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Segurança Pública:
a sociedade se manifesta

O aumento da criminalidade e dos índices de violência são fatos que têm merecido a aten-
ção dos mais diversos setores da sociedade brasileira, no momento atual. Em conseqüência da
preocupação generalizada com a segurança e a tranqüilidade dos cidadãos, várias iniciativas, go-
vernamentais ou não, têm sido adotadas com o intuito de buscar soluções para os graves problemas
existentes, que são de conhecimento de todos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ao promover um amplo debate
sobre a questão da violência e da criminalidade, com a participação ativa dos mais variados
setores da sociedade civil, de municípios e de órgãos e entidades públicas estaduais e federais,
parte da premissa de que as propostas a serem encaminhadas devem ser, em primeiro lugar,
fruto da prática democrática que se concretiza no efetivo direito de manifestação das mais
diversas opiniões e sentimentos.

Trata-se, no caso, de se seguir um novo paradigma, condizente com o Estado Democrático
de Direito: deve-se substituir as soluções imaginadas nos gabinetes dos técnicos pela participação
concreta dos cidadãos. Segurança pública, como já muito se enfatizou, é responsabilidade de todos,
conforme dispõe o art. 144 da Constituição da República. A norma constitucional, entretanto, So-

mente adquire vida, torna-se eficaz, mediante a concretização de ações específicas que lhe dêem o
seu conteúdo real. Essa é, em síntese, a orientação adotada pela Assembléia Legislativa quando se
volta para a sociedade e nela busca os contornos para suas ações.

A eficácia das propostas relativas a políticas de segurança depende também, em grande
parte, do seu grau de aceitação e de credibilidade por parte dos cidadãos. Assim, um passo essencial
no processo de elaboração dessas propostas reside na ampla consulta junto a entidades públicas e
organizações não-governamentais, além dos cidadãos em geral. Essa credibilidade está intimamen-
te ligada ao próprio processo mediante o qual as propostas são geradas. Temos, aqui, uni novo
elemento que reforça a necessidade de ampla consulta aos municípios e aos cidadãos, no processo
de elaboração de propostas para a melhoria da segurança pública no Estado de Minas Gerais.

Atendendo à solicitação encaminhada pela Assembléia Legislativa, 62 municípios e
diversas entidades apresentaram um conjunto de 548 propostas voltadas para a melhoria das
condições de segurança em nosso Estado. Trata-se, no caso, de um primeiro conjunto de su-
gestões, conjunto este que deve ser visto como um agrupamento preliminar, pois o processo de
consulta à população ainda não se encerrou. Essas propostas estão sintetizadas no documento
que ora apresentamos e constituem uma das bases para a elaboração técnica das propostas
mineiras para a questão da segurança.

Em um levantamento preliminar, constata-se a preocupação generalizada com as condições
de trabalho dos agentes de segurança e com a necessidade de lhes dar meios materiais e treinamento
adequado para que possam cumprir a contento suas tarefas. Nota-se, ainda, o grande número de
propostas que contemplam ações preventivas, voltadas para a educação e para as famílias. Outro
ponto a ser destacado diz respeito à conscientização de que cabe aos municípios muito do trabalho



a ser feito, em parceria com a sociedade local, por meio de conselhos municipais. Finalmente,

deve-se destacar a existência de um sentimento bastante disseminado acerca da necessidade de

reformulaçãodo Código Penal e do Código de Processo Penal

As propostas apresentadas aqui, servem, portanto, de subsídio para discussões a serem

aprofundadas em um Seminário Legislativo que será realizado ainda este ano. Ao mesmo tem-

po, demonstram que a sociedade mineira está atenta e consciente de que segurança pública,
além de ser dever do Estado, 6 responsabilidade de todos.

Deputado Anderson Adauto
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais



SUGESTÕES PARA MELHORIA NA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ENTIDADE: Alvimar Cambraia

PROPOSTA (S):

1) Que o Presidente da República e os Governadores do Estado exerçam a
autoridade que o cargo lhes confere.

2) Revogação do Estatuto da Criança e do Adolescente.

3) Proibição das ONG's defensoras dos direitos humanos.

4) Reformulação do Código Penal.

5) Apoio legal, material e moral às policias.

ENTIDADE: Associação dos Maiores de 65 Anos de Idade e dos Deficientes Físicos do Brasil

PROPOSTA (S):

1) Criação, em ilhas de difícil acesso no Estado do Amazonas, de uma
penitenciária a SUGESTOES PARA MELHORIA NA POLITICA DE
SEGURANÇA PULICA ser controlada pela polícia e pelo Exército;

2) Criação de uma cooperativa para sustento dos presos, até que os mesmos
passem a produzir para o próprio sustento;

3) Comercialização, pela cooperativa da produção dos presos para que a renda
seja revertida em melhorias da penitenciária;

4) Manutenção da lei que permite o porte de armas, para que o cidadão tenha
como se defender da violência;

ENTIDADE: Câmara Municipal de Juramento

PROPOSTA (S):

1) Unificação das Polícias Civil e Militar, com comando único e realização de
ações integradas;

2) distribuição de recursos que atendam às necessidades do Município;

3) criação do Fundo Estadual de Segurança Pública;

4) criação do Conselho Municipal de Segurança Pública,

5) contratação de médico, psicólogos e sociólogos para prevenir e tratar
desajustes pessoais;

6) transferência da gerência de cadeias e presídios para empresas privadas;

7) construção de penitenciária no Município de Juramento;

8) participação da sociedade no processo de reeducação do detendo.



ENTIDADE: Câmara Municipal de Açucena

PROPOSTA (S):

1) Unificação das Polícias, desde que o quadro seja reequipado e sejam dadas
condições de trabalhos aos policiais;

2) valorização dos destacamentos locais da PM, disponibilizando maior número
de profissionais e equipamentos;

3) efetivação do Programa de Proteção à testemunha;

4) empenho maior do Estado na sua função de mantenedor das Polícias,
disponibilizando mais recursos;

5) desenvolvimento de programas sociais que envolvam a participação da
população;

6) implementação, nas escolas, de disciplina específica, voltada à formação moral
do ser humano;

7) transferência para o Poder Judiciário da administração das penitenciárias a
serem administradas pelo Tribunal de Alçada e pelas Varas de Execução Penal;

8) criação e efetivação, compulsória, dos Conselhos Municipais de Segurança
Pública.

ENTIDADE: Câmara Municipal de Amparo da Serra

PROPOSTA (S):

1) Aumento do contingente das polícias.

2) Treinamento qualificado para a polícia ostensiva.

3) Melhores salários para as policias.

4) Maior rigor com os infratores da lei.

5) Punição mais rigorosa para os policiais e políticos que acobertam o crime
organizado.

6) Retirar das ruas os menores abandonados.

7) União da polícia com a sociedade para combater o crime organizado.

8) Pena de morte para os crimes hediondos.
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ENTIDADE: Câmara Municipal de Baldim

PROPOSTA (S):

1) Acompanhamento psiquiátrico de preso;

2) Criação de um fundo para manutenção do preso no próprio município

3) Construção de novos presídios;

4) Adaptação do policial à realidade do Município onde se encontra lotado;

5) No caso de ocorrer a unificação das polícias, que seja feito por meio de um
processo gradativo, a longo prazo;

6) Que os municípios devem receber repasses de recursos para que aplique de
forma a atender as peculiaridades locais;

7) Participação de entidades civis com o objetivo de prestar informações à Polícia,
de forma a facilitar a ação policial;

8) Atuação do Poder Público em questões como desemprego, planejamento
familiar, educação e instituição de salários justos para os policiais.

