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Uma das questões que mais preocupam os paulistanos é a questão da segurança e
da violência urbana.
As grandes dimensões da metrópole, aliada a falta de pessoal e de recursos
públicos para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à esta questão,
levam ao não combate à violência e gera a sensação de insegurança nos munícipes.
Além disso, São Paulo é a principal metrópole do País e está entre uma das maiores
do mundo, congregando diferentes tipos de cultura e de pessoas que vêm de toda
parte do mundo e do Brasil para esta cidade.
No entanto, nem por isso a onda de violência e a falta de segurança justificam-se,
já que há exemplos de outras megalópoles no mundo que conseguiram desenvolver
projetos de segurança urbana e reduzir a criminalidade.
Salienta-se que, tão grande é a preocupação com segurança em São Paulo nos dias
atuais que, vários dos vereadores eleitos para a Legislatura de 2013 são
diretamente ligados à área da segurança.
Nessa linha institui-se, pelo presente projeto, a Frente Parlamentar da Segurança
Pública, com a finalidade de criar um espaço de debate para as questões
relacionadas à segurança pública dentro do âmbito do Município, sem prejuízo à
competência estadual que rege a matéria, a fim de propor e propiciar estudos e
soluções aos problemas da violência que afetam os paulistanos, nos limites do
interesse local.
A criação da Frente Parlamentar revela a preocupação dos parlamentares para com
a questão e propicia uma dedicação maior e mais constante à questão da
segurança.
Como um grupo coeso, mais forte e capaz de propor e defender mudanças
legislativas, a Frente Parlamentar da Segurança Pública tem maiores condições de
trabalhar, estudar e debater idéias que revertam em soluções para estas
dificuldades geradas pela violência e melhores soluções para priorizar a segurança.
Assim, a Frente Parlamentar da Segurança Urbana passa a constituir um novo
fórum de debates, estudos, discussões e proposições sobre temas e situações que
afetam a segurança e a tranquilidade dos paulistanos residentes na cidade, que
terão mais um canal de comunicação para pleitear soluções junto, inclusive, aos
órgãos públicos.
Face ao exposto, conclamamos o apoio dos nobres pares para a aprovação da
presente resolução que visa instituir a Frente Parlamentar da Segurança Pública do
Município de São Paulo.

