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6.10. Segurança Pública
Segundo o Ministério da Justiça, a defesa social é composta por ações de segurança pública e de defesa civil. A
segurança pública é a resultante da ação dos cidadãos e poder público para a proteção da cidadania e a
prevenção e controle da criminalidade e violência. A defesa civil deve prevenir e limitar, em qualquer situação os
riscos e perdas a que estão sujeitos a população, os bens materiais de qualquer origem e os recursos da nação.
Para a efetivação da segurança pública deve haver interação e complementaridade entre as polícias, poder
público e sociedade civil. A Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil, trabalham em parceria e colaboram
entre si.

Guarda Municipal
Endereço: Rua João XVIII, S/N.
Telefone: 3652 1313
Horário de Funcionamento: 24 horas

Fig. 6.10.1 – Vista da Guarda Municipal

Funciona no Centro da Defesa Municipal junto ao Bombeiro Comunitário. A Guarda Municipal foi criada e é
mantida pelo município. Sua função é a proteção do patrimônio público, bens e serviços do município. Entretanto,
suas ações vão desde o atendimento de ocorrências policiais às atividades sociais em escolas.
Para seu funcionamento possui com 2 motos e 1 carro. São 12 guardas, 3 inspetores e 1 comandante que
compõem o quadro de funcionários. Quadro que é considerado pequeno para a demanda do município. Há
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também a necessidade de melhor provimento de recursos materiais como veículos, armamento, materiais de
proteção e outros.
Em entrevista, foi apontado que o maior problema com relação a segurança em Iporã está associado a furtos e
aos desdobramentos do uso de drogas e álcool. Um outro fator que gera problemas com a segurança na cidade,
é a questão geográfica, a cidade está localizada em área de fronteira, fazendo parte da rota de tráfico de drogas
e de mercadorias contrabandeadas.
Os bairros mais violentos da cidade são: Bairro Tomé de Souza, Ipiranga e Mutirão 1. Os distritos do município
estão distantes da cidade e não há Patrulha Rural, fato que acaba por dificultar a vigilância e atendimento de
ocorrências. No Distrito de Vila Nilza, há descarga de contrabando.
A Guarda atende ocorrências de reclamações sobre algazarras, carros com som em horário inadequado e motos
com escapamentos estourados, durante as noites. Atende também as escolas em ações preventivas e de
policiamento.

Polícia Militar
Endereço: Rua Cristo Rey, S/N.
Telefone: 3652 1169
Horário de Funcionamento: 8:30 as 11:30 e 13:00 as 17:30 horas.

Fig. 6.10.2 - Polícia Militar

A Polícia Militar da cidade de Iporã pertence ao 7º Batalhão de polícia Militar da 2ª Companhia. A polícia militar é
o órgão do sistema de segurança pública ao qual compete as atividades de polícia ostensiva e preservação da
ordem pública.
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Polícia Civil
Endereço: Rua Senador Souza Naves, 1632.
Telefone: 3652 1453
Horário de Funcionamento: 8:30 as 11:30 e 13:00 as 17:30 horas.

Fig. 6.10.3 - Polícia Civil

A Polícia Civil é aquela a qual compete, as atividades de polícia judiciária e apuração de infrações penais. A
Delegacia possui 4 celas e 4 adaptações feitas para abrigar presos. A capacidade é de 25 presos, hoje estão
detidos 46, dos quais pelo menos a metade já foi condenada e deveria estar cumprindo pena em penitenciárias.
A grande dificuldade da Polícia Civil está relacionada ao número de funcionários. Com relação aos recursos
materiais, há bom provimento de veículos, armamento, equipamentos de proteção e outros.
Os maiores problemas levantados foram àqueles associados a roubos, assaltos, tráfico de drogas, como também
a concentração de crimes e a facilidade de fuga para o Paraguai na área de fronteira.
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Bombeiro Comunitário
Endereço: Rua João XVIII, S/N.
Telefone: 3652 3304
Horário de Funcionamento: 24 horas

Fig. 6.10.4 - Bombeiro Comunitário

O Corpo de Bombeiros é o órgão do sistema de segurança pública ao qual compete a execução das atividades de
defesa civil, além de outras atribuições específicas estabelecidas em lei. Em Iporã, existe o Bombeiro
Comunitário, parceria entre Governo do Estado e Município na qual o estado financia a infra-estrutura e o
treinamento de bombeiros para as cidades com mais de 15 mil habitantes.
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