ENTIDADE: Câmara Municipal de Cactanópolis

PROPOSTA (5):

1) Criação de incentivo fiscal para as empresas privadas contribuintes com a
segurança pública;
2) aumento da porcentagem dos repasses relativos ao IPVA, às multas e taxas de
iluminação pública a serem repassadas para o Município;
3) elaboração de pesquisa que possibilite visão real das condições de
operacionalização das Polícias Militar e Civil;
4) estruturação de pessoal para a Polícia Civil proporcionalmente ao número de
habitantes;
5) informatização da delegacias;
6) garantia de não remoção da autoridade policial e dos policiais no exercício do
comando da Polícia Militar;
7) reforma parcial do Código de Processo Penal, de forma a possibilitar a
expedição de busca e apreensão e a determinação de prisão temporárias de no
mínimo cinco dias pelo delegado, desde que essas determinação sejam
comunicadas ao Poder Judiciário no prazo de 24 horas;
8) a existência de pré-requisito para a investidura em cargo de autoridade policial
de exercício de atividades na Polícia Civil por no mínimo dois anos ou aumento
do lapso temporal dedicado à adaptação dos aprovados em concurso público;
9) criação de programa de habitação para o policial civil e militar;
10) inclusão no currículo escolar de matéria relativa à segurança pública;
11) criação de Conselho de Segurança Pública, interligado ao Conselho Municipal
de Assistência Social;
12) remuneração pelo Poder Judiciário do comissariado de menor;
13) criação de banco de dados único para acesso das Polícias Civil e Militar;
14) criação de programa municipal de adaptação dos presos.
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ENTIDADE: Câmara Municipal de Caeté

PROPOSTA (S):

1) Transferência de recursos para os Municípios, para que estes atendam às
especificidades locais.

ENTIDADE: Câmara Municipal de Cambuquira

PROPOSTA (S):
1) Criação de uma penitenciária regional agrícola e profissionalizante;

2) construção de Distrito Policial em Cambuquira;

3) aplicação dos recurso do Fundo Penitenciário para o reequipamento das
Polícias;

4) edição de lei que determine a responsabilização dos menores pelos seus atos;

5) prestação de serviço nas comunidades pelo Exército;

6) inclusão no currículo escolar de disciplina relacionada com segurança pública;

7) melhoria dos salários dos policiais;

8) não alteração da forma de arrecadação das multas de trânsito.

ENTIDADES Câmara Municipal de Canaã

PROPOSTA (S):
1) Unificação das policias civil e militar;
2) Alterações no Código Penal;
3) Reequipamento das polícias;

ENTIDADE: Câmara Municipal Caputira

PROPOSTA (S):
1) Não unificação das Polícias Civil e Militar;
2) maior autonomia à Polícia Militar, inclusive financeira;
3) realização de reorganização da Polícia Civil,
4) controle externo exercido pelo Ministério Público sobre a Polícia Militar;
5) financiamento de investimentos na Segurança Pública com a utilização de
recursos destinados ao pagamento de dívidas;
6) criação de Conselhos de Segurança Pública em todos os municípios;
7) revisão do sistema penitenciário;
8) revisão dos Direitos Penal e Trabalhista, reduzindo as idades para a
imputabilidade penal e para o trabalho.
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ENTIDADE: Câmara Municipal de Carmo de Minas

PROPOSTA (5):

1) Elaboração de um convênio entre as polícias civil e militar com o intuito de
unificar os atos operacionais, possibilitando assim o início da integração e
cooperação mútuas.

ENTIDADE: Câmara Municipal de Catas Altas

PROPOSTA (S):

1) Criação de um Fundo Municipal (com participação da comunidade) e
celebração de convênio ente o Município e a Secretaria do Estado de Segurança
Pública a fim de contribuir na manutenção das viaturas e outros equipamentos;

2) Maior presença e participação do delegado nas discussões e orientações sobre
segurança pública junto à sociedade civil.

3) Criação da Guarda Municipal especificamente para cuidar do patrimônio
públicos.

4) Criação de Conselhos Municipais de Segurança Pública e Tutelar da Criança e
do Adolescente, em colaboração com a Comissão de Direitos Humanos visando a
controlar possíveis abusos por parte de agentes policiais bem como contribuir
para melhoria de suas ações, sugerindo, recebendo denúncias e promovendo
debates;

5) Vigilância constante na MG- 129, que liga Santa Bárbara à Mariana para
diminuir os riscos de criminalidade e de acidentes;

ENTIDADE: Câmara Municipal de Caxambu

PROPOSTA (S):

1) Todas as propostas apresentadas pela Assembléia Legislativa.

2) Extensão a todos os municípios do Estado do PROERD, um programa de
prevenção ao uso de drogas já promovido pela Polícia Militar junto às escolas de
Belo Horizonte.

ENTIDADE: Câmara Municipal de Conceição da Barra de Minas

PROPOSTA (S):

1) Unificação das policias civil e militar;

2) Criação de núcleos de comando das policia que contribuam para a integração,
sob o controle da Secretaria de Estado de Segurança Pública;

3) Orientação dos jovens e adolescentes no tocante á segurança pública;

4) Processo de recuperação dos condenados de acordo com o tipo de infração
buscando sua reinserção social.

5) A construção de uma penitenciária no Município, causará insegurança;

6) Construção ou ampliação dos centros penitenciários existentes na cidade.

7) Criação de trabalhos sociais para o condenado ou infrator, onde o mesmo
arcaria com os custos que gera para o Estado.
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ENTIDADE: Câmara Municipal de Coração de Jesus

PROPOSTA (S):
1) Elaboração de Emenda à Constituição Federal, obrigando o Estado a utilizar
20% de sua receita tributária com segurança pública;

2) aumento do número de servidores das Polícias Civil e Militar;

3) oferecimento de condições materiais para o trabalho dos policiais;

4) oferecimento de condições para a criação da Guarda Municipal;

5) inclusão de disciplina que verse sobre segurança pública no currículo escolar.

ENTIDADE: Câmara Municipal de Coronel Pacheco

PROPOSTA (S):

1) Unificação gradativa da Polícias Civil e Militar, com a realização prévia de
Audiências Públicas em todo o Estado;

2) municipalização dos recursos destinados à compra de equipamento da polícia.

3) alteração da Lei "Robin Hood" com a inclusão do critério "Existência do
Conselho de Segurança Municipal";

4) criação de Fundos de Segurança Pública no Estado e municípios, visando à
aplicação dos recursos em trabalhos preventivos;

5) criação de penas alternativas como prestação de serviços à comunidade como
de reparação de bens públicos;

6) cumprimento de penas em penitenciárias agrícolas;

7) obrigatoriedade do trabalho do condenado, a fim de pagar o custo da sua
custódia pelo Estado.

ENTIDADE: Câmara Municipal de Cuparaque

PROPOSTA (S):

1) Combate à violência através de palestras das diversas representações
religiosas e educacionais;

2) Aumentar o número de policiais, sem, no entanto, unificar as polícias;

3) Formar um conselho tutelar da segurança pública;

4) Fazer acompanhamento de diversos meios específicos da sociedade para a
reeducação socialç
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ENTIDADE: Câmara Municipal de Curvelo

PROPOSTA (S):

1) Criação da fração do corpo de bombeiros em Nanuque.

2) Proceder à instalação de casa-lar nos municípios.

3) Criação de fretes de trabalho.

4) Criação de programas de fixação do homem no campo.

5) Cumprir, com maior rigor, o cumprimento da lei que determina a prisão dos que
praticam de crimes considerados "de colarinho branco" com o confiscamento de
seus bens.

6) Implantação de Programa de Erradicação Infantil em todos os municípios,
visando a assistir jovens de 14 a 16 anos.

7) Destinação de recursos para implantação de Conselhos Tutelares.

8) Destinação de recursos para aparelhar e equipara as Polícias Militar e Civil.

9) Criação de Associação de Segurança Pública em cada Bairro.

