
DIA NACIONAL DA GUARDA MUNICIPAL É COMEMORADO

  

  Na manhã desta segunda-feira (10/10), a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de
Segurança Pública e Defesa Social, celebrou o Dia Nacional da Guarda Municipal.

   

  O secretário municipal de Segurança Pública, Samir Gardini, participou da solenidade e falou
dos investimentos na área, especificamente na GM. “Desde 2017 o prefeito Airton Garcia vem
investindo na reestruturação da corporação. Começou com a troca da frota, depois com a
substituição de equipamentos e aquisição de outros, modernizando o sistema com novos
rádios, uniformes, coletes balísticos, além da reestruturação do Canil, da construção da Base
Avançada e a nova estrutura do Centro de Controle Operacional que funciona 24 horas com
acesso às 68 câmeras distribuídas por toda a cidade e atendendo as demandas do telefone
153 e da central de alarmes, entre outros investimentos”, disse Samir.
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  Gardini lembrou que também será aberto novo concurso público para a Guarda Municipal e
que pelo novo acordo o município passou a conceder o percentual de 40% a título de adicional
de risco de vida. “Todo o trabalho prestado pelos guardas em feriados e pontos facultativos
agora é considerado extraordinário, independentemente da escala de trabalho predefinida,
assegurada a remuneração das respectivas horas de serviços prestados acrescidas de
adicional de 100%”, relembrou o secretário.

   

  Durante a celebração, também foram entregues diplomas barretas aos guardas civis da
terceira turma e que hoje completavam 10 anos de corporação. No total 153 guardas
municipais fazem parte do efetivo. 

   

  “Hoje nós estamos homenageando merecidamente com diplomas e com barretas esses
gloriosos guardas, que fazem um trabalho incansável pela segurança do patrimônio público e
pelo amor à cidade. Graças a esses investimentos hoje a nossa corporação também pode
ajudar as Polícias Militar e Civil em operações conjuntas”, assegurou Michel Yabuki,
comandante da Guarda Municipal de São Carlos.

   

  Presente à solenidade, o secretário municipal de Planejamento e Gestão, Netto Donato, falou
dos investimentos que a Prefeitura vai fazer na área da segurança pública em 2023. “O prefeito
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Airton Garcia, ciente da necessidade de se investir na segurança pública, está colocando R$
7,6 milhões no orçamento do ano que vem na SSP e R$ 1,6 milhão na GM. Isso mostra que
estamos focados na questão da segurança”, assegurou Donato.

   

  O vereador Paraná Filho disse que vai repassar emendas para cercar o Centro de Controle
Operacional (CCO), no valor de R$ 40 mil; R$ 50 mil para o Plano de Carreira, R$ 100 mil para
a reforma do pátio da sede da GM, além de uma emenda orçamentária no valor de R$ 350 mil
para o monitoramento da área rural. “Já encaminhamos R$ 200 mil e foram construídos novos
vestiários para os Guardas”, concluiu o vereador.

   

  Para o vice-prefeito Edson Ferraz a Guarda Municipal é uma peça fundamental no dia a dia
da população de São Carlos. “Essa homenagem tem uma importância muito grande, pois ela
dá visibilidade para um conjunto de ações que a GM tem feito, em especial a Patrulha Maria da
Penha, ações junto aos ferros-velhos da cidade para coibir o comércio de fiação furtada,
desenvolvimento do aplicativo SOS Escolar (Emergências) e as operações em conjunto com as
polícias Civil e Militar, num projeto integrado na cidade. Por isso, parabenizo a todas e a todos
os agentes da corporação”, finalizou o vice-prefeito.

   

  Também participaram da solenidade os vereadores Djalma Nery, Professora Neuza, Malabim,
o Tenente Sônego representando o Comando do 38° Batalhão da PM em São Carlos, Edson
Roberto Poli, 1º Sargento, Instrutor do Tiro de Guerra, o subcomandante da GM, Damião
Dizarro, os secretários municipais Ana Paula Vaz, da Infância e Juventude, Danieli Favoretto
Valenti, de Trabalho, Emprego e Renda, de Saúde, Jôra Porfírio, Dante Nonato, de Gestão de
Pessoas e Leandro Severo, de Comunicação, além de diversos familiares dos Guardas
Municipais.
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