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APRESENTAÇÃO  

 

Entre os dias 4 e 17, ocorreram na cidade de Curitiba as consultas públicas para a 

elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2014 que tinha o objetivo de 

contribuir para a elaboração do orçamento. 

As nove consultas públicas contaram com a presença de aproximadamente 4 mil pesoas, 

além de 222 mil participantes dos debates pelas redes sociais e 2,6 mil que 

acompanharam ao vivo pelo canal da Web TV disponível no site oficial da Prefeitura. 

No total, foram encaminhadas 13.076 sugestões ao longo dos encontros realizados. 

Esse relatório irá abordar as discussões acerca da consulta pública com o tema 

segurança, que ocorreu no dia 12 de abril de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÍNTESE DA DISCUSSÃO 

 

A consulta pública com o tema segurança ocorreu na Faculdade de Ensino 

Superior do Paraná (FESP), no dia 12 de abril de 2013. Compondo a mesa 

diretora: o prefeito Gustavo Fruet; Miriam Gonçalves, vice-prefeita; Márcia 

Oleskovicz Fruet, presidente da Fundação de Ação Social (FAS), Caíque 

Ferrante, secretário das Relações com a Comunidade; Mauro Moraes, deputado 

estadual; Osires Pontoni Klamas, superintendente da Secretaria de Defesa 

Social; Paulo Salamuni, vereador; Pedro Paulo, vereador; Cláudio Frederico de 

Carvalho, diretor da Guarda Municipal de Curitiba e coronel Vitek. 

A consulta, que teve como tema central a segurança, reuniu cerca de trezentas 

pessoas no local, e foi acompanhada também pela internet, com transmissão ao 

vivo e interação por meio de redes sociais e de uma conversa on-line realizada 

ao fim da reunião. Ao todo, o encontro alcançou cerca de 23 mil pessoas. 

Foi apresentado um diagnóstico sobre dados gerais da segurança pública do 

município, na qual alguns dos integrantes da mesa se pronunciaram a respeito do 

tema. 

O superintendente da Secretaria de Defesa Social, Osires Pontoni Klamas, 

informou ser Curitiba a sexta capital mais violenta do país e a quarta com maior 

incidência de casos de violência  contra a mulher. 

Também falou a respeito do programa “Curitiba mais Segura”, colocando como 

principais objetivos:  

- Criar um Conselho Municipal de Segurança Pública; 

- Criar planos de segurança local com a sociedade; 

-Aperfeiçoar a legislação para eventos populares; 

- Incorporar conceitos da arquitetura contra o crime; 

- Engajar os conselhos comunitários de segurança e tutelares nas ações 

preventivas de segurança; 

- Promover a pesquisa e a inclusão das ciências aplicadas à redução da 

criminalidade, visando o entendimento mais apurado do fenômeno da 

violência/criminalidade. 

- Realizar pesquisa sobre a vitimização, objetivando estabelecer o diagnóstico do 

quadro de violência/criminalidade, bem como no nível de serviço prestado pela 

segurança pública. 



Além disso, foi detectado um aumento significativo de 21 % na venda de armas 

de fogo na Região Sul, enquanto no restante do país o número diminuiu. 

Destacou-se a importância de Políticas Públicas sobre as drogas, levando em 

conta a prevenção, reinserção, redução de oferta e tratamento. Pra isso, é 

necessária maior atenção no usuário e dependente químico; a reavaliação dos 

projetos existentes; criação do comitê gestor da política sobre drogas no 

município; divulgação/acesso à informação para ajudar outras pessoas; oferecer 

o tratamento; dar conforto e dignidade para a reinserção do indivíduo na 

sociedade. Porém, para que haja um resultado significativo, levará de 5 a 10 

anos para que o objetivo do projeto seja alcançado. 

O coronel Vitek falou a respeito do GGI-M (Gabinete de Gestão Integrada), que 

se trata de um fórum de debates de situações com a comunidade, tentando trazer 

os conselhos dos bairros para discussão junto de câmaras temáticas. Um dos 

objetivos é a criação do mapa da cidade, para que os dados colhidos propiciem o 

surgimento de políticas públicas. Visa-se também maior integração da polícia 

com órgãos da prefeitura, com o objetivo de baixar a criminalidade e fazer com 

que a população se sinta mais segura. 

 Cláudio Frederico de Carvalho, diretor da Guarda Municipal de Curitiba 

comentou sobre a importância de integrar e modernizar as ações municipais de 

segurança pública de forma transparente e participativa, visando garantir a 

qualidade de vida em Curitiba; adotar um modelo de gestão integrada de 

segurança pública municipal com representantes da sociedade nas discussões 

com os outros poderes e esferas governamentais; criação de uma ciclo patrulha; 

criar eixos monitorados pela guarda municipal, criar o sistema municipal de 

vídeo monitoramento com a participação da sociedade; criar um centro de 

monitoramento; combater a pichação com medidas socioeducativas e ações 

preventivas; fortalecer a Guarda Municipal de Curitiba visando uma atuação 

mais efetiva e racional, com ênfase na preservação da vida e maior valorização 

do profissional. 

Após a fala dos integrantes da mesa diretora, a discussão foi aberta para 

comunidade. Foi sugerido o registro do cidadão pela prefeitura, maior 

investimento em proteção contra desastres e uma relação mais próxima entra a 

polícia e a comunidade, pois pesquisas mostram que a imagem da polícia ainda é 

tida como negativa. É necessário retomar a visão de polícia comunitária, pois os 

policiais também sofrem agressões. Outra medida é fortalecer a identidade da 

Guarda e que a população sinta-se mais protegida e sem medo de fazer as 

denúncias. 
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