10)Instalação de uma barreira policial na entrada da Cidade de Curvelo.

11) Revisão do Código Penal e do Código de Processo Penal.

12) Transformar a 392 Cia. Especial de Polícia Militar de Curvelo em Companhia
independente.

13) Mudança da legislação federal, para que os menores de 16 anos sejam
criminalmente responsáveis por seus atos.

14) Implantação de postos de policiamento em todos os bairros.

ENTIDADE: Câmara Municipal de Delfim Moreira

PROPOSTA (S):

1) Unificação das Polícias Civil e Militar;

2)Reequipamento das Polícias com o emprego efetivo da Taxa de Segurança
Pública;

3) Transferência de presos para a Secretaria do Interior e da Justiça;

4) Aumento do orçamento das Polícias;

5) Alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente;

6) Maior informação sobre o papel da polícia na vida da comunidade através do
ensino regular;

7) Troca de cestas básicas por materiais de construção para reforma e melhorias
das cadeias públicas e presídios;

8) Alterações no Código Penal;

9) Desburocratização

11



ENTIDADE: Câmara Municipal de Divinópolis

PROPOSTA (S):

1) Criação de um Colegiado Superior de Segurança Pública, integrando as
atividades de policiais militares e civis, sem que se perca a Individualização de
cada uma das forças;
2) criação de Conselhos Municipais de Segurança Pública, para definir as ações
policiais e os programas oficiais de forma interativa com a sociedade civil;
3) regulamentação do trabalho obrigatório e remunerado dos encarcerados, nos
moldes constitucionais, buscando a autonomia administrativa e financeira dos
presídios, a serem geridos por entidades sem fins lucrativos;
4) implantação de escolas profissionalizantes nos estabelecimentos penais, para
reduzir a taxa de analfabetismo e melhorar o nível cultural dos detentos;
5) instituição de política estadual de apoio à família, às crianças e aos jovens,
oferecendo-lhes oportunidade de lazer e aprimoramento social;
6) inclusão obrigatória da rubrica "Segurança Pública" no orçamento do Estado;
7) destinação de um duodécimo dos recursos da dívida pública estadual para o
financiamento do reaparelhamerito das polícias;
8) estabelecimento de porcentagem mínima de 8% dos orçamentos estaduais e
municipais, destinada à saúde pública;
9) pressão política sobre os congressistas a fim de se concluir a reforma do
Código Penal Brasileiro, adequando-o aos valores contemporâneos e
harmonizando-o com as práticas do Direitos Internacional, com a inclusão de
penas alternativas para os crimes de conduta ou crimes leves.

ENTIDADE: Câmara Municipal de Felício dos Santos

PROPOSTA (S):

1) Valorização da família: trabalho de conscientização de pais, professores e
policiais no acompanhamento da educação dos filhos;
2) Revisão geral na formação de policiais militares e civis;
3) Melhor desempenho do Poder Judiciário;
4) Revisão Geral do Código Penal Brasileiro;

ENTIDADE: Câmara Municipal de Francisco de Sá

PROPOSTA (S):

1) Aumento do efetivo policial e da quota de combustível;
2) Criação do Fundo de Segurança Pública;
3) Criação de uma taxa de segurança pública;
4) Conscientização da Importância da educação familiar;
5) Capacitação do efetivo policial;
6) Informatização das unidades policiais do interior;
7) Criação de uma "polícia mirim", envolvendo a comunidade e as empresas
locais.
8) Aplicação dos recursos provenientes de multas de trânsito em segurança
pública.
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ENTIDADE: Câmara Municipal de Guaranésia

PROPOSTA (S):

1)Unificação das Polícias Civil e Militar;

2) integração das ações desenvolvidas pelas Polícias Civil e Militar, caso não ocorra a sua
unificação;

3)oferecimento de segurança especial prestada pela Polícia Militar para situações
específicas mediante pagamento de taxa;

4) cooperação entre os municípios e envolvimento da sociedade civil para o combate à
criminalidade;

5) criação do Conselho Municipal de Segurança Pública;

6) privatização das penitenciárias;

7) prestação de serviços pelos detentos;

8) educação e profissionalização dos detentos, com a participação da comunidade e dos
próprios internos;

9) construção de penitenciária na região de Guaranésia, mas não no Município;

10)previsão de reserva de percentual do Orçamento Anual do Estado a ser aplicado em
segurança pública, especialmente, na melhoria das condições de trabalho das Polícias e
aumento do número de policiais nas ruas.

ENTIDADE: Câmara Municipal de Icaraí de Minas

PROPOSTA (S):

1) Inclusão no currículo escolar da disciplina segurança pública.

2) Combate ao tráfico de drogas.

3) Repasse mensal de recursos pelo Estado aos municípios para a manutenção e
conservação das instalações e equipamentos das polícias.

4) Incentivar a comunidade a participar de programas que visem a facilitar o
trabalho das polícias.

5) Integração das ações entre as polícias.

6) Investimento na segurança.
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ENTIDADE: Câmara Municipal de Janaúba

PROPOSTA (S):

1) Implantação de Conselho Social de Segurança Pública;

2) criação de uma guarda municipal com a finalidade de auxiliar a Polícia Militar
em atividades mais simples;

3) criação de um Batalhão da Polícia Militar Companhia independente no
Município de Janaúba;

4) criação de um Centro de Recuperação de Menores Infratores;

5) aumento do número de efetivos de soldados no Município de Janaúba;

6) criação e implementação do Curso de Formação de Soldados (CFST);

7) sensibilização dos dirigentes de Escolas Públicas para a prática de disciplinas
que versem sobre civilidade e civismo;

8) criação de um posto local do SINE para a realização de cadastramento de
desempregados e oferta de curso de reciclagem/treinamento/aperfeiçoamento em
diversas áreas;

9) criação de torneios esportivos nos bairros da cidade;

10) mobilização da mídia para a efetivação de chamadas de combate à violência;

11) melhoria da iluminação pública;

12)estudo, em conjunto com a Prefeitura Municipal, sobre a criação de estrutura
para o recebimento, triagem e pesagem do lixo recolhido por autônomos com o
pagamento pelo serviço prestado;

13) criação de bandas de música nas Escolas Públicas com maior índice de
desajustamentos disciplinares e comportamentais.

ENTIDADE: Câmara Municipal de Jequitinhonha

PROPOSTA (5):

1) Privatização das penitenciárias, com fiscalização e segurança interna sob a
responsabilidade da Polícia Militar ou Civil;

2) Inclusão das disciplinas de Educação Moral e Cívica e OSPB no currículo
escolar, desde as primeiras séries do ensino fundamental, para proporcionar a
crianças brasileiras o conhecimento de direitos e deveres do cidadão;

3) Revisão da remuneraçãodos profissionais que atuam diretamente em ações de
segurança pública, incluindo-se o Poder Judiciário;

4) Aumento do efetivo policial e do número de servidores do Judiciário;

5) Melhoria das condições de trabalho, por meio de aquisição de viaturas e
equipamentos e aumento de recursos financeiros para investimento em
investigação, fiscalização e enfrentamento de atividades criminosas;

6) Concessão de isenção de contribuição previdenciária e tributária às
instituições que prestam serviços às crianças carentes.
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ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Joaima

PROPOSTA (S):

1) Unificação das policias civil e militar;

2) Integração das atividades entre as polícias;

3) Criação de um Colegiado Superior de Polícia composto por integrantes dos
escalões das duas polícias com competência para definição de diretrizes e
parâmetros para atuação integrada, subordinado ao Conselho de Defesa Social ou
ao Governador do Estado;

4) Reagrupamento das polícias;

5) Financiamento de investimento em segurança pública, mediante utilização de
recursos destinados ao pagamento de dívidas assumidas junto à União;

6) Envolvimento Comunitário;

