SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA VAI RECEBER R$ 400 MIL DE DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA

O prefeito Airton Garcia, acompanhado dos secretários de Segurança Pública, Samir Gardini,
de Governo, Edson Fermiano e do comandante da Guarda Municipal, Michael Yabuki, recebeu
na manhã desta sexta-feira (22/11), o presidente da Câmara Municipal, vereador Lucão
Fernandes, que comunicou ao executivo que R$ 400 mil da devolução do duodécimo do Poder
Legislativo serão destinados para investimentos na área de segurança pública.

“Solicitamos ao prefeito que esses recursos sejam autorizados para a pasta coordenada pelo
Samir Gardini porque entendemos que executivo e legislativo devem caminhar sempre na
mesma direção. Temos uma cidade para cuidar e precisamos unir esforços para sempre
melhorar a qualidade de vida da nossa população e segurança pública é fundamental para que
isso ocorra. Já devolvemos até o momento R$ 1,5 milhão, com devoluções de R$ 600 mil,
depois mais R$ 500 mil e agora R$ 400 mil”, afirmou o presidente do Executivo.

Samir Gardini agradeceu o apoio da Câmara Municipal e explicou como esses recursos
serão utilizados. “Vamos investir na aquisição de uma viatura especial e em armas de calibre
12 para a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) que tem como objetivo o patrulhamento

1/2

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA VAI RECEBER R$ 400 MIL DE DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DA

ostensivo no município com vistas ao uso e tráfico de drogas, combate a violência e
criminalidade. Também vamos adquirir uma viatura para dar início a Ronda Maria da Penha,
tropa especializada na prevenção e enfrentamento a violência contra mulher. Precisamos
comprar uma substância sintética para o treinamento dos cães do Canil da Guarda Municipal e
investir na melhoria e ampliação do nosso Centro Operacional, transferindo ele para a Base
Avançada da Guarda Municipal para futuramente transformar em um Centro Integrado de
Monitoramento e Inteligência”, ressaltou o secretário de Segurança Pública agradecendo ao
prefeito pelos investimentos que estão sendo feitos na área, em especial, na Guarda Municipal.

Para o prefeito Airton Garcia o investimento em segurança significa qualidade de vida para a
população. “Falei que iria criar a pasta da segurança pública, ajeitamos as constas e criamos a
secretaria. Estamos avançando bastante na área. Estamos resgatando o sentimento de
segurança e tranquilidade do cidadão. Estamos reestruturando toda a Guarda Municipal, uma
instituição de credibilidade. Eu quero que ela melhore cada vez mais, por isso não medimos
esforços para dar uma boa estrutura. Quanto mais equipada ela estiver, melhor serviço irá
prestar na área da segurança pública”, garante Airton Garcia.
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