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AGMESP

As ações da AGMESP em prol
das Guardas Municipais

A diretoria da AGMESP está trabalhando incessantemente
pela aprovação da PEC 534, que amplia os poderes das
Guardas Municipais, no Congresso Nacional. Pela atuação
firme da AGMESP e empenho do deputado Chico Sardelli
(PV), novas conquistas foram garantidas no início deste
mês em Brasília. O principal avanço foi a promessa feita

pelo deputado federal Cabo Júlio de que estará retirando
requerimento de apensamento da PEC 151/95 na PEC
534/02. Audiências foram realizadas também com o
senador Romeu Tuma, autor da PEC, e com o presidente da
Câmara Federal, Aldo Rebelo.
Página 3

Atuação no trânsito

Padronização da frota

Em Brasília, os representantes das Guardas Municipais estiveram também em
audiência com o diretor do Denatran (Departamento Nacional
de Trânsito), Alfredo
Peres, discutindo
sobre a atuação dos
guardas municipais na fiscalização de trânsito, bem como na
aplicação de multas aos infratores. Página 3

O presidente da
AGMESP, Carlos Alexandre Braga, apresentou o projeto de
padronização da frota
das Guardas Municipais ao secretário
nacional de Segurança Pública, Luiz Fernando Corrêa. Essa
proposta deve colaborar para a identificação e qualidade do serviço,
fortalecendoocarátercomunitáriodessasinstituições.Página4

Prepare-se para o 1º Congresso Brasileiro das Guardas Municipais. 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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Guardas municipais em ação
Este espaço foi reservado pelo jornal “O Patrulheiro” para que as Guardas Municipais
divulguem suas notícias. Participe também enviando informações do trabalho da GM de
sua cidade pelo e-mail carabraga@ig.com.br que publicaremos na próxima edição.
GUAÍRA

A segunda edição do jornal “O
Patrulheiro” chega às mãos dos
nossos guardas municipais com
todas as informações sobre os
esforços e as ações da AGMESP
pela aprovação da PEC 534.
Estivemos em audiência com o
presidente da Câmara Federal,
Aldo Rebelo, com o senador
Romeu Tuma, que é o autor dessa
proposta, e até com o deputado
Cabo Júlio, que apresentou um
requerimento de apensamento de
outra PEC, desfavorável aos
direitos dos guardas municipais.
Nossa mobilização foi muito
positiva e continuaremos trabalhando incessantemente pela
aprovação da PEC 534, que é o
maior anseio de todos os guardas
municipais. Em Brasília fizemos
contatos também com o Denatran, com a Secretaria Nacional
de Segurança Pública, com o
Ministério das Comunicações e
com o Ministério da Justiça. Todas
essas ações foram possível
graças ao empenho e comprometimento do deputado Chico Sardelli, que agendou e nos acompanhou em todas as reuniões.

A AGMESP realizou no dia 20 de
janeiro, na cidade de Guaíra, mais um
encontro Estadual das Guardas
Municipais, com apoio da GM e da
Prefeitura do município. No evento
estiveram representadas 24 Guardas
Municipais e mais de 200 integrantes
de GMS, sendo duas GMS de Minas
Gerais, contando com a presença de
várias autoridades, entre elas o
prefeito de Guaíra, Sérgio de Melo, o
vice-prefeito Aloisio, a delegada de
Polícia Dra. Eydimara, o presidente
do Conseg-Guaíra, Paulo Sérgio, o
presidente da Câmara Marco Antonio,
o vereador de Americana Diego De
Nadai e o deputado Chico Sardelli.
O comandante da Guarda de Guaíra,
Paulo Sérgio, que é GM de carreira,
agradeceu a AGMESP pela presteza
com que atuou no processo para
rearmar a corporação.
ITAPIRA
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O Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Itapira filiou-se à
AGMESP, neste mês, através de sua
presidente Cristina Helena Silva
Gomes. Com essa parceria, a
AGMESP estará fornecendo subsídios e assessoria para as questões da
Guarda Municipal da cidade. A primeira ação foi a entrega de um projeto de
segurança na Secretaria Nacional de
Segurança Pública, em Brasília. O
diretor do sindicato, GM Alauk, participou das reuniões.