7) Criação de um Fundo Estadual de Segurança Pública, para financiar ações
empreendidas pelos municípios;

8) Construção de novas penitenciárias agrícolas e industriais, para que os
detentos tenham acesso a cursos de profissionalização e reciclagem;

ENTIDADE: Câmara Municipal de Juiz de Fora

PROPOSTA (S):

1) Integração das ações das Polícias Civil, Militar, Rodoviária e Federal;

2) Reequipamento das Corporações com aquisição de armamentos sofisticados e
contratação de mais policiais;

3) Aumento dos efetivos das Policias;

4) Melhor remuneração para os policiais;

5) Liberação de mais recursos para o sistema penitenciário;

6) Aumento dos investimentos em educação;

7) Criação do Conselho de Segurança Municipal;

8) Viabilização da Guarda Municipal;

9) Implementação da polícia interativa nos bairros;

10) Descentralização dos trabalhos da Polícia Civil, por meio da criação de
distritos policiais;

11) Criação de Delegacias de Operações Especiais, para averiguação dos casos
mais graves;

12) Apoio à iniciativa da Assembléia Legislativa de transferir parcela da divida
Estadual com a União para a Segurança Pública;

13) Apresentação de uma Proposta de Emenda à Constituição para unificar as
policias, definir o período em que o policial está, efetivamente, em serviço e
melhoria do piso salarial.
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ENTIDADE: Câmara Municipal de Lagoa da Prata

PROPOSTA (S):
1) realização de ampla reestruturação das Polícias Militar e Civil a fim de prepará-
las para a unificação;
2) integração das ações das Polícias Militar e Civil;
3) reequipamento urgente das Polícias;
4) cumprimento efetivo do orçamento na parte destinada à Segurança Pública;
5) criação de pastorais carcerárias;
6) implementação de programas de recuperação de drogados;
7) criação do Fundo Municipal de Segurança Pública,
8) implementação de programas de recuperação e ressocialização do menor
infrator;
9) oferecimento, pelas penitenciárias, de trabalho para os presos bem como
ocupações religiosas.

ENTIDADE: Câmara Municipal de Luistândia

PROPOSTA (S):

1) Investimento na segurança.

2) Aparelhamento das polícias civil e militar.

3) Inclusão no currículo escolar da disciplina segurança pública.

4) Desarmamento da sociedade civil.

5) Integração das polícias.

6) Combate às drogas.

ENTIDADE: Câmara Municipal de Mariana

PROPOSTA (S):

1) Propor ao Governo Federal a isenção de parte da dívida do Estado, cujo
montante seria canalizado para o requerimento e o aprimoramento da segurança;

2) Dar condições de trabalho à polícia, com salários compatíveis, equipamentos e
auxílio moradia;

3) Acompanhamento médico e psicológico do cidadão;

4) Revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA e do Código Penal;

5) Agilização dos processos e reformas urgente do Judiciário;

6) Combate intensivo e ostensivo ás drogas;

7) Criação de uma unidade maior de policia ( batalhão) em cidades cuja
criminalidade vem aumentando, como é o caso de nosso município;

8) Criar barreiras policiais nas entradas principais das cidades que se situam
próximas a grandes rodovias estaduais e federais;
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ENTIDADE: Câmara Municipal de Mutum

PROPOSTA (S):

1) Inclusão nos currículos escolares de disciplina relativa à segurança pública;

2) melhoria da remuneração dos policiais;

3) construção de penitenciária na região do Município de Mutum;

4) destinação de recursos financeiros de maior monta para as Polícias;

5) melhoria dos equipamentos utilizados pelas Polícias;

6) destinação dos recursos arrecadados com multas para segurança pública;

7) não celebração de convênios entre os municípios e a Polícia Militar;

8) melhoria da iluminação pública;

9) melhoria da instrução dos policiais.

ENTIDADE: Câmara Municipal de Nanuque

PROPOSTA (S):

1) Criação da guarda municipal.

2) Formação regular de um mutirão de advogados visando a desempenhar
atividades que agilizem o andamento de processos penais, análise de revisão de
penas, dentre outras.

3) Dimensionar atividades culturais, esportivas e de lazer nas escolas.

4) Implantação de postos policiais em bairros.

5) Criação de Conselho Municipal de Direitos Humanos e Defesa da Vida.

6) Promoção permanente de campanhas educativas nas escolas.

7) Criação de coordenadorias de prevenção e combate às drogas.

8) Ampliação do número de agentes policiais.

9) Aprimoramento dos recursos humanos.

10) Desenvolvimento de ações integradas pelos órgãos de segurança pública.

L --	- -
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ENTIDADE: Câmara Municipal de Nova Porteirinha

PROPOSTA (S):

1) Punição severa ao tráfico de drogas e armas nas fronteiras;

2) unificação das Polícias Civil e Militar;

3) mudança no Código Penal, de forma a reduzir a maioridade penal de 18 para
16 anos;

4) mudança no sistema carcerário, oferecendo trabalho aos detentos;

5) maior rigor nas ações dos policiais;

6) julgamento dos militares pela Justiça Comum;

7) criação de órgão colegiado, com a participação de todos os segmentos da
sociedade;

8) reciclagem dos policiais;

9) destinação dos recursos arrecadados com a aplicação de multas de trânsito e
ambientais aos municípios onde foi praticada a infração;

10) introdução do termo segurança pública nos critérios da Lei Robin Hood;

11) número de policiais lotados no município proporcional ao número de
habitantes residentes na localidade;

12) criação de conselho competente para receber denúncias anônimas e
comunicá-las a autoridade competente;

13) participação da sociedade civil no trabalho de recuperação dos presos.

ENTIDADE: Câmara Municipal de Prata

PROPOSTA (S):

1) Construção da sede do Quartel da Polícia Militar do Município de Prata;

2) Aquisição de duas viaturas policiais;

3) Aumento em 50% do efetivo do 79 Pelotão Especial de Prata;

4) Transferência da fiscalização das rodovias federais do Triângulo Mineiro para a
Polícia Militar e criação de mais postos policiais nestas rodovias;

5) Reaparelhamento do 79 Pelotão Especial.
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ENTIDADE: Câmara Municipal de Riacho dos Machados
PROPOSTA (S):

1) Não à unificação das Polícias Civil e Militar, pois envolveria muitos gastos para
o Estado;

2) Criação de Conselhos Municipais de Segurança Pública;

3) Reformulação do Código Penal com o objetivo de prevenir e diminuir a
criminalidade e punir com mais atuação os criminosos;

4) Aumentar o efetivo da Polícia Militar;

5) Implantação de programas e ações voltadas para prevenção e combate ao
crime nas escolas, nas famílias e nas penitenciárias visando a envolvimento da
comunidade no problema da segurança público;

ENTIDADE: Câmara Municipal de Santa Margarida

PROPOSTA (S):

1) Revisão da questão penitenciária, com a previsão de penitenciárias agrícolas
distribuídas por região e separação dos presos por grau de delito.
2) Revisão do Direito Penal e do Trabalhista, sobretudo com relação à
menoridade.

3) Não à unificação das polícias.

4) Deve-se dar maior autonomia para a polícia militar.

5) A polícia civil deve passar por uma reorganização.

6) Controle externo da polícia militar pelo Ministério Público.

7) Aparelhamento das polícias civil e militar.

8) Criação de Conselhos Municipais de Segurança Pública.
9) Maior envolvimento da sociedade na questão da segurança.

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas e Câmara Municipal, Polícia Civil e Militar,
Escolas e membros da comunidade do Município.

