
TRABALHANDO POR UMA

Queda em diversos índices de criminalidade, ampliação no horário de atendimento da Delegacia, estru-

turação da Guarda Civil Municipal e formação de novos 32 policiais militares são algumas das conquistas 

para o segmento da Segurança Pública no município. 

As operações contam com a parceria da Polícia Civil, 
Polícia Militar, Guarda Municipal, Fiscalização de 

Postura, Fiscalização Tributária, Vigilância Sanitária, 
Bombeiro, Conselho Tutelar, Fiscalização de Meio 

Ambiente e a Superintendência de Trânsito.

Polícia Militar em treinamento na Cidade

Ações preventivas nas ruas

Os novos PMs foram apresentados durante Momento Cívico, realizado em frente a Prefeitura Municipal. Os 32 poli-

ciais do Curso de Formação de Praças já estão reforçando a segurança nas ruas de Cidade Ocidental como prática do 

estágio supervisionado. Os PMs concluem o curso em outubro de 2018. A realização do curso em Cidade Ocidental 

foi possível devido a investimentos do Governo Municipal na reforma das instalações do quartel, possibilitando a vin-

da de instrutores de todo o Estado para realizar as atividades acadêmicas junto aos formandos. Os soldados, além do 

Estágio Supervisionado I, iniciado no mês de abril, participaram como parte da formação, do curso de pós-graduação 

em Polícia e Segurança Pública. 
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Ações preventivas nas ruas
As operações contam com a parceria da Polícia Civil, 

Polícia Militar, Guarda Municipal, Fiscalização de 
Postura, Fiscalização Tributária, Vigilância Sanitária, 

Bombeiro, Conselho Tutelar, Fiscalização de Meio 
Ambiente e a Superintendência de Trânsito.
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GGIM: JUNÇÃO DE FORÇAS EM
PROL DA SEGURANÇA PÚBLICA

Uma política para integrar as 

ações dos vários órgãos de Segu-

rança Pública, bem como para ex-

pandir a responsabilidade dos mu-

nicípios nas questões de seguran-

ça. Com esse objetivo é que surgi-

ram os Gabinetes de Gestão Inte-

grada Municipais – GGIMs, sendo 

que o de Cidade Ocidental foi reati-

vado pela atual gestão acerca de 

um ano, realizando reuniões men-

sais, com a presença de represen-

tantes das secretarias municipais, 

incluindo Prefeito Municipal e Guar-

da Civil, Conselho Tutelar, Poder Le-

gislativo, Polícia Civil e Polícia Mili-

tar. O GGIM é importante para me-

lhorar as condições de sociabilida-

de e segurança da comunidade. Os 

trabalhos do GGIM se dividem em 

quatro vertentes: Câmara Técnica 

de Enfrentamento à Violência Con-

tra a Mulher; Câmara Técnica de 

Inteligência e Análise Criminal; Câ-

mara Técnica Operacional e Câma-

ra Técnica Intergovernamental de 

Ações Preventivas.

POLÍCIA
MILITAR

GOVERNO DE GOIÁS
Fone:

190

COMANDANTE DO POLICIAMENTO
99988-6261

CENTRO DA
CIDADE

99998-5753

FRIBURGO, NÁPOLIS
ARAGUARI ETC

99607-2580

MESQUITA, ABC E
JARDIM EDITE

99617-6065

VIATURA
RURAL

99812-2476

TELEFONE DAS VIATURAS
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TELEFONE DAS VIATURAS

POLÍCIA
CIVIL BOMBEIRO

POLÍCIA
CIVIL BOMBEIRO

ª 1
CIDADE OCIDENTAL

1ª ETAPA
PrÉ 

CONFERÊNCIA

22/10 - Jardim ABC 18h30 - 
Escola Mun. Frei Amilton Gomes CuradoLocal: 