AGENDA

A Associação das Guardas Municipais do
Estado de São Paulo, a Câmara Municipal
de Uberaba e a Guarda Municipal de
Uberaba promovem o 1º Seminário das

SANTA BÁRBARA D´OESTE

SÃO CAETANO DO SUL

Na madrugada do dia 13 deste mês, a
viatura de Apoio 03 da Guarda Municipal de Santa Bárbara (guardas
Archanjo, Cleber e Marcatto) efetuava patrulhamento pela rua do Diamante, no bairro São Fernando,
quando avistou um veículo Palio
caído dentro de um buraco no cruzamento com rua do Aço. Segundo o
condutor do veículo, Valentim Donizete Prieto, que não sofreu ferimentos,
ele transitava pela rua do Diamante
momento que ao efetuar a manobra
de conversão à esquerda na rua do
Aço perdeu o controle do veículo,
vindo a cair no buraco onde o DAE
efetuava manutenção da rede de
esgoto. O motorista alega que não
havia sinalização no local. O carro foi
retirado com ajuda do guincho. No
período de dez dias, esse foi o segundo
veículo que caiu no mesmo buraco.
CAPIVARI
O secretário da Defesa Social de
Capivari, Orlando Lurial Gomes Filho,
indicou o nome dos subinspetores
Valdinei Moreira da Silva e Jonas do
Carmo Vaz Barbosa de Campos para
ocupar, respectivamente, os cargos
de comandante e sub-comandante da
corporação. Eles cumprem todas as
exigências do Estatuto da Guarda,
pois são suboficiais de carreira e com
experiência de comando. O prefeito
Carlos Borsari (PDT) aceitou as
indicações. Além de carregarem o
mérito de terem sido promovidos
através de concurso interno, são
alvos de elogios do secretário. Os
dois já foram subcomandantes da GM
e trabalharam com Lurial.
“Os novos comandantes terão autonomia e, ainda assim, a filosofia de
atuação na Guarda Civil continuará a
mesma, sempre com o objetivo de
prestar à população o melhor trabalho
possível”, comentou Lurial.

A Prefeitura de São Caetano do Sul
saiu na frente mais uma vez e realizou, com pioneirismo na região do
ABC, o treinamento de homens da
Guarda Civil Municipal (GCM) por
meio do paintball (esporte em que são
disparadas cápsulas de tinta na
equipe adversária, através de uma
pistola a gás carbônico). Na GCM, o
objetivo é o de oferecer melhores
condições de atuação e preservar a
integridade física dos profissionais,
numa simulação de ocorrência. Todos
os participantes foram unânimes ao
afirmar a importância do treinamento.
“É a primeira vez que participo desse
tipo de atividade em seis anos que
estou na GCM”, destaca Omar Andrade Araújo, que comenta nunca ter
vivido anteriormente uma situação
real de combate a bandidos, com o
uso da arma de fogo.
SÃO PAULO
O Comitê Paulista de Prevenção e
Enfrentamento ao Tráfico de Seres
Humanos realizou nos dias 15, 16 e
17 de março o Encontro de Sensibilização em Meios de Prevenção e
Enfrentamento ao tráfico de Seres
Humanos, contando com a participação ativa da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo e do Conselho
Municipal de Direitos Humanos. O
evento foi realizado no Espaço da
Cidadania, na Secretaria de Estado
da Justiça e de Defesa da Cidadania.
A Guarda Civil Metropolitana tem se
engajado no sentido de desenvolver
ações voltadas à prevenção e enfrentamento do tráfico de seres humanos,
em qualquer de suas modalidades, na
cidade de São Paulo.

Guardas Municipais MG-SP, no próximo dia
17 de abril. O evento terá início às 9 horas na
rua Dom Luiz Maria Santana, 141, Santa
Marta, no Auditório do Centro Administrativo
da cidade de Uberaba. No próximo mês
também acontecerá o 3º Encontro Estadual

das Guardas Municipais de Minas Gerais. O
evento será realizado dia 20 de abril, na
cidade de Alfenas. O evento contará com a
presença de autoridades municipais, estaduais e federais para discussão de diversos
assuntos de interesse das Guardas.

