para a população de
Cataguases.

1. Diminuição dos índices de crimes no
município;
2. Construção de local propício para instalação
de um quartel o que propiciaria o aumento de
efetivo;
3. Implementação de programas de prevenção

