PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA CIDADÃ
AÇÕES E PROGRAMAS

PROGRAMA JABOATÃO EM ORDEM:
PROJETO ENCONTRO COM AS COMUNIDADES: Será desenvolvido através do Método Interativo
de Segurança Cidadã, por meio de reuniões interativas e comunitárias de sensibilização, periódica e
sistematicamente, visando à discussão democrática e participativa, juntamente com as diversas
comunidades de interesse (associações de moradores, taxistas, grafiteiros, comerciantes,
condomínios, barraqueiros de praia, hotelaria, escolas etc.) em todas as Regiões Administrativas do
Município.
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO EM POLÍTICAS COMUNITÁRIAS INTERATIVAS DE GESTÃO DA
ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA CIDADÃ: Visa introduzir junto aos diversos segmentos
envolvidos com a preservação da ordem pública no Jaboatão dos Guararapes, sejam servidores ou
munícipes ativos neste processo, um instrumento teórico-prático, visando à dinâmica de um formato
de ensino-aprendizagem que tenha a capacidade de modelar novos e modernos conceitos de
gestão da ordem pública em um ambiente caórdico, sempre através do Método Interativo de
Segurança Cidadã.
PROJETO DE SINALIZAÇÃO VISUAL ORIENTADORA DE SEGURANÇA CIDADÃ: Como ação
proativa para o controle sistêmico da sensação de insegurança pública e conjugando com um
sistema de videomonitoramento, em parceria com o Pacto pela Vida, através do chamado
“Policiamento Eletrônico”, serão concebidas e instaladas diversas placas, de modo
georreferenciado, que terão a função orientadora, visando à diminuição da sensação psicológica de
insegurança pública, de temor e medo no seio da sociedade civil organizada.
PROJETO DA REDE MUNICIPAL DE PONTOS SEGUROS: Partindo sempre do estudo dos
indicadores e da discussão colegiada no Conselho Municipal de Ordem Pública e Cidadã e com o
objetivo de ostensivizar os equipamentos e os integrantes da Guarda Municipal, dentro de um
conceito de pacificação social, baseada na cultura da paz, serão edificados e instalados, com
design apropriado, nos principais pontos de afluxo de pessoas e veículos nas diversas regiões
administrativas do município, visando aumentar a presença real do aparato de promoção da ordem
e da segurança públicas, de forma moderna e tecnologizada de cerco tático-operacional, com viés
protetivo das incolumidades do patrimônio público municipal e, principalmente, das comunidades de
cidadãos e cidadãs jaboatanenses.
PROJETO DE VIDEOMONITORAMENTO / PATRULHAMENTO ELETRÔNICO: Instrumento
modernizante na ação preventiva e de reação imediata do Poder Público, no campo da proteção
humana e patrimonial dos bens de uso geral será desenvolvido como uma aplicação tecnológica e
metodológica, visando à implantação de estratégias e sistemas de supervisão das posturas
municipais, de controle inteligente e operação diuturna por meio de equipamentos de
videomonitoramento nas ruas e logradouros públicos na circunscrição municipal.
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PROJETO DE PATRULHA MARIA DA PENHA: Destina-se a dar complementaridade e apoio ao
Poder Judiciário nas ações de fiscalização das medidas protetivas às mulheres vítimas de violência,
através de capacitação especial de um grupamento da Guarda Municipal do Jaboatão dos
Guararapes, utilizando-se inovadora metodologia tecnologizada que será agregada às demais
ações proativas de controle e prevenção da violência de gênero, presentes no dia a dia de nossas
comunidades.
PROGRAMA CULTURA DE PAZ: As estratégias da gestão, acerca da filosofia da “Cultura de Paz”
para o Jaboatão dos Guararapes, aprovadas em 12 de Setembro de 2013, serão catalizadoras do
processo de integração e recepção da transversalidade de todas as demais políticas públicas em
execução no município, visando o alcance do bem-estar e da paz social.
Coadunando com os esforços intersetoriais, todas as secretarias municipais, principalmente a
SEPSI (Secretaria Municipal de Políticas Sociais Integradas) darão foco à promoção interativa com
a Secretaria Municipal de Ordem Pública e Segurança Cidadã, através das diversas ações em
curso, mas em especial para as que inovem e ativem a inclusão social por meio de projetos nas
áreas de esporte, lazer, promoção socioeconômica, cultural, proteção às mulheres vítimas de
violência, proteção de minorias contra a discriminação social e tratamento da dependência química,
distanciando-se de fórmulas convencionais comprovadamente ineficazes historicamente.
COMISSÕES, CONSELHOS REGIONAIS E CONSELHO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E
SEGURANÇA CIDADÃ: A partir das Comissões locais serão organizados os Conselhos Regionais
e o Municipal de Segurança Cidadã, para fortalecer a construção de todo o novo processo de
construção das bases que permitirão a pacificação social e o efetivo controle das diferentes
manifestações de violência na circunscrição do Jaboatão dos Guararapes.
Ao final do processo de instalação dos Conselhos Regionais e Municipal de Ordem Pública e
Segurança Cidadã será organizado e realizado, em parceria com instituições de Ensino Superior
localizadas no município, o Congresso das Comunidades, que ao fundo será uma instância societal
de formulação, através do debate temático e participativo das questões referentes à ordem pública e
à segurança cidadã.
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