PROPOSTA (5):
1) criação de escolas-oficina, em que as crianças e adolescentes sejam assistidos
por psicólogos e assistentes sociais;
2) instalação de DISQUE-DENÚNCIA no Município de Santa Rita de Caldas;
3) construção de casas funcionais para moradia de policiais dentro das escolas;
4) não criação de Guardas Municipais;
5) participação de membros da sociedade nos conselhos criados pelo Estado;
6) não construção de penitenciária no Município de Santa Rita de Caldas.
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ENTIDADE: Câmara Municipal de São Francisco

PROPOSTA (S):

1) Investimento na segurança.

2) Aparelhamento das polícias civil e militar.

3) Inclusão no currículo escolar da disciplina segurança pública.

4) Desarmamento da sociedade civil.

5) Integração das polícias.

6) Combate às drogas.

ENTIDADE: Câmara Municipal de São Sebastião do Rio Verde

PROPOSTA (S):

1) Modificação da Lei" Robin Hood", introduzindo-se o fator segurança pública.

2) Dificultar os mecanismos para o registro de armas e intensificar a fiscalização.

3) Aumentar o efetivo policial nos municípios.

4) Investir na informatização dos serviços policiais.

5) Promover a integração entre a Polícia Civil e Militar.

6) Destinação de mais viaturas para os Municípios.

7) Criação de incentivos fiscais para os empresários que investirem nos
Municípios onde há problema de desemprego.

8) Alteração na forma de arrecadação das multas de trânsito, de forma a
beneficiar os municípios.

9) Revisão do Código Penal.

10) Investimento em projetos educativos nas escolas relacionados com a
violência e segurança dos cidadãos.

11) Criação e efetiva organização do Conselho Estadual de Segurança Pública e
formação de Conselhos Municipais.

12) Investimento no policiamento comunitário.

ENTIDADE: Câmara Municipal de Turmalina

PROPOSTA (S):

1) Criação de Conselhos Municipais de Segurança Pública.

2) Modificação da Lei " Robin Hood", introduzindo-se o fator segurança pública.

3) Unificação das Polícias Civil e Militar.

4) Percentual mínimo de recurso orçamentário estabelecido na Constituição para
investimento em segurança pública.
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ENTIDADE: Câmara Municipal de Unaí - MC

PROPOSTA (S):

1) Criação de um Fundo Estadual de Segurança Pública.

2) Criação de Conselhos Municipais de Segurança Pública.

3) Modificação da Lei" Robin Hood", introduzindo-se o fator segurança pública.
4) Alteração na forma de arrecadação das multas de trânsito, sendo que os
recursos devem ser destinados aos municípios onde ocorrerem as infrações e
aplicados em medidas de redução da violência no trânsito.

5) Substituição do efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil utilizados na
segurança das penitenciárias e cadeias públicas por funcionários civis.

6) Valorização dos profissionais da segurança pública.

7) Ampliação das instalações físicas do fórum de Unaí e elevação da comarca
para entrância final

ENTIDADE: Câmara Municipal de Unaí

PROPOSTA (S):

1) Introdução na "Lei Robin Hood" do critério "segurança pública";

2) Aplicação dos recursos provenientes de multas de trânsito em segurança
pública.

3) Revisão da remuneração dos policiais, para que seja compatível com a
importância dos trabalhos desenvolvidos;

4) Substituição dos militares que são utilizados na segurança de penitenciárias e
cadeias públicas por servidores civis, e aqueles sejam aproveitados nas ações de
policiamento ostensivo.

5) Elevação da Comarca de Unaí à entrância final, bem como a ampliação de suas
instalações.

ENTIDADE: Câmara Municipal de Unaí

PROPOSTA (S):

1)Criação de um Fundo Estadual de Segurança Pública;
2) Criação do Conselho Municipal de Segurança Pública em todos os Municípios;
3) Alteração da Lei Robin Hood, introduzindo o fator" segurança pública", para
contemplar os municípios que contribuam efetivamente para reduzir os
problemas dessa natureza;
4) Alteração na forma e arrecadação das multas de trânsito, para que os recursos
possam ser destinados imediatamente aos municípios onde ocorrerem as
infrações e aplicados em medidas de redução de violência no trânsito;

5) Que o efetivo da Polícia Militar e Polícia Civil utilizados na segurança das
penitenciárias e cadeias públicas, sejam substituídos por funcionários civis, com
menor custo para o Estado, e ainda, com o aproveitamento destes profissionais
de segurança pública no policiamento ostensivo preventivo da comunidade;
6) Valorização dos profissionais da área de segurança pública através de uma
remuneração justa e compatível com a importância do trabalho desenvolvido:
7) Ampliação das instalações físicas do fórum de Unaí, elevação da comarca para
entrância final;
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ENTIDADE; Câmara Municipal de Urucuia

PROPOSTA (S):

1) Criação da Comissão Municipal de Segurança Pública;
2) Criação de um Posto de Policiamento ostensivo em localidades vizinhas;
3) Policiamento Escolar com condições de trabalho adequado, bem como, uma
motocicleta e outros meios;
4) Comissão Municipal de Defesa Civil;
5) Aumento do efetivo das polícias;
6) Aquisição de equipamentos de comunicação: computador, rádio de
comunicação VHF, fax, telefone.

ENTIDADE: Câmara Municipal de Varginha

PROPOSTA ():

1) Integração das ações das polícias sem unificá-las;
2) Criação do Fundo Estadual de Segurança Pública;
3) Participação da comunidade junto aos órgãos de segurança;
4) Requalificação dos agentes policiais, resgatando a confiabilidade e
credibilidade da polícia;
5) Participação dos municípios na segurança pública;
6) Profunda reforma no sistema prisional;
7) Implantação de Guardas Municipais com funções de defesa do patrimônio e
fiscalização do trânsito, ficando a Polícia Militar incumbida das defesa das vida e
da integridade física do cidadão.

ENTIDADE: Câmara Municipal de Juiz de Fora

PROPOSTA (S):

1) Unificação das Polícias Civil e Militar;
2)Reequipamento das Polícias com o emprego efetivo da Taxa de Segurança
Pública;

3) Transferência de presos para a Secretaria do Interior e da Justiça;

4) Aumento do orçamento das Polícias;

5) Alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente;

6) Maior informação sobre o papel da polícia na vida da comunidade através do
ensino regular;

7) Troca de cestas básicas por materiais de construção para reforma e melhorias
das cadeias públicas e presídios;

8) Alterações no Código Penal;

9) Desburocratização

ENTIDADE: Carlos Henrique Pinheiro e outros
PROPOSTA (S):

1) Possibilitar a contratação de pessoal para policiamento ostensivo nas ruas pelo
regime de concessão pública, que será suprido financeiramente pela cobrança de
uma tarifa na conta de energia elétrica das residências que serão beneficiadas por
este policiamento (quantia em torno de RS 10,00).
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ENTIDADE: Christian Toffallnl

PROPOSTA (S):

1) Apreensão das armas dos bandidos e recadastramento destas para fornecê-las
à Polícia.

ENTIDADE: Clayton Santana

PROPOSTA (S):

1) Criação de Juizados Especiais em todas as regiões da grande Belo Horizonte.

ENTIDADE: Conselho Comunitário de Segurança de Nova Era

PROPOSTA (S):

1) Aumento do número de viaturas policiais;

2) aquisição de central telefônica modelo PABX para a Polícia Militar do município
para melhorar a comunicação da população com o órgão;

3) inclusão no orçamento estadual de verbas destinada aos Conselhos de
Segurança já legalmente formados nos municípios.

