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Em defesa das Guardas Municipais
Requerimento
pode atrapalhar
votação da PEC

A tramitação da PEC 534
(Proposta de Emenda
Constitucional), que dá
poder de polícia às Guardas Municipais, teve avanços importantes em 2005,
graças à união e mobilização dos guardas municipais. Mas a luta pela sua
aprovação continua.
Audiência pública foi realizada no final de outubro, na
Câmara Federal, possibilitando que o projeto siga para
deliberação em plenário.
Deputados Aldo Rebelo e Chico Sardelli e o presidente da AGMESP, Carlos Braga, em Brasília Página 3

Os eventos nos 20 anos da AGMESP

A agenda de atividades
programada pela diretoria da
AGMESP será intensa e
diversificada este ano,
especialmente pela comemoração dos 20 anos de fundação da Associação no mês de
julho. Além do lançamento
deste jornal, que facilitará a
divulgação dos trabalhos da
AGMESP e das ações das
Guardas Municipais do
Estado de São Paulo, muitas
novidades movimentarão os
próximos meses. Reuniões,
prêmios, palestras, campeonatos, entre outros eventos já
estão agendados. Participe.
Solenidade em homenagem aos guardas municipais: AGMESP comemora 20 anos de fundação Página 4

Projeto de Sardelli prevê regulamentação das GMs - página 3
Conheça os serviços oferecidos pela AGMESP - página 4
Exclusivo: GM de Guaíra volta a ter porte de arma - página 4
Visite nosso site e participe com críticas e sugestões:

www.guardasmunicipaisbrasil.com.br
Fale conosco através dos e-mails:
agmesp@bol.com.br / carabraga@ig.com.br

Sede da AGMESP, visite-nos
Rua Farwell, 997, bairro Monterrey
Louveira – SP CEP 13290-000
Tel / Fax: (19) 3878-5153
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Editorial

Guardas municipais em ação
O jornal “O Patrulheiro” abre espaço para importantes notícias das Guardas Municipais. Participe
também enviando informações do trabalho da GM de sua cidade pelo e-mail carabraga@ig.com.br
que publicaremos na próxima edição.

A AGMESP lança neste início
de 2006 o informativo “O Patrulheiro”, como parte das comemorações de 20 anos de sua
fundação. É um espaço especialmente destinado para que as
Guardas Municipais do Estado
de São Paulo possam mostrar
suas atividades, as novidades
que vêm ocorrendo em cada
cidade, os principais assuntos
que envolvem as GMs, assim
como as lutas e as conquistas
da AGMESP em favor dos
nossos guardas e instituições.
Participe desse espaço, enviando sugestões e notícias
sobre a Guarda Municipal da
sua cidade. Para nós é uma
satisfação poder divulgar e destacar as ações das GMs em benefício de suas comunidades.
Nesta primeira edição trazemos
informações sobre o trabalho
realizado em alguns municípios, a programação de atividades para os próximos meses e a
atuação da AGMESP pela
votação da PEC 534 na Câmara
Federal.
Acompanhe nosso trabalho,
compareça às nossas atividades, se envolva em nossas lutas
e venha fazer parte da história
das Guardas Municipais.
Saudações em Azul-Marinho!
Carlos Alexandre Braga Presidente da AGMESP
Informativo da AGMESP
Associação das Guardas Municipais do
Estado de São Paulo - Fundada em 1986
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Santa Bárbara d´Oeste
A primeira prisão em flagrante de
2006, no município de Santa Bárbara
d´Oeste, foi elaborada pela Guarda
Civil. No final da madrugada de
domingo, dia 1º, os guardas civis
Caineli, Castro e Guilherme foram
informados de uma briga envolvendo
um casal no Conjunto Habitacional dos
Trabalhadores. O ajudante Benedito
de Jesus Ferreira, 25 anos, armado,
estaria ameaçando sua esposa Gilda
dos Santos. Quando os guardas
chegaram encontraram os dois
discutindo. No guarda-roupa da casa
foi encontrada uma cartucheira calibre
12 enrolada em um edredon. Apresentado ao plantão policial, o delegado
Marco Antonio Braga Rodrigues fez a
autuação em flagrante por porte ilegal
de arma e Benedito foi recolhido à
cadeia pública. (Fonte: Jornal Diário
de Santa Bárbara)
São Manuel

