
Câmara Municipal
de Curitiba

PROPOSIÇÃO   N° 401.00161.2013

Os Vereadores Bruno Pessuti, Jonny Stica, Chico do Uberaba, Professora
 infra-assinados, no uso de suas atribuições legais, submetem à apreciaçãoJosete

da Câmara Municipal de Curitiba a seguinte proposição:

Requerimento de Encaminhamento de Sugestão ao Executivo

EMENTA

Encaminhe-se ao Executivo
Municipal a seguinte sugestão:
Indicação da adoção de
Policiamento de Proximidade
com Bicicletas - PPB -
"Ciclopatrulha".

Sugerimos   Municipal a implantação do Projeto de autoria doao Executivo
guarda municipal, Sr. Josoé Juliano de Oliveira, que prevê a implantação da
"Ciclopatrulha", patrulhamento realizado por guardas municipais com a
utilização de bicicletas. 

Palácio Rio Branco, 13 de maio de 2013

 

Ver.Bruno Pessuti Ver.Jonny Stica

Ver.Chico do Uberaba Verª.Professora Josete

Justificativa

A segurança pública da cidade sempre foi assunto de reiteradas promessas de
campanha, não sendo diferente com o projeto do atual Excelentíssimo Prefeito

que, em pronunciamentos de campanha, deixou claro que adotaria um modelo de



que, em pronunciamentos de campanha, deixou claro que adotaria um modelo de
gestão integrada de segurança pública municipal com representantes da
sociedade nas discussões com os outros poderes e esferas governamentais, bem
como, criaria Eixos Monitorados pela Guarda Municipal.
 
Desta forma, cabe ao Executivo, estruturar a equipe de patrulhamento feito por
guardas municipais com a utilização de bicicletas, tendo o centro da cidade
como PROJETO PILOTO o que é perfeitamente viável, pela análise preliminar
do projeto que segue anexo.
 
É possível verificar que trata-se de um patrulhamento saudável ao meio
ambiente e com baixo custo operacional, inclusive com a possibilidade de
parcerias com a iniciativa privada para fornecimento de equipamentos.
 
Com a "Ciclopatrulha" será possível atender de forma rápida, ágil e eficaz
situações onde há grande fluxo de pessoas, combatendo estrategicamente a
criminalidade, destacando-se que o patrulhamento através de uma bicicleta terá a
ostensividade equivalente a 15 guardas, alcançando lugares onde uma viatura
não consegue chegar, em virtude da facilidade de manobras.
 
A presente sugestão é ratificada pelo CONSEG - Conselho de Segurança dos
Bairros - Centro.