ENTIDADE: Federação das Associações Comunitárias Pró-Melhoramento de Belo Horizonte - FAMIBEL

PROPOSTA (S):

1) Unificação das Polícias.
2) Criação da guarda municipal.
3) Transformação da FEBEM, CEIP e outros centros de recuperação em escolas
profissionalizantes, com áreas de esporte e lazer.
4) Instalação de fábricas nos presídios.
5) Criação de comércio especializado para a venda dos produtos fabricados nos
presídios.
6) O preso deveria trabalhar tão-somente para o povo.
7) O preso deveria pagar pelo seu sustento.
8) A renda bruta dos presos deveria ser utilizada para auxiliar as vítimas e
familiares das vítimas.
9) Fim da imunidade parlamentar.
10)Os funcionários e políticos corruptos deveriam ir para a cadeia.
11) O governo deveria investir na construção civil para acabar com o déficit
habitacional.
12)Implantação de micro-câmeras nas cidades de maior movimento.
13) Criação de Conselhos Comunitários de Segurança com o apoio do Governo.
14) Estabelecimento de teto mínimo de investimentos para creches e escolas
profissionalizantes.
15) Redução de impostos e incentivo para a geração de empregos e rendas.
16) Incentivo e melhora das condições de trabalho e vida no campo.
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ENTIDADE: Câmara Municipal de Jequitinhonha

PROPOSTA (S):
1)privatização das penitenciárias, com fiscalização e segurança sob a responsabilidade
da Polícia Militar e/ou Civil;

2)educação infantil quando aos direitos e deveres dos cidadãos. Inclusão nos currículos
das disciplinas "Educação Moral e Cívica" e "Organização Social e Política do Brasil"
(OSPB);

3) melhor remuneração dos profissionais responsáveis pela Segurança Pública,
inclusive o Poder Judiciário e as Polícias Civil e Militar;

4)aumento do número de profissionais no Poder Judiciário e os responsáveis pelo
policiamento ostensivo;

5) melhoraria das condições de trabalho do policiamento ostensivo;

6) isenção de contribuição ao INSS e tributos para instituições que prestam serviços a
crianças carentes.

ENTIDADE: João Augusto Gajo

PROPOSTA (S):

1) A polícia deveria investigar todos os delitos, mesmo os de pequena
significância, para não incentivar a impunidade. Deveria utilizar metodologia
científica nos procedimentos, e não a violência.

ENTIDADE: Juvenal Augusto da Silva Neto - Delegado Regional de Segurança Pública

PROPOSTA (S):
1) Unificação das Polícias Civil e Militar, após estudo profundo e de forma
paulatina;

2) integração de ação entre as Polícias.

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Mariana

PROPOSTA (5):

1) Propor ao Governo Federal a isenção de parte da dívida do Estado, cujo
montante seria direcionado para o investimentos em segurança pública;

2) Oferecer melhores condições de trabalho à polícia, com salários compatíveis
com as responsabilidades dos cargos, pagamento de auxílio moradia e
reequipamento das Corporações;

3) Acompanhamento médico e psicológico dos policiais

4) Revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Penal;

5) Agilização dos processos e reforma urgente do Judiciário;
6) Combate intensivo e ostensivo às drogas;
7) Criação de Batalhões em cidades com elevados índices de violência;

8) Implementação de barreiras policiais nas entradas principais das cidades que
se situam próximas a grandes rodovias estaduais e federais.
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ENTIDADE; Município de Serrana

PROPOSTA (S):

1) Criação de Conselhos Municipais de Segurança Pública, voltado para a questão
de prevenção ao crime;

2) Inviabilidade da criação de uma Guarda Municipal, devido ao aumento de
despesas para o Município;

ENTIDADE: Prefeitura e Câmara Municipal de São Vicente de Minas

PROPOSTA (S):

1) Unificação das polícias civil e militar.

2) Criação de um Fundo Estadual de Segurança Pública.

3) Criação de Conselhos Municipais de Segurança Pública.

4) Modificação da Lei " Robin Hood", introduzindo-se o fator segurança pública.

5) Intensificação do policiamento nos finais de semana.

6) Mudança na sistemática de remoção de policiais, fazendo com que o policial
não fique muito tempo na comunidade.

7)Aparelhamento das polícias.

8) Adquirir telefone 190 - móvel para a polícia militar.

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Além Paraíba

PROPOSTA (S):

1) Criação de um Fundo Estadual de Segurança Pública.
2) Criação de Conselhos Municipais de Segurança Pública.
3) Modificação da Lei" Robin Hood", introduzindo-se o fator segurança pública.
4) Alteração na forma de arrecadação das multas de trânsito, sendo que os
recursos devem ser destinados aos municípios onde ocorrerem as infrações e
aplicados em medidas de redução da violência no trânsito.
5)Construçâo de guaritas nas saídas da cidade, com telefone e rádio para
comunicação do policial de plantão com o quartel.
6) Aumento do contingente de policiais.
7) Aparelhamento das polícias civil e militar
8) Melhoria dos prédios ocupados pela Polícia.

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Andradas

PROPOSTA (S):

1) Aumento do efetivo das Polícias Civil e Militar.
2) Atuação preventiva das polícias, atuando sempre em locais de grande
concentração de público.
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ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Aricanduva

PROPOSTA (S):

1) reaparelhamento da Polícias;
2) informatização dos sistemas utilizados pelas Polícias;
3) melhoria da remuneração dos servidores que trabalham com segurança
pública;
4) revisão e atualização do Código Penal;
5) revisão do Sistema Carcerário brasileiro;
6) implementação de penitenciárias agrícolas;
7) prestação de serviços à comunidade para cumprimento de pena de delitos
leves;
8) destinação das multas aplicadas pelo juiz da comarca para serviços do
município em que habita o infrator;
9) repasse de verbas do Governo Estadual para os municípios custearem
despesas com o destacamento de polícia.

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Divinópolis

PROPOSTA (S):
1) Criação de conselhos comunitários ou municipais de Segurança Pública, com
participação de segmentos da sociedade organizada;

2) Criação de fundos estadual e municipais, visando a obter recursos financeiros
para equipamento e reequlpamento das unidades policiais, bem como a
instalação de postos policiais na periferia;

3) Instituição de parcerias com entes públicos, empresas, associações e
conselhos comunitários;

4) Realização investimentos na reciclagem e treinamento dos policiais;

5) Criação de centrais de atendimento ao cidadão;

6) Instituição de planos estratégicos sobre os locais de marginalidade;

7) Combate à falsa mendicância de rua;

8) Distribuição estratégica das equipes nas áreas que apresentem maiores índices
de criminalidade.

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Divisa Nova e respectiva Câmara Municipal

PROPOSTA (S):
1) Comando único para as Polícias Civil e Militar;
2) não unificação das Polícias Civil e Militar;
3) implementação de política de melhoria salarial dos servidores envolvidos com
Segurança Pública;
4) destinação dos armamentos e veículos apreendidos pela polícia para o uso da
própria instituição;
5) fornecimento de equipamentos de alta tecnologia para uso dos policiais;
6) realização de trabalho remunerado pelos presos isento de encargos
trabalhistas e com destinação parcial à família do detento e à conta de poupança
pessoal a ser movimentada quando da liberdade do detento;
7) maior rapidez no julgamento dos delitos e aplicação de penalidades;
8) instalação de pequenos tribunais nos municípios competentes para julgar, em
plantões 24 horas por dia, e aplicar penas preliminares, como as penas
pecuniária, restritiva de liberdade ou de prestação de serviços à comunidade.
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ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Felizburgo

PROPOSTA (S):

1) Aumento do quadro de policiais;

2) Aquisição de viaturas;

3) Reequipamento da polícias;

4) Revisão na remuneração dos policiais;

5) Investimentos em treinamento e preparação dos policiais;

6) Realização de campanhas para o desarmamento nos municípios;

7) Combate ao uso de drogas, principalmente por meio de palestras junto à
comunidade escolar, com destaque para ensino religioso;

8) Fixação do homem no campo e oferta de assistência técnica, financiamentos a
médio e longo prazo;

9) Criação de associações para geração de trabalho e renda.

