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Governo Municipal participa da solenidade de formação de
126 novos policiais
Date : 29-09-2014

A solenidade de conclusão de curso foi promovida pelo 9°
Batalhão da Polícia Militar (PM) e significa um reforço à segurança
pública de Vitória da Conquista

Novos policiais reforçarão efetivo existente

Cento e vinte e seis novos policiais tiveram sua formação oficializada na solenidade de
conclusão de curso, promovida pelo 9° Batalhão da Polícia Militar (PM), na tarde dessa sextafeira, 26. Desfiles, honras militares e homenagens marcaram a atividade, realizada no auditório
do 9° Batalhão e que contou com a presença de autoridades do Governo Municipal, da Polícia
Militar, além de parentes e amigos dos formandos.

O prefeito Guilherme Menezes participou das homenagens

Para o prefeito Guilherme Menezes, a formação dos novos policiais representa mais um reforço
para a segurança de Vitória da Conquista. “Esse evento é muito importante e muito esperado
pela população, porque quanto mais próxima a polícia está da comunidade, mais ativas são as
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medidas preventivas contra a violência. Por essa razão, é fundamental a existência de uma
polícia preparada”, ponderou o gestor.

Tenente-coronel Ivanildo da Silva

Qualificação também foi uma característica que o tenente-coronel Ivanildo da Silva,
comandante do 9º Batalhão, contemplou em sua fala: “Sentimos orgulho por apresentar à
comunidade, na solenidade de hoje, novos policiais formados e qualificados para trabalhar da
melhor forma possível em prol da segurança do Sudoeste da Bahia”.

Policiais comemoraram a formatura

Parceria harmoniosa e exitosa - Em Vitória da Conquista, existe uma integração entre a
Administração Municipal e a Polícia Militar, no sentido de garantir segurança pública para a
população. A Prefeitura sempre buscou contribuir para o atendimento das demandas desse
setor, seja promovendo a reforma e a construção das unidades para abrigar os policiais e
aproximá-los da comunidade, seja solicitando aos órgãos competentes a ampliação do efetivo
e a implantação de companhias especiais.
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