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Governo de Minas entrega 112 viaturas para a
Polícia Civil
Seg 21 novembro

O governador Romeu Zema
participou, nesta segunda-
feira (21/11), na Cidade
Administrativa, em Belo
Horizonte, da solenidade de
entrega de 112 viaturas,
equipamentos de informática
e mobiliários para a Polícia
Civil de Minas Gerais
(PCMG). Serão
contempladas 89 cidades de
várias regiões do estado.

Os recursos totalizam R$ 22,4 milhões, provenientes de emendas parlamentares da bancada
mineira no Congresso Nacional. As viaturas, modelo Renault/Duster, contribuirão para maior
eficácia dos trabalhos de investigação da polícia judiciária.

Em relação aos kits de informática, foram entregues 448 computadores, 112 impressoras e 112
scanners. Já os kits de mobiliário totalizam 448 estações de trabalho, 1.456 cadeiras de escritório,
112 cofres e 112 armários.

Celeridade

De acordo com Romeu Zema, as entregas proporcionarão à Polícia Civil desenvolver um trabalho
de investigação mais ágil, sobretudo na diminuição da violência contra a mulher. “Desde 2019, o
Governo de Minas conseguiu fazer avanços importantes em diversas áreas, e na Segurança não foi
diferente. Estou falando não só de investimentos, mas também de melhorias na
estrutura. Precisamos fazer a modernização da Polícia Civil”, afirmou.

O chefe da PCMG, delegado-geral Joaquim Francisco Neto e Silva, lembrou que a parceria entre
Governo de Minas, bancada federal e municípios já permitiu a entrega de 974 veículos, desde
2019. “A Polícia Civil está melhor organizada e com mais capacidade para executar, com sucesso,
os recursos indicados nas emendas”, disse.

Desde 2019, a corporação recebeu investimentos da ordem de R$ 280 milhões. Mais de 500
policiais e 165 servidores administrativos foram nomeados, em 2021 e 2022. Além disso, R$ 27
milhões foram investidos para a reestruturação de 101 delegacias. A PCMG também contou com o
reforço de 2.300 armas, 1.400 coletes e placas balísticas e mais de 1 milhão de munições.

http://www.policiacivil.mg.gov.br
http://www.mg.gov.br
http://www.seguranca.mg.gov.br


 

 
 

 

Ver essa foto no Instagram

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Uma publicação compartilhada por Governo de Minas Gerais (@governomg)…
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