Guardas Freitas, Tiozo e Pompiane,
da Guarda Municipal de São Manuel

Os guardas municipais Freitas, Tiozo e
Pompiane estavam em patrulhamento
pelo Centro do município de São
Manuel, quando depararam com dois
elementos em atitude suspeita. Ao
perceberem a presença da guarnição
pelas imediações, eles tentaram fugir,
mas os guardas estavam atentos e
conseguiram fazer o cerco mais à
frente, obtendo êxito ao conseguir
detê-los.
Quando tentavam fazer a qualificação
dos elementos, notaram que um deles
não falava a língua portuguesa, não
portava nenhum documento e não
ajudava com nenhuma informação.
Sendo assim, foram conduzidos à
Delegacia de Polícia Civil, onde a
autoridade policial de plantão descobriu que se tratava de um cidadão
peruano de nome Perci Jimmy, da
Província de Huan Cayo, e estava de
forma ilegal no Brasil. A Polícia Federal
de Bauru foi acionada, conduzindo o
mesmo para ser deportado ao seu país
de origem.

Itatiba
Os guardas municipais de Itatiba
realizaram em dezembro aulas do
curso de tonfa, ministrado pela
AGMESP. Ao todo foram 38 GCMs
participantes, divididos em duas
turmas, tendo aulas práticas e teóricas
em dois finais de semana. Os patrulheiros tiveram capacitação com técnica
de deslocamento e imobilização do
oponente, de algemas, chaves, soltura
de agarramentos, defesa contra
ataques com bastão, facas e armas de
fogo, e utilização do bastão tonfa, além
de posições de defesa e golpes. Os
GCMs receberam uma apostila,
certificado e distintivo bordado de
realização do curso. Segundo o
presidente da AGMESP, Carlos
Alexandre Braga, o curso de tonfa é
oferecido a qualquer cidade que
solicitar. (Fonte: Jornal de Itatiba)
Mogi Mirim
O Posto Avançado da Guarda Municipal de Mogi Mirim começou a funcionar
no final do ano passado no distrito
Martim Francisco. O sistema funciona
em anexo à sede da Subprefeitura, na
antiga estação ferroviária. Pelo
telefone, moradores do distrito e da
região podem fazer as solicitações de
atendimento. Durante o dia, o serviço é
operado por um funcionário e, à noite,
por um vigia. De acordo com o diretor
do Departamento de Segurança da
Prefeitura, Ruy Machado de Oliveira,
uma viatura da GM, com dois agentes,
permanecerá em patrulhamento pela
região.
São Caetano do Sul

Guardas de São Caetano farão
rondas com cães farejadores

A Prefeitura de São Caetano do Sul
entregou o certificado de conclusão do
curso de condutor para os dez guardas
municipais que farão rondas nas ruas
com cães farejadores. Os oficiais
passaram por treinamento prático e
teórico na Guarda Civil Metropolitana
de São Paulo. A ação evitará pequenos furtos, em locais movimentados, e

a venda de drogas, na entrada e saída
das escolas. O objetivo é fazer um
patrulhamento mais ostensivo nas
ruas. Os guardas atuarão em áreas
estratégicas identificadas como
pontos de maior incidência de problemas e nos bairros que têm comércio.
Americana

Nova viatura da Guarda Municipal
de Americana

A Guarda Armada Municipal de
Americana recebeu 16 novas viaturas
para reforçar a frota da corporação.
Após processo de licitação, a Prefeitura comprou três viaturas, com compartimento para transporte de presos, o
que representou um investimento de
R$ 103 mil. As outras 13 viaturas foram
alugadas ao custo de R$ 19 mil por
mês, pelo período de um ano. De
acordo com o diretor da Gama, Nelson
Benoti, a corporação conta com mais
de 20 viaturas antigas. Oito delas, que
estão em condições de uso, vão
permanecer na frota da Gama. As
demais serão leiloadas até março.
Paulínia
Mesmo circundada por cidades com
grandes índices de crimes, Paulínia é
privilegiada quando o assunto é
segurança, pois conta com a Guarda
Municipal, que vem desenvolvendo
um excelente trabalho. Para tanto tem
realizado Operações Especiais, onde
viaturas e GM's fazem um trabalho
diferenciado em diversos pontos e em
horários diversificados, possibilitando
mais segurança à população. Também
realiza um trabalho conjunto com a
Fiscalização e Vigilância Sanitária na
vistoria em bares e estabelecimentos
comerciais. Na cidade vem sendo
implantado o Plano de Segurança, que
está no aguardo da contratação de
mais 200 GM's, conforme concurso em
andamento, e a chegada de 20
viaturas. Um Sistema de Monitoramento também será implantado.