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Francisco Dumont

PROPOSTA (S):

1) Unificação das Polícias Civil e Militar;

2) maior integração nas ações das polícias;

3) utilização de parte dos recursos destinados ao pagamento de dívidas do
Estado com investimento em segurança pública;

4) informação pela comunidade de fatos que possam auxiliar na investigação de
crimes;

5) tornar o menor penalmente imputável;

6) não divulgação de atos ligados ao crime pelas emissoras de televisão;

7) não construção de penitenciária no Município de Francisco Dumont.

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Coianá

PROPOSTA (S):

1) Unificação das Polícias Civil e Militar;
2)Reequipamento das Polícias com o emprego efetivo da Taxa de Segurança
Pública;

3) Transferência de presos para a Secretaria do Interior e da Justiça;

4) Aumento do orçamento das Polícias;

5) Alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente;

6) Maior informação sobre o papel da polícia na vida da comunidade através do
ensino regular;

7) Troca de cestas básicas por materiais de construção para reforma e melhorias
das cadeias públicas e presídios;

8) Alterações no Código Penal;

9) Desburocratização
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ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Ibertioga

PROPOSTA (S):

1)Aquisição de uma viatura para o Destacamento Militar da Cidade;

2) Aumento de efetivos da Polícia Militar;

3) Melhoria do armamento e equipamentos da Polícia Militar;

4) Arrecadação total das multas de trânsito pelos Municípios;

5) Convênio para a moradia dos militares destacados para servir no município;

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Ipaba

PROPOSTA (S):

1) Integração das atividades das polícias civil e militar, com comandos diferentes.

2) Investir nas policias civil e militar.

3) Melhoria da capacitação das polícias.

4) Abertura ao público da Corregedoria da Polícia Militar.

5) Aumento da porcentagem da Lei "Robin Hood" e aplicação dos recursos
fiscalizada pelo Conselho Municipal de Segurança Pública.

6) Construção de presídios equipados com escolas de ensino fundamental e
médio, escolas agrícolas e fábricas diversificadas.

7) Viabilizar para o município uma linha telefônica para o Disque Denúncia.

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Itutinga

PROPOSTA (S):

1) Criação de Conselho Municipal de Segurança, cujos membros sejam
remunerados com recursos do Estado ou da União;

2) policiamento ostensivo nas escolas;

3) ronda policial à noite;

4) redução da menoridade penal para 16 anos;

5) residência fixa de detetive e delegado de polícia em cada município;

6) remanejamento do corpo de servidores efetivos da Polícia Militar;

7) implementação de programa de formação de policiais civis e militares;

8) melhoria das condições de trabalho dos policiais;

9) criação do cargo de Delegado Municipal;

10) utilização de parte dos recursos destinados ao pagamento da dívida do
Estado com programas de Segurança Pública;
11) criação de penitenciária agrícola;

12) descentralização de indústrias para cidades de pequeno porte;

13) geração de empregos para ocupação, especialmente, dos jovens.



ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Machado

PROPOSTA (S):

1) Melhor remuneração, preparação e equipamento das polícias.
2) Aumento do efetivo policial nas ruas.
3) Reeducação dos presidiários em atividades agrícolas e industriais.
4) elaboração de campanhas educativas e envolvimento dos meios de
comunicação na seleção dos programas apresentados.
5) Pena de morte para os presos da alta periculosidade.
6) Limitações para a imunidade parlamentar e facilitação das quebras dos sigilos
bancário e telefônico.
7) Criação da guarda municipal.
8) Reformulação do Estatuto da criança e do adolescente.
9) Reestruturação geral das políticas públicas.
10) Planejamento estratégico da segurança pública.
11) Revisão do plano de carreira e remuneração das polícias.
12) Promoção de ações coletivas nos municípios por meio dos Conselhos
Municipais.
13) Reformulação e amplo estudo das ações repressivas.
14) Utilização de parte da dívida de Minas Gerais em investimentos na segurança
pública.
15)Substituição da pena de detenção pela de reclusão nos casos de porte ilegal
de armas.
16)Transferência dos equipamentos apreendidos para as polícias.
17) Implantação de barreiras informatizadas nas cidades e rodovias.
18)Criação de Fundo de Segurança Pública para financiar ações empreendidas
pelos municípios.
19)Lei específica para a distribuição de IPVA e Taxa de Segurança Pública para
os municípios arrecadadores.
20) Aprovação da Lei Orgânica da Polícia Civil e Estatuto atualizado da Polícia
Militar.
21) Interligação dos sistemas informatizados de segurança pública nos Estados.
22) Reforma urgente da legislação penal e processual penal.
23) Reformulação da distribuição dos recursos de multas de trânsito.
24) Ação efetiva para a estruturação definitiva da Secretaria de Justiça.

ENTIDADE: Câmara Municipal de Mariana

PROPOSTA (S):

1) Propor ao Governo Federal a isenção de parte da dívida do Estado, cujo
montante seria canalizado para o requerimento e o aprimoramento da segurança;
2) Dar condições de trabalho à polícia, com salários compatíveis, equipamentos e
auxílio moradia;
3) Acompanhamento médico e psicológico do cidadão;
4) Revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA e do Código Penal;
5) Agilização dos processos e reformas urgente do Judiciário;
6) Combate intensivo e ostensivo ás drogas;
7) Criação de uma unidade maior de polícia ( batalhão) em cidades cuja
criminalidade vem aumentando, como é o caso de nosso município;
8) Criar barreiras policiais nas entradas principais das cidades que se situam
próximas a grandes rodovias estaduais e federais;
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ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Monte Carmelo

PROPOSTA (S):

1) Valorização do policial, oferecendo-lhe melhores salários e treinamento;
2) Acompanhamento das ações policiais, por um órgão independente que receba
e investigue denúncias;
3) Participação da sociedade, por meio da criação de conselhos municipais;
4) Criação de condições de trabalho dentro das penitenciárias, por meio de
parceria com a iniciativa privada.

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

PROPOSTA (S):

1) Criação de Conselho Municipal de Segurança Pública.
2) Formação de grupos de trabalho de segurança pública.
3) Indicação de representantes para a rota tecnológica 459.
4) Remanejamento de servidores municipais para serviços de apoio às polícias.
5) Reestruturação da Defesa Civil.
6) Criação de postos de atendimento policiais - comunitários.
7) Criação de posto de atendimento policial central.
8) Localização estratégicas de policiais nas áreas centrais das cidades.
9) Criação de Departamento Municipal de Segurança Pública.
10)Criação de Centro de Triagem do Menor Infrator.
11)Criação de Serviço de Disque Denúncia.
12) Reforço de efetivo e aparelhamento das forças efetivas.
13)Construção de novas cadeias públicas.
14)Criação de Centro de Recuperação de Menores Infratores.
15) instalação de lombadas eletrônicas nas vias de trânsito rápido.
16)Criação de portaria para regular a circulação de menores após as 24 horas.
17) Restrição de colocação de mesas e bares nas calçadas.
18) Restrição de venda de bebidas em locais externos.
19)Controle do trabalho dos agenciadores de hotéis.
20) Implantação de plantões de advogados e assistentes sociais nas delegacias.
21) Incentivo à aplicação de penas alternativas nos casos menos graves.
22)Comprometimento formal dos agentes públicos.
23) Criação de escola-modelo.
24) Incentivo às práticas esportivas.
25) Criação de cidade-mirim de trânsito.
26) Elaboração de lei para propaganda educativa.
27) Campanha educativa de trânsito e campanha pela segurança.
28) Busca de soluções para o trabalho do menor.
29) Incentivo aos programas de formação profissionalizante.
30) Apoio a programas de apoio à criança e ao adolescente.
31) Confecção de diagnóstico social do Município.
32) Fortalecimento do Conselho Tutelar.
33) Estabelecimento de convênios com clubes para uso de entidades e escolas.
34) Estímulo à criação de parcerias e convênios entre empresas e escolas.
35) Remanejamento de servidores para o cargo de inspetores de ensino.
36) Desenvolvimento de projetos coordenados pelas SABs.
37) Integração das entidades envolvidas com a recuperação de drogados.
38) Reestruturação do Sistema de Informações Municipais.
39) Divulgação das funções do Ministério Público.
40) Estabelecimento de parcerias com o Tiro de Guerra e com o Grupo de
Escoteiros.
41)Criação de sites na Internet sobre segurança nos municípios.
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ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

PROPOSTA (S):

1) Subsidiar financeiramente a polícia local, através de celebração de convénios.