Filie-se à AGMESP
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Mobilização da AGMESP pela aprovação da PEC 534

Deputado Chico Sardelli, o presidente da AGMESP Carlos Braga, o presidente da Câmara Federal,
Aldo Rebelo, que recebeu representantes das GMs em Piracicaba e o diretor Zair Sturaro

A diretoria da AGMESP está
atenta à tramitação da PEC
534, que dá poder de polícia às
Guardas Municipais, e trabalhando incessantemente pelo
reconhecimento e valorização
dos patrulheiros. Pela atuação
firme da AGMESP e empenho
do deputado Chico Sardelli
(PV), novas conquistas foram

garantidas no início deste mês
em Brasília. O principal avanço
foi a promessa feita pelo deputado federal Cabo Júlio de que
estará retirando requerimento
de apensamento da PEC
151/95 na PEC 534/02.
O presidente da AGMESP,
Carlos Alexandre Braga, explicou que a tramitação individual

da PEC 534 facilitará a votação
da proposta na Câmara Federal. Em audiência realizada no
último dia 8, em Brasília, os
representantes das Guardas
Municipais cobraram um posicionamento do Cabo Júlio em
relação ao seu pedido de apensamento da PEC 151 na PEC
534, apresentado em outubro

AGMESP defende guardas
na Câmara de Americana

Vereador Diego De Nadai defendeu os guardas municipais
durante discussão na Câmara de Americana

A atuação dos guardas
municipais na fiscalização do
trânsito tem gerado muito
polêmica na cidade de
Americana. No final de
fevereiro, o presidente da
AGMESP, Carlos Alexandre
Braga, o diretor Jurídico, Zair
Sturaro, e o diretor financeiro,
Edson Faria, utilizaram a
tribuna livre da Câmara

Municipal para esclarecer os
vereadores a respeito do
assunto.
A presença dos diretores da
AGMESP na cidade foi
solicitada devido ao projeto
de lei apresentado pelo
v e r e a d o r, L u i z A n t o n i o
Crivelari, capitão da reserva
da PM, que dava autorização
ao Executivo para realização

de concurso público para
agentes de trânsito. O capitão
defende que a fiscalização de
trânsito feita por guardas
municipais é ilegal.
Braga esclareceu aos
vereadores que é freqüente a
atuação das Guardas na
fiscalização de trânsito no
Brasil, sendo que os questionamentos a respeito da
legalidade da atuação dos
patrulheiros nessa função
existem apenas no Estado de
São Paulo, onde a pressão da
PM é maior. “Não medimos
esforços para estar em
Americana e fomos municiados para enfrentar essa
discussão. Temos consciência de que não foi a batalha
final, mas saímos confiantes e
temos uma equipe preparada
para defender nossos
patrulheiros”, ressaltou.
A votação do projeto foi
adiada. O vereador Diego De
Nadai (PV), homenageado
pela AGMESP no encontro
em Guaíra, se manifestou
durante a sessão a favor da
atuação dos guardas municipais. O assunto foi destaque
na imprensa local.

de 2005 na Câmara Federal. A
AGMESP entende que o apensamento da PEC 151 representa um retrocesso na luta
das Guardas Municipais, pois
o seu texto viola a independência e autonomia dos municípios em administrar suas Guardas Municipais, colocando-as
sob a fiscalização e controle da
Polícia Estadual. “Apelamos
ao bom senso do deputado
Cabo Júlio, para que considerasse a vontade popular representada por mais de um milhão
de assinaturas de brasileiros
que apóiam a PEC 534, que
amplia os poderes das Guardas Municipais em todo território nacional. O deputado atendeu nosso pedido e comprometeu-se em retirar seu requerimento”.
Senado - Além de Braga e do
deputado Chico Sardelli, estiveram presentes na audiência
o diretor Jurídico da AGMESP,
Zair Sturaro, o diretor financeiro, Edson Faria, o diretor César
Zarantoneli e integrantes da

GM de Itapira. A comissão
também esteve com o senador
Romeu Tuma, autor da PEC
534, solicitando sua intervenção para que a proposta (já
aprovada no Senado) tenha
sua tramitação normal na
Câmara Federal, sem que
sejam apensadas outras PECs
com textos divergentes do
aprovado até o momento.
Aldo - O presidente da Câmara Federal, Aldo Rebelo, recebeu o presidente da AGMESP
e o diretor Jurídico, na cidade
de Piracicaba, no último dia 9,
para tratarem da PEC 534.
Aldo Rebelo comprometeu-se
em desapensar a PEC 151 da
PEC 534 assim que receber o
requerimento do deputado
Cabo Júlio. “Essa reunião
também foi possível por intermédio do deputado Chico
Sardelli, que tem atendido
nossos pedidos e reafirmado
seu compromisso com as Guardas Municipais de todo Brasil,
especialmente para alcançarmos nossos pleitos”, destacou.