visite nosso site:
www.guardasmunicipaisbrasil.com.br
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Continua a luta pela aprovação
da PEC 534 em Brasília

Presidente da Câmara, Aldo Rebelo, deputado Chico Sardelli e Carlos
Braga, presidente da AGMESP: mobilização pela aprovação da PEC

A tramitação da PEC 534
(Proposta de Emenda
Constitucional), que dá poder
de polícia às Guardas
Municipais, teve avanços
importantes em 2005, graças
à união e mobilização dos
guardas municipais. Mas a
luta pela sua aprovação
continua. Audiência pública
foi realizada no final de
outubro, na Câmara Federal,
possibilitando que o projeto
de autoria do senador Romeu
Tuma siga para deliberação
em plenário. O parecer do
relator, deputado Arnaldo Faria

de Sá, favorável à proposta foi
aprovado pela comissão
criada especialmente para
estudar a PEC 534.
O projeto determina, como
finalidade das Guardas
Municipais, a proteção à
população, a bens, a serviços, a instalações e a logradouros públicos dos municípios, prevendo inclusive que os
guardas poderão andar
armados ao fazer a segurança. Por intermédio do trabalho
do deputado Chico Sardelli
(PV), a AGMESP participou
de audiências com o ex-

presidente da Câmara
Severino Cavalcanti, no mês
de junho, e o atual presidente,
Aldo Rebelo, em outubro,
pressionando para que a PEC
534 seja colocada em votação
o mais breve possível. Nesses
dois eventos foram entregues
os abaixo-assinados,
totalizando um milhão de
assinaturas, da campanha
promovida pela AGMESP para
aprovação da Proposta de
Emenda Constitucional.
O presidente da AGMESP,
Carlos Alexandre Braga,
lamentou que, apesar dos
avanços, o deputado Cabo
Júlio apresentou requerimento ao presidente Aldo Rebelo
solicitando a tramitação em
conjunto das PECs 534, do
ano de 2002, e a de nº 151, de
1995. De acordo com Braga,
essa PEC 151 volta em
assuntos já ultrapassados,
que violam a independência e
autonomia dos municípios em
administrar suas Guardas
Municipais, pois coloca-as
sob a fiscalização e controle
da Policia Estadual. “A PEC
534 é a principal proposta,
que atende aos anseios dos
guardas municipais. Por isso
vamos continuar mobilizados
para tentar reverter essa
situação”, destacou.

Ofícios da AGMESP pedem
retirada de requerimento
A diretoria da AGMESP
encaminhou um ofício ao
deputado cabo Júlio solicitando que ele retire o requerimento para que a PEC 534 possa
ter sua tramitação independente de outras PECs, a fim de
alcançar sua aprovação o mais
breve possível, “sendo
concretizada e atendida a
vontade popular, que clama
por segurança, especialmente
onde realmente vive e reside,
nos municípios”.
Outro ofício foi enviado ao
senador Romeu Tuma, autor

NOSSA

LUTA

da PEC que amplia as
competências das Guardas
Municipais, pedindo sua
intervenção para que a PEC
534 tenha sua tramitação
normal sem que sejam
apensadas outras PECs com
textos divergentes do aprovado até o momento. O deputado
Chico Sardelli já esteve em
contato com o senador Romeu
Tuma e está trabalhando em
Brasília na busca de soluções
para essa questão.
“A discussão em torno do
tema não pode ser distorcida,

tampouco cabe abordá-lo sob
a ótica de que o aumento de
competências das guardas
municipais se constitui em um
instrumento para a promoção
de uma redução de poder ou
de perda de competência das
polícias civis e militares. O
foco principal da análise deste
importante assunto deve ser a
segurança do cidadão. Por
isso vamos manter nossa
mobilização para que não
haja nenhum retrocesso para
as Guardas Municipais”,
completou.

