
INAUGURADA A NOVA SEDE DA DEFESA CIVIL DE SÃO CARLOS

   

  

   O prefeito Airton Garcia e o secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, inauguraram na
manhã desta sexta-feira (19/11), a nova sede da Defesa Civil de São Carlos, localizada na rua
Joaquim Inácio de Moraes, nº 209, na Vila Irene. 

  

    

  

   A Defesa Civil de São Carlos foi criada operacionalmente em 1992, porém ligada a estrutura
da Secretaria de Governo. Com a criação, em 2017, da Secretaria de Segurança Pública e
Defesa Social, o órgão passou a ser coordenado pela nova pasta, com mais investimentos e
capacitações para a equipe.

  

    

  

   Em homenagem ao Subtenente da Polícia Militar, Oziel Cavalcante de Albuquerque,
bombeiro que serviu no município de São Carlos, o novo prédio recebeu seu nome. A
indicação foi dos vereadores Lucão Fernandes, que já foi funcionário de carreira da Defesa
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Civil e Marquinho Amaral.

  

    

  

   A Defesa Civil também recebeu novos equipamentos como conjunto de combate a incêndio
tanque rígido de 400 litros; balsa inflável, 5 tripés suporte para holofote; 10 holofotes de 100W,
gerador elétrico, 4 capacetes Multiuso e uma viatura equipada, um investimento de R$ 200 mil,
recursos provenientes de emenda parlamentar do deputado Major Mecca. Além disso, o
Ministério Público, através da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de São Carlos, destinou
mais R$ 164 mil para a compra de mais equipamentos.

  

    

  

   &quot;A Defesa Civil passa a operar em condições mais favoráveis. Afinal, São Carlos
precisa ter uma Defesa Civil apropriada para a cidade. É um degrau que estamos subindo e,
com o tempo, com certeza, alcançaremos o que ela necessita para atuar mais e melhor em
prevenção e planos de contingência. Agradeço muito ao prefeito, ao MP, a Câmara, em
especial aos vereadores Lucão Fernandes e Marquinho Amaral. E também ao Deputado
Federal Major Meca que destinou, por emenda parlamentar, R$ 200 mil para nossa
cidade&quot;, disse Samir Gardini, secretário de Segurança Pública, lembrando que o próximo
passo será investir em recursos humanos e voluntariado.

  

    

  

   Pedro Caballero, diretor da Defesa Civil de São Carlos, acredita que a nova sede é um
investimento que chega, fica e pode ser acrescentado em melhorias. &quot;Acredito que São
Carlos, a partir de agora, passa a ser referência em nível regional e, talvez, nacional. Por isso,
esse mérito precisa ser dividido com todos: Prefeitura, Câmara Municipal, MP e com o
deputado Major Meca&quot;.
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   &quot;A Promotoria tem tomado a atitude de, ao invés de mandar o dinheiro das multas
ambientais para o Fundo Estadual, cujo dinheiro não é revertido para São Carlos, a gente tem
destinado o valor dessas multas para ações que revertem diretamente para o município. Agora,
recentemente, destinamos uma multa de R$ 164 mil para compra de equipamentos que a
Defesa Civil precisava para trabalhar adequadamente, principalmente nessa época final de
incêndios e começo de enchentes&quot;, revelou o promotor Flávio Okamoto.

  

    

  

   O deputado Major Mecca fez questão de participar da inauguração do novo prédio e disse
que as emendas são importantes para suprir as deficiências orçamentárias dos municípios.
&quot;A Defesa Civil presta um serviço importantíssimo à população, ela salva vidas, por isso
trabalhamos sempre para melhorar a estrutura dessas equipes. São Carlos desenvolve um
excelente trabalho nessa área e merecia a nossa ajuda&quot;, relatou o deputado.

  

    

  

   O prefeito Airton Garcia entregou uma placa para a família do homenageado e agradeceu a
Promotoria e o deputado Major Mecca pela ajuda na estruturação da Defesa Civil. A nova
sede, com novos equipamentos adquiridos, contribui para melhorar a capacidade de
atendimento à população de São Carlos. &quot;É muito importante o trabalho da Defesa Civil
para o município, ela atua antes, durante e depois de desastres&quot;, finalizou o prefeito.

  

    

  

   A Defesa Civil exerce várias atividades, entre elas, vistorias, laudos, socorros, proteção,
prevenção, interdições, apoio ao Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e monitoramentos
climáticos. Tem como objetivo reduzir os riscos e os danos sofridos pela população em caso de
desastres.
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   (19/11/2021)
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