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ARTIGO SOBRE O PAPEL DO MUNICÍPIO 
NA SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ

APRESENTAÇÃO

No dia 16 de junho, realizamos entrevista exclusiva com Prefeito de Diadema, José de 
Filippi Júnior (PT), sobre o tema “O Papel do Município na Segurança Pública Cidadã”. O 
encontro foi coordenado pelo presidente do IREE, Walfrido Warde. 

José de Filippi Jr, falou sobre o papel dos municípios no desenvolvimento e implementa-
ção de políticas públicas, em especial na área da Segurança Pública, e sobre como foi 
possível superar os graves índices de violência em Diadema. A cidade, que foi campeã 
em homicídios no estado de São Paulo no final da década de 1990, chegando a 360 
homicídios por ano, viu esse número cair para 10 em 2021.

Citou a criação da Secretaria de Defesa Social, hoje Secretaria de Segurança Cidadã, 
parcerias com as polícias civil e militar, vídeo-monitoramento, o conceito de segurança 
cidadã, da presença da Guarda Civil Municipal nos bairros, e políticas de prevenção, ar-
ticuladas com políticas sociais. “Na área da cultura, incentivamos o Hip Hop e o projeto 
que é a nossa menina dos olhos, que é o Projeto Adolescente Aprendiz“.

Apresentamos aqui no site do Núcleo de Segurança Pública na Democracia do IREE, 
artigo do Prefeito Filippi, que resume sua fala na entrevista.

Boa leitura!

Benedito Mariano 
Coordenador do Núcleo de Segurança Pública na Democracia do IREE.

http://www.diadema.sp.gov.br/educacao/27711-programa-adolescente-aprendiz-de-diadema-retoma-atividades-em-marco
https://iree.org.br/seguranca/
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UM OLHAR CONSTANTE PARA A 
SEGURANÇA PÚBLICA CIDADÃ 

 
O enfrentamento à violência não se faz apenas na ponta do problema, porque a violência 
é o cenário construído por falta de oportunidades, pela ausência de ensino de qualidade e 
por um ambiente sem cultura, esporte e lazer.

Por José de Filippi Júnior *

As pessoas vivem nos municípios. Sempre tive isso muito claro no meu cotidiano, antes 
de ser secretário de Obras e de Saúde, de ser Prefeito, de ser Deputado. Os problemas 
são sentidos nas cidades. Assim como as soluções são encontradas nos municípios. Por 
isso que em toda minha atuação lutei muito para melhorar a vida dos cidadãos e cidadãs 
na Educação, na Saúde e na Segurança Pública com políticas que fossem estruturadas e 
sentidas na ponta, pela população das cidades.

Ao tratar especificamente de Segurança Pública, tive de lidar de diferentes formas com 
esse tema e como o assunto era relacionado a Diadema ao longo da minha trajetória 
política. Sempre teve muito trabalho em busca de políticas públicas e atuação para retirar 
de Diadema um rótulo que, para quem conhece nossa cidade, sabe bem que é pejorativo 
e irreal. Diadema é uma cidade do povo, construída por gente trabalhadora e acolhedora.

Pensar Segurança Pública envolve praticamente todas as áreas da administração. O 
enfrentamento à violência não se faz apenas na ponta do problema, porque a violência é o 
cenário construído por falta de oportunidades, pela ausência de ensino de qualidade e por 
um ambiente sem cultura, esporte e lazer.

Em toda minha vida pública tive esse entendimento de união de forças nas minhas ações, 
antes mesmo de me eleger prefeito de Diadema, cidade que tenho muito orgulho de 
administrar pela quarta vez. Mas um episódio em especial marcou em mim a necessidade 
clara de desenvolver integralmente políticas para melhorar a Segurança Pública.

Era março de 2001, quando o relatório diário que recebia do delegado Maximino Fernandes 
Filho, que era meu secretário da então Secretaria de Defesa Social, me angustiou. O Max 
encaminhava para mim, todos os dias, informações sobre a Segurança Pública de Diadema 
e as notícias de casos relacionados à pasta dele. Naquele dia, tinha uma reportagem que 
me atravessou o peito.