Regulamentação das
Guardas Municipais
O deputado Chico Sardelli
(PV) apresentou projeto na
Câmara Federal que dispõe
sobre a regulamentação,
atribuição e competências
das Guardas Municipais como
órgãos do Sistema de Segurança Pública em todo o território
nacional. A proposta foi
elaborada com base em vários
debates com a AGMESP
(Associação das Guardas
Municipais do Estado de São
Paulo) e trata-se de uma
complementação à PEC 534.
A falta de normas para a ação
das Guardas Municipais na
qualidade de órgão de

segurança pública tem
causado imenso prejuízo à
segurança da população.
Nesse sentido, o projeto tem a
intenção de regulamentar o
parágrafo 8º, do artigo 144 da
Constituição Federal,
estabelecendo normas gerais
e colaborando para que o
serviço prestado por nossas
Guardas seja compatível com
os mais elevados padrões
dos órgãos de segurança
pública. O projeto já foi
encaminhado para apreciação da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos
Deputados.

GCM realiza curso de
direitos humanos

Ex-ministro da Justiça participou do encerramento do
curso sobre Direitos Humanos

Buscando difundir os princípios de Direito Internacional
dos Direitos Humanos e do
Direito Internacional Humanitário e mantê-los presentes
nas atitudes e comportamento do servidor da Guarda Civil
Metropolitana, o Centro de
Formação em Segurança
Urbana promoveu no final de
2005 o primeiro Curso sobre
Direito Humanos do Comitê
Internacional da Cruz
Ve r m e l h a . O e v e n t o é
denominado “Integração dos
Princípios de Direitos Huma-

nos para Atuação da Guarda
Civil Metropolitana”.
O curso foi ministrado por
instrutores da Polícia Militar,
numa parceria pioneira entre
a GCM e a Força Estadual
Paulista. Utilizando técnicas
do “Tiro Defensivo na preservação da Vida
Método
Giraldi”, o objetivo é permitir
que o GCM atue dentro dos
limites das leis, em defesa da
sociedade. Esteve presente
na solenidade de encerramento o ex-ministro da
Justiça, José Gregório.

“A PEC 534 é a principal proposta, que atende aos anseios dos guardas municipais. Por
isso vamos continuar mobilizados para tentar reverter essa situação”, Carlos Braga.
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Agenda será intensa neste ano

A agenda de atividades programada pela diretoria da
AGMESP será intensa e diversificada este ano, especialmente pela comemoração dos 20
anos de fundação da Associação no mês de julho. Além do
lançamento deste jornal, que
facilitará a divulgação dos
trabalhos da AGMESP e das
ações das Guardas Municipais
do Estado de São Paulo, muitas
novidades movimentarão os
próximos meses.
O calendário da Associação

prevê reuniões na cidade de
Jundiaí, em fevereiro; em
Mauá, no mês de março; no
município de Paulínia, em abril;
emAtibaia, no mês de maio; em
Bragança Paulista, em junho; e
na cidade de Americana, em
julho, com a realização do 1º
Congresso Interestadual das
Guardas Municipais e Integrantes, marcando o aniversário da
AGMESP.
De acordo com Carlos Alexandre Braga, presidente da Associação, na reunião em Guaíra,

Apoio para a AGMESP

neste mês, acontecerá o lançamento do prêmio “Qualidade
Azul-Marinho”. Três categorias
terão destaque: instituições
(guardas), que passarão por
avaliação técnica; integrantes
(guardas), com análise do
casos, bravura e merecimento;
políticos que tiveram maior
atuação em favor das Guardas
Municipais.Aentrega do prêmio
acontecerá em julho.
A AGMESP também está
organizando o 1º Campeonato
Brasileiro Inter-Canis.Apartir de
fevereiro será disponibilizado o
regulamento e as fichas de
inscrições para as instituições
interessadas em participar.
Uniformes - Durante a programação de aniversário da
Agmesp, em Americana, será
realizado um desfile para
apresentação dos modelos de
uniformes, viaturas e insígnias.
Essa atividade faz parte do
projeto “Guarda Padrão”, sendo
que os patrulheiros podem
opinar sobre os modelos no site
da associação (www.guardasmunicipaisbrasil.com.br).
Não perca essas atividades!
Em reunião realizada na
cidade de Franca, em setembro passado, a AGMESP
recebeu o apoio do vereador
de Americana Diego De Nadai
(PV). Ele acompanhou o
deputado Chico Sardelli, que
nessa data fez a apresentação
do projeto que trata da regulamentação, atribuição e competências das Guardas Municipais. Diego colocou-se à
disposição da AGMESP
naquilo que se fizer necessário, integrando a luta pelo
reconhecimento e valorização
dos guardas Municipais.

