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AGMESP

Homenagem
aos Guardas

O Dia Nacional do Guarda
Municipal foi comemorado
mais uma vez em grande estilo
em sessão solene realizada na
Assembléia Legislativa de São
Paulo, no dia 17 de novembro. A
terceira edição do evento
contou com a presença de mais
de 70 Guardas Municipais

Representação pretende
liberar o porte de arma
O presidente da AGMESP e
AGM Brasil, Carlos Alexandre
Braga, protocolou uma
representação na Procuradoria
Geral da República, em
Brasília, em face do Estatuto do
Desarmamento. O pedido foi
apresentado em dezembro
passado tendo como objetivo
retirar da lei 10.826/2003 os
pontos considerados inconstitucionais, especialmente os
artigos que discriminam os
municípios com menos de 50
mil habitantes. Na representação, a AGMESP considera
qu e h á u m a ve rd a d e i r a
arbitrariedade ilógica na lei
federal e, por conseqüência,
injusta, ferindo a própria
dignidade dos servidores que
atuam em Guardas Municipais
de municípios com menos de
50 mil habitantes e não podem
ter o porte de arma.
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2º Congresso Brasileiro

representadas e mais de 400
convidados. Um integrante de
cada corporação foi homenageado com a Láurea AGMESP,
como reconhecimento pelo
trabalho desses nobres homens e mulheres que dedicam
suas vidas em prol das suas
comunidades locais. A sessão

solene foi acompanhada por
várias autoridades que muito
têm colaborado com a causa
das Guardas Municipais, entre
prefeitos, vereadores, secretários, diretores, comandantes,
inspetores, deputados estaduais e federais.

O 2º Congresso Brasileiro das
Guardas Municipais acontecerá na cidade de Araxá, em
Minas Gerais, no mês de julho,
de acordo com a opinião dos
próprios patrulheiros. Participaram da enquete promovida
pela AGMESP e AGMBrasil
4.122 guardas municipais,
sendo que 82,4% escolheram o
município de Araxá para sediar
o evento. A realização do 1º
Congresso Brasileiro, em julho
de 2006, na cidade de
Americana, foi muito positiva,
segundo avaliação do presidente da AGMESP, Carlos Alexandre Braga. Ele destacou o alto
nível das palestras, que abordou desde a evolução das
Guardas Municipais até a
necessidade de regulamentação das corporações.
Página 4

TJ confirma atuação das
GMs no trânsito.
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Guardas podem fazer
cursos à distância.
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Editorial

Carlos Alexandre Braga
Presidente da AGMESP e AGM Brasil

Estamos no início de mais um ano
de trabalho em busca do
reconhecimento dos direitos dos
guardas municipais e também de
novas conquistas. Somente se
mantivermos a organização do
nosso movimento e a mobilização
em torno dos mesmos objetivos é
que poderemos alcançar a vitória.
A aprovação da PEC 534, por
exemplo, é uma das lutas que
daremos continuidade em 2007.
Novos mandatos começam na
Câmara Federal, no Senado e na
Assembléia Legislativa de São
Paulo, exigindo a nossa presença
junto aos deputados e senadores
para que entendam a necessidade
de aprovação dos projetos em
tramitação que se referem às
Guardas Municipais.
Nesta edição do jornal O
Patrulheiro apresentamos alguns
assuntos importantes para os
guardas municipais, como a
representação na Procuradoria
Geral da República pela liberação
do porte de arma para todas as
Guardas, independente do número
de habitantes, a atuação dos
guardas na fiscalização do
trânsito, uma entrevista com o
deputado Chico Sardelli, eleito
deputado estadual e que estará
defendendo nossos interesses em
São Paulo, além de novidades
como os cursos à distância de
corregedor, ouvidor e direito
ambiental que estão sendo
oferecidos aos guardas municipais
numa parceria com a CBCon.
Saudações em Azul-Marinho!
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Americana