Uma menina de 12 anos havia sido assassinada com cinco tiros na comunidade da Naval. 
Era uma época em que os indicadores de Diadema não eram nada bons. Dois anos antes, 
em 1999, a cidade havia registrado 360 homicídios. Quase um por dia. Tinha fim de semana 
com chacinas. No plural. Diadema chegou a computar 140 homicídios a cada 100 mil habi-
tantes. Pela ONU, quando esse índice está acima de 60 homicídios, o local é considerado 
ambiente de guerra civil. Em 2021, tivemos 10 homicídios no ano todo. E o episódio da me-
nina da Naval foi disruptivo no avanço das políticas para mudarmos a realidade da cidade.
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A primeira informação que chegou ao gabinete era que a menina havia sido vítima de 
bala perdida na comunidade. Como pode uma garota de 12 anos ser alvejada com 
cinco tiros de bala perdida? Aquilo não fazia sentido. Pedi para o Max acompanhar de 
perto e ele logo me trouxe o real diagnóstico: a menina havia sido cooptada pelo tráfico 
de drogas. Tão nova, tão cheia de vida. Mas com uma realidade que era a mesma de 
muitas famílias de periferia: ela era filha de mãe solo, com diversos irmãos, já fora da 
escola.

Como impedir que esse ciclo se repetisse com outras crianças? Montamos na época 
um comitê para desenvolver ações integradas. Surgiu o Adolescente Aprendiz, um 
programa que oferecia atividades no contraturno escolar, de desenvolvimento de 
profissões, com o pagamento de uma bolsa. Era preciso envolver as crianças no 
aprendizado de atividades pensando no futuro delas, mas ajudar financeiramente a 
família daquelas pessoas.

O Adolescente Aprendiz foi um sucesso. Chegou a atender 10 mil crianças simultaneamente. 
Eram 10 mil crianças que estavam em um processo de construção de futuro com 
oportunidades. E foi um programa integrado a outras ações, como a lei de fechamento 
de bares até as 23h, implementação da nossa GCM (Guarda Civil Municipal), ampliação 
e descentralização dos espaços de cultura e lazer do município, além da instalação da 
Central de Videomonitoramento.

Três anos depois do triste caso da garota assassinada na Naval, o médico Dráuzio 
Varella escreveu um artigo sobre as nossas atividades para melhorar a Segurança 
Pública em Diadema. No mesmo período, o saudoso jornalista Gilberto Dimenstein foi 
autor de uma publicação que mostrava que Diadema havia se tornado um laboratório 
contra a violência. Ele passou um dia inteiro aqui na cidade, conhecendo todas as 
atividades que desenvolvemos. Vimos como a política bem feita transforma a vida das 
pessoas.

Os resultados colocaram Diadema no mapa das cidades que pensavam políticas públicas 
exitosas na Segurança Pública Cidadã, fugindo da falácia do bandido bom é bandido morto. 
Fui convidado a representar o Brasil em um Congresso da ONU na Tailândia, participei 
de uma mesa redonda de debates em Medellín, na Colômbia. Diadema virou referência 
mundial. Em 2006, como marco da virada de chave na cidade, soltamos 1.000 balões 
brancos para simbolizar as 1.000 vidas que, em cinco anos, foram preservadas por meio 
dos nossos programas.

Voltei a ficar à frente da administração de Diadema 12 anos depois de meu último mandato 
e a realidade é outra. Além do retrocesso de estrutura que encontrei na Prefeitura neste 
meu retorno, os desafios da Segurança Pública são diferentes. Um dos mais desafiadores 
é o pancadão. Esses bailes funk de rua retratam muito bem a complexidade que envolvem 
a Segurança Pública porque incluem falta de lazer com a juventude da periferia, a venda de 
entorpecentes, o envolvimento de jovens menores de idade em atos ilícitos, a perturbação 
do sossego do trabalhador que acorda todo dia cedo para ganhar seu sustento. E, assim 
como era o cenário lá no início dos anos 2000, lidar com a situação demanda ações 
integradas.
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Em janeiro de 2021, quando assumi meu quarto mandato, a Prefeitura de Diadema lidava 
com os pancadões de uma forma retrógrada e agressiva. Um caminhão pintado de preto 
despejava jatos d’água nos frequentadores dessas festas. Uma política completamente 
avessa ao que, durante anos, foi a orientação da nossa administração. O conceito que 
pregamos é de atuação com olhar de Segurança Cidadã. Inclusive, hoje esse é o nome da 
nossa secretaria.

