
 

 

 

 

MOÇÃO DE PESAR Nº 37/2020 

É com imenso pesar que a Câmara Municipal de Embu das Artes, em nome de 

seus vereadores, lamenta a morte do ex-secretário de Segurança Pública de Embu das 

Artes, Denis Viana. 

Denis Viana era Guarda Civil de carreira, com 17 anos de corporação e se 

tornou Secretário na recém criada pasta de Segurança Pública em 2017, pelo Prefeito 

Ney Santos. Um ano após ser efetivado secretário, em junho de 2018, Viana esteve na 

Câmara exaltando a diminuição dos índices de violência na cidade, após implantação 

da pasta sob seu comando.    

Além de estruturar a Guarda Municipal e colaborar para a valorização dos 

agentes, Viana atuou pela criação e implantação da Ronda Ostensiva Municipal 

(ROMU) na cidade; pelo aumento do efetivo com contratação de 45 novos guardas e 

renovação da frota, com novos carros e motos para a unidade, além de armamento e 

itens de segurança. Ele também foi responsável pela implantação do Centro de 

Formação Continuada para Guardas (CEFECON) no município. 

Neste ano de 2020, em maio, se desligou do comando da Secretaria de 

Segurança com o objetivo de fazer parte do Legislativo Embuense na próxima 

legislatura. 

Denis foi vítima de disparo de arma de fogo na madrugada do dia 11 de outubro. 

Ele deixa mulher e três filhos. 

 

Ante o exposto e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique 

constada da ata desta sessão Ordinária, MOÇÃO DE PESAR pelo falecimento de 

Denis Viana, ex-secretário de Segurança Pública de Embu das Artes, enviando-se 

cópia da presente aos familiares, a quem expressamos as nossas sinceras 

condolências. 

 

 

 

                      Câmara Municipal de Embu das Artes, 13 de outubro de 2020. 

 



 

 

 

 

Vereadores Assinatura 

ANDRÉ LUIZ MAESTRI  

CARLOS ALBERTO DA SILVA NOIA  

DANILO ALVES DE OLIVEIRA  

EDVANIO MENDES DOS SANTOS  

ELISABETE ALVES CARVALHO  

FLAVIO PEREIRA LIMA  

GERSON OLEGÁRIO  

GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA  

GILSON BALBINO DE OLIVEIRA  

HUGO DO PRADO SANTOS  

JOÃO ANTONIO GIRARDI  

JEFFERSON DA SILVIA SIQUEIRA  

JULIO CÉSAR CAMPANHA  

LUIZ CARLOS CALDERONI  

RICARDO ALMEIDA DOS SANTOS  

ROSÂNGELA SILVA DOS SANTOS  

SANDOVAL SOARES PINHEIRO  

 