Mogi Guaçu

No dia 19 de janeiro, por volta das
23 horas, a Equipe da Romep 99,
da Guarda Municipal de
Americana, composta pelos
patrulheiros Reginaldo, Marcos e
Alex, recebeu informações de que
quatro ocupantes de um veículo
Monza na cor vermelha placas CFX
1224 de Santa Bárbara D´Oeste,
sendo que um deles estaria
armado de revólver, tinham
obrigado um rapaz a adentrar ao
veículo e o teriam levado a um
canavial existente nas
proximidades da indústria Fibra,
onde pretendiam matá-lo. Mas o
rapaz, mesmo tendo sido agredido
no rosto com um taco de Baseball,
aproveitou-se de descuido por
parte dos marginais e conseguiu
fugir. O indivíduo que portava a
arma de fogo chegou a efetuar três
disparos em sua direção, não o
atingindo. Em seguida, ligou para
um de seus irmãos que solicitou
ajuda da Guarda de Americana.
Inicialmente a vítima S. S, de 26
anos de idade, chapeiro, relatou
que se tratava de crime de roubo,
mas enquanto era interrogado por
policiais no plantão policial veio a
confessar que se tratava de
cobrança de dívida que o mesmo
tinha com um traficante conhecido
como “Patolino”, que se encontra
preso. Diante das informações, a
equipe da Romep 99 iniciou
diligências com vistas ao referido
veículo e o encontraram na rua São

Com munição de festim e coordenação do comandante Claudemir Adorno da Costa, Guardas
Municipais participaram na tarde
do dia 28 de janeiro de um
simulado de assalto ao pré-dio da
Prefeitura de Mogi Guaçu. O
exercício tem como objetivo
aperfeiçoar o atendimento de
ocorrências em prédios públicos,
encontrar e corrigir eventuais
falhas na ação dos guardas municipais. O treinamento consiste-se em
uma eventual invasão da Prefeitura por um ou mais assaltantes
que estariam escondidos em algum local do prédio depois de perceber a chegada da polícia. Usando um revólver de calibre 38 e uma
toca para esconder o rosto, um

Guaíra
A GCM de Guaíra completa 20 anos
em março e está em fase de modernização. A corporação recebeu
a notícia de que já estão prontas as
documentações para a aqui-sição
das pistolas Taser, um armamento
moderno, e que deverão chegar no
mês de fevereiro, cumprindo deste

SERVIÇOS OFERECIDOS

PELA AGMESP
A AGMESP oferece uma série de
serviços que estão à disposição das
Guardas Municipais filiadas, assim
como dos patrulheiros. Confira:
- Departamento Jurídico;
- Defesa institucional das Guardas
Municipais;
- Cursos institucionais;
1. Curso de formação para guardas
municipais,

Thiago, no bairro São Manoel.
Naquele momento era ocupado
por J.G.L., de 25 anos, e o
adolescente G.L.B. Em revista pelo
veículo foram encontrados dois
tacos, sendo eles um de Baseball e
outro provavelmente parte de um
cabo de enxada. Diante da
situação foi dada voz de prisão aos
dois e conduzidos ao plantão
policial. A pedido do delegado de
plantão, dirigiram-se à residência
de J. onde foram localizadas 13
pequenas porções de pó branco
envolta de plástico branco com
características de cocaína, 3
pequenas porções de substância
com característica de cocaína em
forma de pedra envolta de papel
alumínio, 1 pequena porção de pó
branco envolta de plástico branco
com características de cocaína, 5
aparelhos de telefone móvel
celular de marcas diversas, 20
pedaços de sacolas plásticas
recortadas, 1 rolo de papel
alumínio, 2 rolos de fitas adesivas,
1 pequena balança de precisão, 1
tesoura tipo escolar e 6 folhas de
cheques do Banco do Brasil
preenchidos com valores diversos.