GMs discutem no Denatran
a fiscalização de trânsito

Deputado Chico Sardelli, diretor do Denatran Alfredo Peres,
presidente da Agmesp Alexandre Braga e o diretor Jurídico da
Agmesp Zair Sturaro, em Brasília

Em Brasília, os representantes
das Guardas Municipais estiveram também em audiência com
o diretor do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito),
Alfredo Peres, discutindo sobre
a atuação dos guardas municipais na fiscalização de trânsito
e a aplicação de multas aos condutores infratores. A reunião
realizada no dia 8 deste mês foi
agendada e acompanhada
pelo deputado Chico Sardelli
(PV). No Estado de São Paulo
há uma discussão sobre a legalidade da atuação de guardas
municipais na fiscalização de
trânsito. O presidente da
AGMESP, Carlos Alexandre
Braga, entregou ao diretor do
Denatran um ofício solicitando
a emissão de um novo parecer

do órgão, fazendo revigorar as
atribuições das Guardas Municipais, uma vez que a legislação de trânsito em vigor continua a mesma. De acordo com
Braga, o parecer 256 emitido pelo
Denatran em 2004 modificou o
entendimento sobre a atuação
dos guardas municipais na fiscalização de trânsito, gerando uma
série de dúvidas e vários problemas para essas instituições. “O
diretor do Denatran comprometeu-se em analisar o pedido
apresentado pela Agmesp. É
preciso reestabelecer as atividades que as Guardas Municipais prestam em seus municípios, para que não venham a
acontecer sérios problemas na
questão da fiscalização do trânsito”, destacou Chico Sardelli.
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Projeto do deputado Sardelli
autoriza o porte de arma

Deputado Sardelli tem trabalhado em favor das Guardas Municipais

O porte de arma de fogo para
os guardas municipais gerou
muita polêmica a partir da
implantação do Estatuto do
Desarmamento, em 2003. A
lei 10.826 estabeleceu limites
para o porte de armas dentro
dessas instituições, tendo
como referência o número de
habitantes do município. O
deputado Chico Sardelli (PV)
discorda dessa vertente, pois
entende que o crime não escolhe a cidade onde será praticado pela quantidade de seus
habitantes. Para reverter
essa situação, apresentou
projeto de lei na Câmara Federal alterando a redação da lei
10.826/03 e autorizando o
porte de arma de fogo aos

integrantes das Guardas
Municipais.
“É um absurdo que guardas
municipais tenham que exercer as suas funções armados
apenas com cassetetes
enquanto que vigilantes das
empresas de segurança privada podem ter o porte de
arma de fogo. No intuito de
corrigir tamanha discrepância
apresentei essa proposta,
visando incluir as Guardas
Municipais, independentemente das dimensões da
população do município, no
rol das instituições públicas
autorizadas ao porte de
armas de fogo em serviço”,
explicou.
No Estado de São Paulo exis-

tem 198 Guardas Municipais,
sendo que dessas 113 não
trabalham armadas. Além de
liberar o porte de arma para
todos os guardas municipais,
outro ponto importante do
projeto é que o porte de arma
passa a ser estadual e não
mais municipal. A proposta
prevê ainda que o guarda
municipal poderá estar armado 24 horas, seja no trabalho
ou fora do horário do expediente, garantindo mais segurança para sua vida.
Pedágio - Chico Sardelli também protocolou projeto isentando os veículos oficiais das
Guardas Municipais do pagamento de pedágio em rodovia
federal. “Como corporação de
Estado, que presta serviço
essencial à população, não
faz sentido que seus veículos
sejam parados nos postos de
pedágio para efetuar pagamento. Essa é uma situação
que atenta contra a eficiência
do trabalho de segurança
pública e imprime gastos
desnecessários ao Poder
Público, o qual, afinal de contas, é financiado por tributos
pagos por todos os cidadãos”,
completou.

