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Os governos Lula e Dilma não se furtaram, um só momento, de enfrentar o desafio de
garantir segurança à população brasileira. Nos últimos 12 anos, a palavra-chave das
principais políticas na área de Segurança Pública tem sido a integração com os governos
estaduais. O governo federal tem procurado estabelecer parcerias para fortalecer e
complementar as ações estaduais, além de ter aprimorado sua atuação nas áreas de
fronteira.
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O Plano Estratégico de Fronteiras, em parceria com as forças estaduais de segurança, tem
garantido um controle mais efetivo das nossas fronteiras. Evitamos, com o enfrentamento
ao tráfico de drogas e armas, o fortalecimento do crime organizado em todo o país.
O sistema prisional brasileiro está entre as prioridades na área de segurança pública. O
Programa de Apoio ao Sistema Prisional destinou, no governo Dilma, R$ 1,1 bilhão para que
os Estados possam ampliar e construir unidades prisionais, gerando 47.419 novas vagas.
A Força Nacional de Segurança Pública ampliou sua ação, cumprindo papel decisivo no
apoio ao combate à violência nos Estados. Desde 2011, a Força atuou em 78 operações em
22 estados, nos mais diferentes tipos de situação.
O fortalecimento das Polícias Federal e Rodoviária Federal teve sequência, com
investimentos em recursos humanos e inteligência, com adoção de ferramentas de alta
tecnologia. A Polícia Federal dispôs, no governo Dilma, de total autonomia para conduzir
seus processos investigativos.
Os governos do PT e de seus aliados inauguraram um novo federalismo, uma nova relação
entre o governo federal, os Estados e Municípios, baseado numa relação republicana de
cooperação e parceria. Num país de dimensões continentais, o fortalecimento do
municipalismo foi determinante para a gestão eficiente de infraestrutura urbana e rural,
principalmente em áreas de forte impacto social e na saúde pública, como saneamento, e
moradia, como o Programa Minha Casa Minha Vida e o Minha Casa Minha Vida Rural.
Destaca-se a distribuição a todas as prefeituras, de até 50 mil habitantes, de um kit
máquinas composto por uma retroescavadeira, uma motoniveladora e um caminhão
caçamba. Para os municípios do semi-árido, este kit foi acrescido de uma pá carregadeira e
um caminhão pipa.
As mudanças que os governos do PT promoveram na sociedade brasileira trouxeram mais
desejo de mudanças, agora em outro patamar, ainda mais elevado. O desejo de mudar

passa pela consolidação das conquistas já obtidas, e pela garantia de ainda mais
conquistas.