modo mais uma meta do prefeito
Sérgio de Mello. A Guarda Civil Municipal obteve mais um êxito no dia
12 de janeiro, quando o prefeito
entregou à corporação 25 Coletes
Balísticos para a proteção individual dos GCMs. A Guarda também
receberá em breve mais duas
motos 400 cilindradas "Falcon"
para o patrulhamento ostensivo.
2. Curso/estágio de
aperfeiçoamento para guardas
municipais,
3. Curso de tiro,
4. Curso de formação de inspetores,
subcomandantes e comandantes de
Guardas Municipais,
5. Curso de Direito Civil,
6. Curso sobre legislação aplicada
para Guardas Municipais,
7. Curso de capacitação em técnicas
operacionais níveis 1 e 2,
8. Curso de procedimentos policiais
em defesa da vida,
9. Patrulhamento tático de moto,
10. Patrulhamento tático móvel,
11. Técnicas de intervenção policial,

São Caetano do Sul
Por volta das 19h08 do dia 30 de
janeiro, a Ronda de Apoio 439,
composta pelos GCMs Adenízio e
Orlando, em patrulhamento de
rotina foram chamados pelo
proprietário de uma pizzaria que
informou-lhes ter recebido por
diversas vezes cheques sem fundos de um indivíduo e que o mesmo encontrava-se juntamente com
mais duas pessoas em um veículo
Renault Clio. Ele tinha acabado de
solicitar duas pizzas, dois refrigerantes e seis latas de cerveja. Diante disso, de posse do emplacamento do veículo, logra-ram êxito
em abordá-lo na Rua Humberto
Fernandes Fortes, após o condutor

guarda municipal interpretou o papel do 'assaltante' que ficou escondido no 4º andar (onde fica o gabinete do prefeito). “A ordem era não
se entregar, assim deveríamos
capturar o sujeito sem baixas ou
prejuízos para a corporação”, disse
Adorno que possui experiência
nesse tipo de treinamento, adquirida após 4 anos de atuação tática
na Delegacia de Investigações
Gerais (DIG) da Polícia Civil.
do veículo ter entrado em uma
rotatória em alta velocidade. Em
revista pessoal, foi localizado no
bolso da calça de Valter Ribeiro
Prates uma folha de cheque do
Banco do Brasil, que após ser
pesquisada, constou como roubada e um cartão do Banco Nossa
Caixa em nome de Onivaldo
Secatto dentro de sua carteira.
Sendo conduzidos à presença da
autoridade de plantão, Valter Ribeiro Prates recebeu ordem de prisão
e foi recolhido à cadeia pública. O
veículo foi recolhido ao pátio pois
um dos indivíduos que dirigia o
veículo não era habilitado sendo o
mesmo notificado a comparecer
no Juizado Especial Criminal da
Comarca de São Caetano do Sul.

São José do Rio Preto
A Guarda Municipal de São José do
Rio Preto recebeu novas viaturas
neste início de 2007, beneficiando
a população da cidade que pode
contar com mais segurança. Esses
veículos já estão de acordo com o
12. Curso de defesa pessoal e uso
de bastão tonfa,
13. Direção defensiva,
14. Direção ofensiva,
15. Primeiros-socorros,
16. Curso de mediação de conflitos,
17. Curso/estágio de policiamento
com bicicleta,
18. Curso de formação de
corregedores,
19. Curso de técnicas de
policiamento de trânsito,
20. Cursos de formação de agentes
de trânsito,
21. Cursos de defesa civil.
- Protocolo de documentos em São

modelo sugerido de padronização
das viaturas das Guardas Municipais do Brasil.
Paulo;
- Exames psicológicos (credenciado
na PF);
- Certificação ISO 9000 e outros;
- Consultoria e assessoria técnica e
jurídica para criação, implantação e
modernização de Guarda Municipal;
- Elaboração do projeto de
segurança;
- Elaboração do diagnóstico da
violência criminal do município;
- Elaboração do plano de segurança;
- Orientação no processo de
aquisição de armas e munições;
- Link no site AGMESP;
- Para demais serviços consultar a
associação.