08/11 - Centro da Cidade 18h30- 
Local: Escola Mun. José Fernandes da Silva Neto

22/11 - Parque Nova Friburbo  18h30- 
Local: Escola Municipal Nova Friburgo

30/11 - Centro da Cidade - 18h30
Local: Escola Mun. José Fernandes da Silva Neto

01/12 - Centro da Cidade
Local: Escola Mun. José Fernandes da Silva Neto

Horários:  Início as 9h - Término as 17h

2ª ETAPA CONFERÊNCIA 
MUNCIPAL

GGIM
GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL CIDADE OCIDENTAL - GO

Conferência Municipal de Segurança Pública 

programação
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AVANÇOS NA SEGURANÇA PÚBLICA E

O Governo Municipal defende 

a integração entre as forças de se-

gurança e frequentemente são re-

alizadas ações que envolvem ór-

gãos como Guarda Civil Munici-

pal, Polícia Militar, Superinten-

dência Municipal de Trânsito, Vigi-

lância Sanitária e Conselho Tute-

lar. A delegacia foi reformada e es-

tá funcionando por mais tempo e 

aos sábados também, o Batalhão 

da PM também passou por me-

lhorias. 

Quanto aos índices, Cidade Oci-

dental saiu da lista dos municípios 

goianos com maior índice de homi-

cídios, de acordo com os dados di-

vulgados pelo Mapa da Violência 

de 2017, no qual o município figura 

com uma redução de 20% na taxa 

de homicídios. O Delegado Daniel 

Marcelino confirma que a queda do 

número de homicídios tem se man-

tido em 2018. “Além disso, em 95% 

dos casos de homicídios registra-

dos ano passado, as vítimas ti-

nham algum envolvimento com o 

crime”, pondera. 

No comparativo entre os meses 

de março de 2017 e 2018, foram re-

gistradas quedas nos índices de ho-

micídios (-33,34%), tentativa de ho-

micídio (-50%), roubo em estabele-

cimento comercial (-55,56%), roubo 

a transeunte (-13,5%), roubo de veí-

culos (-47,83%), furto em estabele-

cimento comercial (-83,34%), furto 

em residência (-41,67%) e furto de 

veículos (-25%).

QUEDA NOS ÍNDICES DE HOMICÍDIOS

Vice-prefeito
Lulinha

Prefeito

E-mail: imprensa@cidadeocidental.go.gov.br

Fábio Correa

www.cidadeocidental.go.gov.br

Prefeitura Municipal de Cidade Ocidental - GO
Sq10 - Qd 08 - Área especial - Centro
CEP: 72.880-461 - Fone: (61) 3625-1322

INFORMATIVO ESPECIAL DA
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE

Graciele Oliveira  e Felipe Chiavegatto
Jornalistas

Marcos Wilson

Fotos
Daniel Silva e Ana Ruth

Secretário Extraordinário de Comunicação

Regina Evellyn
Correção

EXPEDIENTE

EM AÇÃO ESPECIAL

SEGURANÇA
PREFEITURA 
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Audiência Pública de combate
à Violência contra a Mulher

Na Audiência Pública a respeito do 

enfrentamento à Violência contra a 

Mulher, realizada no mês de maio, no 

Salão da Secretaria Municipal de Edu-

cação, foi assinado o Termo de Inten-

ção de Implantação de Protocolo para 

atendimento das mulheres vítimas de 

violência. A Audiência teve pontos es-

clarecedores à população, na qual 

mulheres presentes ficaram satisfei-

tas com a criação do Centro de Tes-

tagem e Aconselhamento das Mu-

lheres. Foi tratado a respeito do Edital 

de Chamamento para a criação do 

Conselho Municipal da Mulher, o que 

visa facilitar ainda mais o atendimen-

to às mulheres por meio de órgãos es-

pecíficos no Governo Municipal, a 

exemplo do trabalho que vem sendo 

realizado pelo CEAM - Centro Especi-

alizado de Atendimento à Mulher.

Termo de Intenção de Implantação de Protocolo para atendimento das mulheres vítimas de 
violência foi apresentado e assinado pelo Prefeito Fábio Correa.

