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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás 

 

 

   A deputada que o presente subscreve na forma regimental e 

após manifestação plenária, requer a Vossa Excelência, determinar o envio desta 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor PAULO DE 

SIQUEIRA GARCIA, Prefeito de Goiânia e ao Senhor ELTON RIBEIRO 

MAGALHÃES, Comandante da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, 

parabenizando-os pelo lançamento do PROGRAMA GOIÂNIA MAIS SEGURA, que 

reforça o policiamento comunitário e preventivo nesta Capital. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

   Para combater a violência, foi lançado na manhã do dia 23 de 

fevereiro o Programa Goiânia Mais Segura, que reforça o policiamento comunitário e 

preventivo nesta Capital. Esse programa consiste basicamente no auxílio ao 

combate da criminalidade. 

   Foi realizado um trabalho com o Observatório da Violência, do 

Centro Integrado de Inteligência e Controle da Secretaria Pública do Estado de 

Goiás, em parceria com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), onde a região Leste foi 

considerada a mais violenta da Capital, com o maior número de homicídios, furtos e 

roubos. É nessa região que sera usado o investimento de 1 (um) milhão de reais do 

Governo Federal para o Programa. A sede do Projeto ficará na Praça da Juventude, 

no Jardim das Aroeiras.   

   Na solenidade, que aconteceu no Jardim Novo Mundo, região 

Leste da capital, o Prefeito entregou as chaves de dez viaturas, dez motos, um 
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microônibus e uma VW Saveiro ao Comandante da Guarda Civil Metropolitana 

(GCM), Elton Magalhães. O Prefeito anunciou, ainda, mais de 10 (dez) milhões de 

reais para investimento em material e treinamento da Guarda Civil Metropolitana de 

Goiânia ao longo do ano. 

A intenção da Prefeitura é criar uma forma de combater a 

criminalidade de maneira preventiva e comunitária. O início das atividades, que 

devem ser expandidas para outros bairros da Capital, será executado por 80 

agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) no Jardim Novo Mundo. A meta do 

programa é equipar a Guarda Civil Metropolitana (GCM) para que ela atue na 

segurança comunitária e possa contribuir com o sistema de segurança pública do 

Estado. 

Os veículos foram adquiridos por meio de convênio com a 

União, que ainda será responsável por licitação para compra de armas de fogo, 

coletes balísticos, rádio comunicadores, fardamento e locação de mais viaturas. 

 

 

 

Sala das Sessões aos        de                de 2015. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

Delegada Adriana Accorsi 
Deputada Estadual 

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 