Filiação Internacional
A Associação das Guardas
Municipais do Estado de São
Paulo (AGMESP) e a AGM Brasil
já são reconhecidas e filiadas à
Associação Internacional de
Polícia. De acordo com Carlos
Alexandre Braga, essa filiação

TJ confirma atuação das
Gms no trânsito

tem grande importância pela
integração e intercâmbio com
polícias de todo o mundo. Outro
fator relevante é a possibilidade de troca de conhecimento
com diversos países na área de
segurança pública.

Porte de armas:
representação em Brasília

Audiência na Senasp, em Brasília: atendida reivindicação dos guardas municipais.
O presidente da AGMESP e
AGM Brasil, Carlos Alexandre
Braga, protocolou uma representação na Procuradoria
Geral da República, em
Brasília, em face do Estatuto do
Desarmamento. O pedido foi
apresentado em dezembro
passado tendo como objetivo
retirar da lei 10.826/2003 os
pontos considerados inconstitucionais, especialmente os
artigos que discriminam os
municípios com menos de 50
mil habitantes. “A maioria das
cidades se enquadram nessa
situação, o que tem causado
prejuízos ao bom funcionamento das Guardas Municipais
nesses municípios e prejudicado a segurança local”, ressaltou.
Na representação, a AGMESP
considera que há uma verdadeira arbitrariedade ilógica na
lei federal e, por conseqüência,
injusta, ferindo a própria dignidade dos servidores que atuam
em Guardas Municipais de
municípios com menos de 50
mil habitantes, que são consi-

derados incapazes e indignos
de portar na cintura um instrumento de trabalho, como se
fossem Guardas Municipais de
segundo escalão. “Agora, o que
mais gravemente salta aos
olhos nessa irracionalidade
legislativa é o fato de não haver
qualquer proibição de os municípios contratarem uma empresa privada de segurança para
que esta exerça a mesma
atividade exercida pela Guarda
Municipal”.
Com essa ação, a AGMESP
aguarda que sejam tirados
esses pontos do Estatuto do
Desarmamento, permitindo o
porte de armas a todas as Guardas Municipais, independente
do número de habitantes da
cidade. “Esperamos um posicionamento do procurador geral da República pela inconstitucionalidade desses itens
citados da lei”, destacou Braga.
De acordo com o presidente,
um dos avanços sobre o porte
funcional de armas é a
possibilidade das Prefeituras
assinarem convênio com a

Polícia Federal, conforme
portaria publicada em agosto
do ano passado. A solicitação
pode ser feita por municípios
que tenham mais de 50 mil
municípios. Essa portaria prevê
também a concessão do porte
de arma particular ao guarda
municipal, fora de serviço, desde que devidamente registrada
e que sejam cumpridos todos
os requisitos legais e regulamentares.
“Apesar de não contemplar na
totalidade as reivindicações
dos guardas municipais, essa
portaria já atende alguns itens
em benefício dos patrulheiros”,
avaliou Braga. A realização de
convênios diretos entre as
Prefeituras e a Polícia Federal
para o porte de armas, que era
uma das solicitações das
G u a rd a s M u n i c i p a i s , fo i
protocolada na Secretaria
Nacional de Segurança Pública
em março de 2006 pelo
presidente da AGMESP e pelo
ex-deputado federal Chico
Sardelli (PV), eleito deputado
estadual nas últimas eleições.

O Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo proferiu decisão
em favor das Guardas Municipais, confirmando sua atuação na fiscalização de trânsito.
A sentença refere-se à ação da
Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo contra a
Prefeitura da Estância Balneária de Ubatuba, que tem guardas municipais exercendo a atividade de agentes de trânsito.
O presidente da AGMESP, Carlos Alexandre Braga, considera
esse primeiro acórdão muito
importante, pois defende o trabalho das GMs no trânsito,
podendo servir de base para
outros processos. Alegava a
Fazenda do Estado que a Constituição Federal (artigo 144)
enumera as atribuições das
Guardas Municipais de forma
taxativa e só lhes confere a
proteção dos bens, serviços e
instalações do município. E que
os integrantes das Guardas
Municipais não possuem a condição de servidor civil, estatutário ou celetista, exigida pelo
artigo 280, parágrafo 4º, do
Código de Trânsito Brasileiro,
para a atuação como agente da
autoridade de trânsito.
A Prefeitura de Ubatuba se defendeu informando que se integrou ao Sistema Nacional de
Trânsito, assumindo a responsabilidade pela educação, planejamento, projeto, operação,
sinalização, fiscalização e penalidades de trânsito, conforme disposição dos artigos 21 e
24 do Código de Trânsito. Para
regulamentar a nova competência, com base na Constituição Federal, editou lei criando o Serviço Municipal de Trânsito, que tem entre suas atribuições fiscalizar, autuar e aplicar
penalidades de trânsito.