Como entender as demandas dos jovens se, em vez dos ouvidos, a Prefeitura usava jato 
d’água para dialogar com esse público? Isso não é política pública efetiva. Pegar o caminho 
mais fácil nunca esteve na alma do diademense. Essa cidade foi construída com muito 
suor, de cantos diferentes do Brasil e do mundo. Esse município sempre enfrentou suas 
dificuldades, por mais complexas que elas se apresentassem. E não é com políticas 
medievais que iremos contornar a situação.

Várias frentes foram destacadas para reduzir os problemas do pancadão em Diadema. 
Usamos inteligência, mapeamos os pontos viciados das festas, conversamos com 
moradores, ampliamos as atividades culturais nos centros dos bairros. Houve redução de 
90% do índice de reclamações na cidade.

Dentro dessa política, revitalizamos os espaços de cultura e lazer de Diadema. 
Encontramos a Casa do Hip Hop, referência da América Latina, completamente 
abandonada. Reativamos, reformamos e hoje ela está viva de novo, ocupada pela 
juventude do nosso município. 

Outra medida que adotamos aqui neste meu retorno foi acabar com um vício que há nas 
cidades atualmente, que é a criação de um pelotão de elite dentro da força de segurança 
municipal. Um conceito também ultrapassado de que o crime se combate com uma “Rota 
Municipal” com brucutus, na força, com agressividade. 

Política pública de Segurança Cidadã se constrói em conjunto, olhando para frente, 
para que elas sejam perenes. Diadema voltou a valorizar sua guarda, estabelecendo 
um plano de carreira. Vamos contratar mais agentes, valorizar essa classe. Isso precisa 
ser feito em outras esferas de poder, com melhoria das condições de trabalho de 
policiais militares e civis. Esse pensamento de combate ao crime só com repressão, 
que, infelizmente, é disseminado a partir do governo federal é ineficaz e só promove 
mais violência.

Temos um longo caminho a ser percorrido, até porque encontramos um cenário de 
desmonte de políticas que, durante anos, estiveram no cotidiano de Diadema. O 
Adolescente Aprendiz estava encerrado, retomamos agora, com 700 estudantes e metas 
de resgatar os números que atingimos no passado. A Central de Videomonitoramento, 
com mais de 70 câmeras, foi abandonada. Iremos resgatá-la, inclusive com instalação 
de totens de segurança em pontos estratégicos para mapear a cidade e para que, de 
forma integrada, usemos a inteligência para melhorar a sensação de segurança em 
Diadema.

Construir políticas públicas de segurança é um desafio constante porque, se tem um 
ponto que a experiência do meu quarto mandato ensinou, é que não podemos nos 
acomodar com o cenário que há na nossa frente. É preciso seguir com o trabalho, 
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integrando as pessoas, de olho nos nossos jovens, especialmente os de periferia, os que 
têm menos oportunidades. Também é preciso sensibilizar as outras esferas de poder, 
para que as ações sigam diretrizes integradas. Afinal, o espírito de todo gestor público 
tem de ser pautado pela redução das desigualdades, pelo crescimento dos cidadãos e 
pela construção de um ambiente melhor. Sempre.

* José de Filippi Júnior é prefeito em quarto mandato em Diadema. Formado em Engenharia 
Civil pela USP (Universidade de São Paulo) e pós-graduado em Gestão Urbana pela Harvard 
Graduate School of Design, University Harvard, Cambridge, nos Estados Unidos, Filippi foi 
secretário de Obras em Diadema antes de se eleger prefeito pela primeira vez, em 1992. 
Voltou a administrar Diadema de 2001 a 2004 e de 2005 a 2008. Em 2020, novamente 
se elegeu prefeito do município, tornando-se tornando recordista em mandatos no ABCD 
Paulista. Ele também foi deputado estadual e deputado federal, presidente do Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC, presidente da Comissão de Precatórios da Frente Nacional 
de Prefeitos de 2005 a 2009 e secretário de Saúde da cidade de São Paulo na gestão de 
Fernando Haddad.
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