Em discurso, Sardelli
destaca atuação das GMs
Em discurso no plenário da
Câmara Federal no último dia
23 de fevereiro, o deputado
Chico Sardelli destacou a
importância do trabalho prestado pelas Guardas Municipais, a atuação da AGMESP em
defesa dos direitos dos patrulheiros, cumprimentou o presidente da AGMESP, Carlos
Alexandre Braga, pelas ações
realizadas em defesa dos
nossos Guardas Municipais
nos últimos anos e também
pediu o apoio dos deputados
para aprovação da PEC 534,
do senador Romeu Tuma, e do
projeto de sua autoria que
dispõe sobre a regulamentação, atribuição e competência
das Guardas Municipais como
órgãos do Sistema de Segurança Pública em todo o território nacional. “Especificamente
sobre a questão da segurança,
ressalto os importantes servi-

Deputado Chico Sardelli discursando no Congresso Nacional

ços prestados pelas Guardas
Civis Municipais, pela eficiente
colaboração oferecida aos
cidadãos dentro dos municípios. Apesar disso e ainda que
realizem um trabalho imprescindível em termos de segurança pública, essas institui-

AGMESP apresenta projeto
de padronização da frota

ções, lamentavelmente, não
têm sido valorizadas e reconhecidas na dimensão que
merecem”, destacou. A íntegra do discurso do deputado
pode ser conferida no site da
AGMESP: www.guardasmunicipaisbrasil.com.br.

Secretário Nacional de Segurança Pública, Luiz Fernando
Corrêa (centro), recebeu projeto de padronização da frota

O presidente da AGMESP,
Carlos Alexandre Braga, apresentou o projeto de padronização da frota das Guardas
Municipais ao secretário nacional de Segurança Pública,
Luiz Fernando Corrêa, em
Brasília. A audiência realizada
no dia 8 de março foi agendada pelo deputado Chico Sardelli (PV), que tem acompanhado e apoiado todos os
movimentos das GMs.
De acordo com Braga, a
padronização da frota das
Guardas Municipais em todo
Brasil vai colaborar de forma
eficaz para a identificação e
qualidade do serviço, fortalecendo o caráter comunitário
dessas instituições. “Sendo

adotada pela Senasp, essa
iniciativa também fortalecerá
a atuação do governo federal
na segurança pública municipal, pois muitos municípios
carecem de critérios técnicos
e financeiros para a aquisição
de equipamentos e veículos
especiais”, observou. A
padronização institucional
poderá atender de uma só vez
950 municípios que possuem
Guarda Municipal.
Para o início do projeto de
padronização da frota, a
AGMESP sugere a aquisição
de 2.850 viaturas, sendo em
média três para cada Guarda
Municipal, divididas em 1.900
carros e 950 motos.

Autoridades recebem convite
para 1º Congresso das GMs
O presidente da AGMESP,
Carlos Alexandre Braga,
entregou vários convites para
autoridades nacionais participarem do 1º Congresso Brasileiro das Guardas Municipais.
O evento será realizado nos
dias 5, 6 e 7 de julho, nas
dependências do Teatro Municipal “Lulu Benencase”, na
cidade de Americana (SP),
marcando os 20 anos de fundação da associação.
A AGMESP convidou o secretário nacional de Segurança
Pública, Luiz Fernando Corrêa, para fazer a entrega da 1ª
edição do prêmio “Qualidade
Azul Marinho” à melhor Guarda Municipal do Brasil, que
acontecerá no encerramento

do evento, no dia 7. Outro
convite foi entregue ao ministro
da Justiça, Márcio Thomaz
Bastos, para que faça a abertura do evento, no dia 5 de julho.
O evento contará ainda com a
presença de várias autoridades municipais e estaduais. A
programação do Congresso
prevê também a realização do
Encontro de Bandas de Guardas Municipais, o Campeonato
de Canis de Guardas Municipais, a entrega do Prêmio Qualidade Azul Marinho, a miniolimpíada de Guardas Municipais, diversos debates e palestras sobre assuntos de interesse geral, apresentação do
projeto Guarda Padrão, entre
outras atividades.

www.guardasmunicipaisbrasil.com.br

Não jogue em vias públicas. Mantenha a cidade limpa.
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