à violência 
contra as 
MULHERES

NÃO 
CENTRO ESPECIALIZADO

DE ATENDIMENTO À MULHER

Sq11 Quadra 05 Lote 67
Telefone: 3625-1483

Central de Atendimento à Mulher

O ligue 180 auxilia 
mulheres a conhecerem 

seus direitos e a 
realizarem denúncias.
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A Guarda Civil Municipal (GCM) 

de Cidade Ocidental nasceu da luta 

de servidores públicos que almeja-

vam a adequação à Lei Nº 13.022, 

que institui normas gerais para essa 

modalidade de órgão de segurança 

pública. O Governo Municipal não 

tem medido esforços para equipar a 

GCM do município. Tem-se investi-

do em capacitação contínua, além 

de oferecer condições necessárias 

de trabalho para esses servidores, 

que são concursados e precisavam 

ser valorizados. Trabalhar com segu-

rança pública é algo sério e a atual ges-

tão tem esse compromisso de colabo-

rar para com o bem-estar da socieda-

de. Em breve a GCM contará com bici-

cletas para o patrulhamento da Orla do 

Lago e pretende-se realizar concurso 

público para ampliação do efetivo, pos-

sivelmente no fim desse ano.

Funções da Guarda Municipal

A competência geral das guar-

das municipais é a proteção de 

bens, serviços, logradouros públi-

cos municipais e instalações do mu-

nicípio; atuar preventivamente e per-

manentemente no município para a 

proteção da população que utiliza 

os bens, serviços e instalações pú-

blicas municipais; colaborar de for-

ma integrada com os órgãos de se-

gurança pública; encaminhar ao de-

legado de polícia, diante de flagrante 

de delito, o autor da infração, preser-

vando o local do crime; auxiliar na se-

gurança de grandes eventos, entre 

muitas outras atribuições.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL:
REFERÊNCIA NA REGIÃO
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DISQUE GCM
A Guarda Civil Muncipal de
Cidade Ocidental atende as
solicitações pelo número:

(61) 99852-2275
A LINHA DIRETA ENTRE
A POPULAÇÃO E A GCM.



A Fiscalização de Posturas trabalha realizando a 

operação de combate à Perturbação o Sossego Pú-

blico. Ao serem acionados, os fiscais seguem ao local 

acompanhados da Polícia Militar e da Guarda Civil Mu-

nicipal. No local, a equipe conversa, faz autuação, mul-

ta as pessoas e faz até apreensão do som, do veículo, 

caso for som automotivo, nesse caso a multa vai de 

R$ 1.140 reais até R$ 50 mil reais.

No caso de som mecânico, em residência, a multa 

varia de R$ 500 a R$ 50 mil reais.

Se você sentir incomodado por som alto, faça sua re-

clamação através do número , nos se-(61) 99985-3376

guintes horários: Segunda à quinta: 8h as 18h. Sexta a 

sábado: até as 2h; Domingo: 16h às 22h; 

Perturbação do Sossego

Iluminação Pública e Limpeza Urbana

Compromisso do Governo Municipal para ofe-

recer maior qualidade de vida aos moradores e se-

gurança para o trânsito de veículos e de pedestres.

As obras de iluminação da entrada de Cidade 

Ocidental continuam a todo vapor. Postes já foram 

instalados na altura da curva do arroz. O trabalho 

segue desde a entrada da cidade até a Praça da Bí-

blia. A realização de roçagem em áreas públicas 

também contribui para a segurança da população.

Segurança
nos Bairros

O programa Segurança nos Bair-

ros consiste na realização de reu-

niões nas comunidades, com a pre-

sença da Guarda Civil Municipal e de-

mais forças de Segurança Pública. 

O momento é propício para a intera-

ção entre população, GCM, Polícia Ci-

vil, Polícia Militar e Governo Munici-

pal. São apresentadas ações já rea-

lizadas e são ouvidas as demandas 

da população.
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Sex. e Sáb.

16h as 22h

DomingoSeg. à Qui.

08h as 18h até as 02h

Diversos bairros já receberam o projeto Segurança nos Bairros e a participação da comunidade 
tem facilitado o trabalho no gerenciamento da segurança pública no município.