Guarda Municipal de Guaíra
volta a ter porte de arma

Paulo Sérgio é o comandante
da GM de Guaíra

O comandante da Guarda
Civil Municipal de Guaíra,
Paulo Sérgio da Silva,
relata ao jornal “O Patrulheiro” o trabalho desenvolvido no ano de 2005 e a luta
na justiça para reconquistar o direito de ter porte de
arma. Acompanhe: “A
Guarda Civil Municipal de
Guaíra é uma corporação
uniformizada e armada,
criada pela lei 1.321, de 22
de setembro de 1986,
destina à proteção das
instalações, bens e serviços municipais afetos ao
poder de polícia. Em sua
trajetória, aos poucos foi
ocupando o espaço dentro
da administração e população guairense. Em meados
de janeiro de 2005 fui
convidado pelo prefeito
Sérgio de Mello a assumir o
comando da GCMG,
comando esse que pela
primeira vez tratava-se de
um guarda municipal de

carreira, motivo que me
orgulha, já que é a primeira
caminhada da Guarda
como deve ser. Nesse
primeiro ano procurei
conduzir o comando e o
serviço com prioridade
para o policiamento comunitário e sempre respeitando a população como
nosso maior patrimônio.
Com o sancionamento do
Estatuto do Desarmamento, começamos uma nova
luta e nunca desistimos de
nossos sonhos. Em
novembro, fomos surpreendidos com a cassação
pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo de nossa liminar
para continuarmos armados. Durante um mês
trabalhamos desarmados,
o que nos permitiu ver o
quanto nossa Guarda é
importante para a população e para nós mesmos.
Mas quando saímos de
nossa zona de conforto,
buscamos parceiros e
encontramos na AGMESP
e Prefeitura, com seus
departamentos jurídicos e
vontade de trabalhar pelas
GMs, uma luz na escuridão
e nossas armas, novamente, voltaram para nossos
coldres. Obrigado
AGMESP. Percebemos que
juntos e unidos somos mais
fortes. Nós, guardas municipais, temos a função de criar
mais líderes e não seguidores. E quanto mais fortes os
obstáculos, mais fortes
serão as GMs deste país”.

Serviços oferecidos pela AGMESP
A AGMESP oferece uma série de serviços que
estão à disposição das Guardas Municipais
filiadas, assim como dos patrulheiros. Confira:
PARAAS GUARDAS MUNICIPAIS FILIADAS:
Departamento Jurídico; defesa institucional das
Guardas Municipais;
!cursos institucionais;
!assessoria na documentação, protocolo de
documentos em São Paulo;
!exames psicológicos (credenciado na PF);
!Projetos;
!certificação ISO 9000 e outros;
!link no site AGMESP;
!Para demais serviços consultar a Associação.

PARA INTEGRANTES DAS GUARDAS
MUNICIPAIS:
!Departamento Jurídico (com orientação sobre
casos ou ocorrências decorrentes da função ou
não, inclusive os casos de interesse particular do
associado, assistência de emergência para todos
os associados, e defesa do guarda associado nas
esferas administrativa (trabalhista), cível e criminal);
!convênios médico e odontológico;
!seguro de vida com cobertura 24h, inclusive em
serviços extras;
!seguro de vida em grupo;
!cursos individuais e especiais;
!serviços de despachante;

!empréstimos consignados em folha de
pagamento;
!trabalho efetivo para regulamentação da
atividade de guarda municipal e suas
atribuições;
!site informativo;
!equipamentos de informática;
!para demais serviços, consultar AGMESP.
A Associação tem como parceiros: Parrilla &
Maia, consultoria jurídica; RCC, consultoria em
empréstimos consignados; DWD Info, informática e
tecnologia; KMCA, consultoria e gestão em
qualidade.

Não jogue em vias públicas. Mantenha a cidade limpa.
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