A Guarda Municipal é composta
por 97 servidores públicos
estatutários, aprovados em
concurso público e credenciados junto à Secretaria de
Segurança Pública. Por meio de
uma Portaria, o prefeito municipal designou 70 guardas
municipais, previamente qualificados, para a atividade de
fiscalização e autuação de
infrações de trânsito. Por isso,
viola a autonomia municipal
prevista na Constituição Federal a interferência do Estado,
proibindo as Guardas Municipais de atuarem como agentes
de trânsito.
Eficiência - A Prefeitura esclareceu ainda que o município
tem cerca de 70 mil habitantes
e 13.500 veículos, mas na alta
temporada a população sobe
para aproximadamente 900 mil
pessoas, com frota de 500 mil
veículos. Não pode, portanto,
prescindir da atuação da
Guarda Municipal no controle e
fiscalização do trânsito. Esse
ato está, assim, abrigado pelo
princípio da eficiência, previsto
no artigo 37 da Constituição
Federal, além de se amoldar ao
artigo 280 do Código de
Trânsito.
De acordo com o relatório do
Tribunal de Justiça, a Constituição Federal especificou a função típica da Guarda Municipal
apenas para evitar conflito com
as demais funções de
segurança pública atribuídas
às outras polícias. O que
significa que “pode o município
atribuir aos integrantes de sua
guarda outras tarefas
legalmente permitidas aos
seus servidores, no caso
autorizadas pelo artigo 280,
parágrafo 4º do Código de
Trânsito Brasileiro”.
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Sardelli defenderá projetos das GMs na Assembléia
Os projetos que estão em tramitação na Assembléia Legislativa
que tratam de questões de
interesse dos guardas municipais
serão defendidos pelo deputado
eleito Chico Sardelli (PV), que
assume o mandato no próximo dia
15 de março. A diplomação dos
eleitos aconteceu no último dia 19
de dezembro. “Agradeço muito aos
guardas municipais pela confiança
e pelos votos que ajudaram muito a
confirmar minha eleição como
deputado estadual”, destacou.
Sardelli teve 45.445 votos nas
eleições de outubro passado.
“A população reconheceu o
trabalho que realizamos nos últimos anos e pude contar também
com o apoio das Guardas Municipais de todo Estado para chegar
a esse resultado”. O deputado
disse que continuará atuando na
Assembléia Legislativa em defesa
das Guardas Municipais e na
ampliação dos seus direitos.
“Tenho uma grande admiração
pelo trabalho realizado pelos
guardas municipais na segurança
das nossas cidades e da nossa
população. Minha sincera gratidão
pelo apoio e a todos os amigos que
nos ajudaram durante a campanha

1º Congresso Brasileiro das Guardas Municipais realizado em julho: próxima
edição acontecerá em Minas Gerais
Chico Sardelli recebe o diploma de deputado estadual na Assembléia Legislativa:
defesa dos interesses das Gms

eleitoral”, destacou.
Chico Sardelli ressaltou a necessidade dos guardas municipais
continuarem mobilizados e pressionando a nova Câmara Federal,
em Brasília, para aprovação da
PEC 534, que amplia as atribuições e o poder de polícia das
Guardas Municipais, e também o
projeto 5959, de sua autoria, que
regulamenta todas as situações
referentes às atividades dos
patrulheiros.