2) Aparelhamento de guardas municipais a serem utilizadas como um serviço
complementar aos trabalhos policiais.

3) Integração das Guardas Municipais com as Polícias estaduais visando um
trabalho de apoio recíproco.

4) Instituição de conselhos municipais de segurança a serem estabelecidos como
órgãos deliberativos e fiscalizadores compostos por representantes das Polícias
estaduais, das Prefeituras e das comunidades, que irão traçar as políticas
municipais de segurança.

5) Criação de secretarias municipais de segurança para gerirem os fundos de
segurança pública.

6) Apoio aos serviços de narcodependentes.

7) Convênios com serviços paraestatais de aprendizagem, visando à instiuição de
cursos profissional izantes.

8) Implementação dos programas de recambiamento e transiação de indigentes às
suas localidades de origem.

9) Criação de programas de atenção integral à criança e ao adolescente, voltados
ao esporte, ao lazer e educação profissionalizante.

10) Criação de Conselhos Municipais de Entorpecentes.

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Minas

PROPOSTA (S):

1) Realizar promoção na mídia, visando a fomentar a participação da sociedade
nas questões relativas a segurança pública;

2) Oferecer às crianças condições de prática de esportes para que não se iniciem
na marginalidade;

3) Criação de conselhos de segurança pública, com a participação da sociedade.

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Rio Abaixo

PROPOSTA (S):
1) Cursos de aperfeiçoamento de policiais;

2) Melhoria das condições de trabalho, por meio de aquisição e manutenção de
viaturas, armamentos modernos, informatização dos serviços, melhoria do
sistema de comunicação;

3) Aumento do efetivo policial nas ruas;

4) Realização de palestras em escolas sobre temas como alcoolismo, drogas, etc.

5) Realizar campanhas de combate às drogas;

6) Intensificação das atividades de combate ao tráfico de drogas, pelo exército,
nas fronteiras;

7) Adequação da legislação penal.
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ENTIDADE: Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória

PROPOSTA (S):

1) Unificação das Polícias Civil e Militar;

2) curso de formação específico para os iniciantes nas carreiras relativas a
Segurança Pública;

3) aumento do número de policiais nas ruas;

4) melhoria dos salários dos policiais;

5) melhoria do equipamento da polícia e instrução do pessoal a fim de se garantir
a correta utilização dos equipamentos;

6) transferência da coordenação da Polícia Militar para a Secretaria de Secretaria
de Segurança Pública;

7) criação de órgão subordinado ao Gabinete do Governador para garantir o
cumprimento das determinações superiores;

8) observância obrigatória da Lei Orçamentária, com sua real realização,
especialmente na parte destinada à Segurança Pública;

9) aumento do número de efetivos na polícia ostensiva;

10) submissão do policial a testes de comportamento, psicológico e psiquiátrico,
além de investigação da sua vida, especialmente para os candidatos a cargos
públicos relativos à segurança pública;

11) obrigação, por força legal ou constitucional, de aplicação de percentual
mínimo do orçamento com a Segurança Pública;

12) criação de conselho com a participação da sociedade civil, a fim de
acompanhar as atividades policiais;

13) criação do Fundo Estadual de Segurança Pública;

14) não privatização do Sistema Penitenciário;

15) participação e contribuição efetiva da comunidade na educação dos presos.

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará

PROPOSTA (S):

1)Criação de um Conselho Municipal de Segurança Pública sem ônus para o
Município;

2) Criação de um Fundo Municipal de Segurança Pública com repasses de
recursos da Lei Robin Hood ou recursos específicos repassados pelo Estado;

3) Destinação de 100% dos autos de infração de trânsito para o município;

4) Alteração da Lei Robín Hood no sentido de aumentar os repasses para o
município, destinados à segurança pública;
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ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Vespasiano

PROPOSTA (S):

1) Não Importação de modelos estrangeiros;

2) Dar melhores condições de trabalho às polícias antes de se discutir sobre a
unificação das mesmas;

3) Implantação de uma política pública direcionada para a segurança;

4) Dotar as policias de melhores salários, equipamentos e qualificação
profissional;

5) Atacar as causas da criminalidade;

6) Conscientizar sobre o importante papel da educação no combate à
criminalidade;

7) Alteração do Código Penal, da Lei de Execução Penal e do Estatuto da Criança
e do Adolescente;

8) Proposição de parcerias entre as polícias e a sociedade civil;

9) Unificação da Central Operacional, da Academia e do Poder de Investigação,
além de outros institutos, como forma de integração das polícias;

10) Inamovibilidade dos policiais;

11)Criação dos Conselho de Defesa Social no Município;

12)Criação do Conselho de Segurança Pública Comunitário no Município;

13)Criação de Entidades, tais como Centro de Valorização da Vida, desvinculadas
de entidades religiosas e governamentais;

14) Política permanente voltada para a recuperação do preso;

15) Reestruturação das Polícias;

16) Não criação da Guarda Municipal;

17) Criação da Guarda Penitenciária com qualificação específica;

18)Aquisição de viaturas em todas as unidades policiais do Estado, cujo período
de uso não ultrapasse a 3 anos. No caso de Vespasiano há necessidade de 15
viaturas e 4 motos, no mínimo.

19) Melhoria da remuneração dos Delegados;

20) Reformulação da legislação das taxas de segurança, destinando-as
diretamente ás polícias, sem interferência política ou da Secretaria da Fazenda;

ENTIDADE: Romero Perpetuo Marcelino

PROPOSTA (S):

1) Criação de galpões para tratamento de lixo nas Penitenciárias, onde os presos
teriam de trabalhar divididos em turnos de 8 horas, sendo que no horário de folga
deveriam freqüentar uma escola.
2) Criação de centros comunitários para os jovens nas próprias vilas, onde
poderiam estudar, praticar esportes e aprender uma atividade profissional.
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ENTIDADE: Sebastião Fonseca de Pauta - Chácara/MG

PROPOSTA (S):

1) Substituição das cadeias públicas por penitenciárias de trabalho e de
educação, em todos os municípios.

2) Remuneração mais justa para os policiais.

3) Combate à corrupção.

4) Apoio ao pequeno agricultor.

ENTIDADE: Sem Identificação

PROPOSTA (S):

1) Criação de Guarda Municipal.

2) Mutirão de advogados com o objetivo de agilização dos processos penais.

3) Dimensionamento das atividades culturais, esportivas e de lazer nas escolas.

4) Implantação de postos policiais nos bairros.

5) Criação de Conselho Municipal de Direitos Humanos e de Defesa da Vida.

6) Promoção permanente de campanhas educativas.

7) Criação da Coordenadoria de Prevenção e Combate às Drogas.

8) Ampliação do número de agentes policiais.

9) Aprimoramento dos recursos humanos das polícias.

10)Ações integradas das polícias civil e militar.

ENTIDADE: Vespasiano

PROPOSTA (S):

1) Estabelecimento de políticas públicas para a segurança.

2) Criação de Conselhos Municipais de Segurança Pública.

3) Melhoria da qualificação das policias e aparelhamento destas.

4) Não à unificação das policias.

5) Estudo e modificação da legislação penal.

6) Integração operacional das polícias

7) Criação de Conselhos Municipais de Defesa Social.
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