Na Assembléia Legislativa de São
Paulo, Sardelli disse que apresentará projetos que possam melhorar
as condições de trabalho dos
guardas municipais e defenderá a
aprovação das propostas que já
estão em tramitação. Ele comentou ainda que fará solicitação à
Presidência da AL para que
continue sendo realizada a sessão
solene em comemoração ao Dia do
Guarda Municipal, em outubro.

Cursos à distância para os Guardas Municipais
A Associação das Guardas Municipais do Brasil e a Associação das
Guardas Municipais do Estado de
São Paulo farão o lançamento
neste mês de fevereiro, na reunião
em Birigui, do curso à distância
para Guardas Municipais e a
parceria feita com o Centro Brasileiro de Conhecimento (CBCon).
Essa instituição é responsável pela
implantação de projetos avançados em educação, por meio de

2º Congresso Brasileiro acontecerá em Araxá

metodologias e tecnologias em
plataforma EaD - Educação à
Distância. Os produtos disponibilizados pelo CBCon são cursos
de diversas instituições parceiras,
com atuação em Educação, oficialmente autorizadas para o oferecimento de cursos em EaD, nos
níveis de Graduação e Pós-graduação, que coadunem com a metodologia desenvolvida e testada pelo
CBCon. Um dos diferenciais do

CBCon é o pioneirismo na criação
de Pólos de Desenvolvimento
dentro de um sistema de franquias
que, disseminados em diferentes
regiões do país, têm a incumbência
de, além de divulgar a marca das
instituições parceiras e a do
CBCon, captar pessoas interessadas nos cursos oferecidos, prestar
suporte local aos alunos e atentar
para as demandas de desenvolvimento regionais.

O 2º Congresso Brasileiro das
Guardas Municipais será realizado
na cidade de Araxá, em Minas
Gerais, no mês de julho, de acordo
com a opinião dos próprios
patrulheiros. Participaram da
enquete promovida pela AGMESP e
A G M B r a s i l 4 .1 2 2 g u a r d a s
municipais, sendo que 3.394
(82,4%) escolheram o município
de Araxá para sediar o evento,
outros 578 (14%) optaram por
Florianópolis (Santa Catarina) e
150 (3,6%) votaram em Paulista
(Pernambuco).
A realização do 1º Congresso
Brasileiro, em julho de 2006, na
cidade de Americana, foi muito
positiva, segundo avaliação do
presidente da AGMESP (Associação das Guardas Municipais do
Estado de São Paulo), Carlos Alexandre Braga. O evento contou
com a participação de representantes de mais de 70 cidades, de
vários Estados, como Minas
Gerais, Tocantins, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Bahia, Rio de
Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Rio
Grande do Norte, Amazonas,
Pernambuco e São Paulo.
O evento marcou a comemoração

dos 20 anos de fundação da
AGMESP. Braga destacou o alto
nível das palestras, que abordou
desde a evolução das Guardas
Municipais, sua importância na
segurança pública, a necessidade
de regulamentação das corporações, a tramitação da PEC-534,
que amplia as atribuições e o poder de polícia das Guardas Municipais, e a história da AGMESP.
“Durante o congresso ficou evidente a importância da regulamentação das atividades dos guardas
municipais. Por isso precisamos
continuar nos mobilizando pela
aprovação da PEC-534 e do projeto
de lei 5959, de autoria do
deputado Chico Sardelli, que trata
especificamente dessa questão”,
observou.
Um momento de grande emoção
no evento foi a honra prestada aos
patrulheiros que faleceram durante os ataques de facção criminosa
no Estado de São Paulo no ano
passado e a homenagem às suas
famílias. No final do congresso
houve a entrega da premiação dos
Canis, do Prêmio Qualidade “Azul
Marinho” e homenagem às Bandas Municipais.

Patrocinadores

AGM BRASIL
Associação das Guardas Municipais do Brasil

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-no
Rua Farwell, 997, bairro Monterrey
Louveira – SP CEP 13290-000
Tel / Fax: (19) 3878-5153

