
TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ARMAMENTO DA
GUARDA MUNICIPAL

A Câmara Municipal de São Carlos solicita opinião da população em geral sobre o
treinamento, capacitação e armamento da Guarda Municipal de São Carlos e sua
relação com a segurança pública no município.

Pesquisa realizada de 17/12/2015 00:00 à 16/02/2016 23:59
Total de contribuições aceitas 117

Classificações selecionadas: Regular,Bom,Excelente

Diante de um assunto polêmico e de elevado interesse de toda a sociedade, o
Legislativo são-carlense busca colher contribuições, tanto de setores
especializados quanto da comunidade em geral, para orientar ações do poder
público no tocante ao tema.

A FAVOR

A Guarda Municipal de São Carlos foi criada pela Lei Municipal No.12.895, de
2001 e seus integrantes foram rigorosamente selecionados através de concurso
público, tendo passado por um extenso programa de formação e treinamento,
ministrado por profissionais altamente qualificados e com vasta experiência na
área de segurança pública. O organismo tem como proposta ser uma guarda
municipal cidadã. E efetivamente é.

Como parte ativa da segurança pública, a Guarda atua na proteção do patrimônio
público municipal e dos servidores municipais, segurança escolar e de demais
munícipes. Realiza também a mediação de conflitos urbanos em áreas sujeitas à
administração municipal, tais como: ambulantes e comércio informal, ocupações
de terrenos e imóveis públicos municipais, eventos e manifestações em praças,
espaços e parques públicos municipais. É também importante força reserva para
socorro em casos de catástrofes naturais ou grandes acidentes.

Com a vigência da Lei Federal No. 13.022/2014, a GM passa a atuar na proteção
da população, no patrulhamento preventivo, no desenvolvimento de ações de
prevenção primária à violência, em conjunto com órgãos de segurança pública,
agindo em situações de conflito e tendo também a possibilidade de colaborar com
órgãos de trânsito, estaduais ou municipais.

O uso de armamento proporcionará que seus integrantes atuem em grandes
eventos e na proteção de  autoridades, bem como em ações conjuntas com os
demais órgãos de defesa civil.

A ampliação das forças empenhadas em atuar no combate à criminalidade, sem
dúvida, concorrerá para a melhoria da segurança no município.
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conjuntas com os demais órgãos de defesa civil.

A ampliação das forças empenhadas em atuar no combate à criminalidade, sem
dúvida, concorrerá para a melhoria da segurança no município.

CONTRA

Para armar cada guarda municipal, a Prefeitura Municipal necessitará treinar
novamente cada profissional, de forma a capacitá-lo a utilizar armamento letal. É
sabido que a tendência mundial é de cada vez mais desarmar as forças públicas e
resolver os conflitos sociais através de investimentos em educação e
infraestrutura.

O custo para a manutenção de uma Guarda Civil armada é expressivamente mais
elevado, haja vista os elevados custos dos armamentos, munições e
treinamentos, bem como a necessidade da criação de uma Corregedoria e
Ouvidoria, pois há necessidade de intervenções em resultados de morte ou lesões
graves.  O município precisará investir muito na compra de armamento, munições
e acessórios, quando a bem da verdade, os índices mostram que o ideal é a
utilização de ferramentas não letais.

Não parece, portanto, oportuno e seguro para a população ser protegida por outra
força pública armada além da Polícia Militar, que já detém larga experiência com
porte e uso de armas de fogo. Uma nova corporação – de âmbito local – com essa
característica atuando nas ruas da cidade poderá trazer um componente de risco
iminente inclusive aos guardas civis.

É falsa, pois, a ideia de que a segurança se conquista pelas armas. A segurança
pública pode continuar sendo ampliada através de uma Guarda Municipal bem
treinada e equipada com opções não letais para continuar a ser uma instituição
cidadã, sem “concorrer” com outras corporações policiais.

Administradores
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POR FAIXA ETÁRIA

De 25 até 39 anos - 61.54%

40 anos ou mais - 30.77%

De 18 até 24 anos - 5.13%

Até 17 anos - 2.56%

Estatísticas do Contribuidor
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POR CIDADE

* Outros itens do gráfico que não foram exibidos

São carlos/SP - 88.89%

Araraquara/SP - 1.71%

Ibaté/SP - 1.71%

Espírito santo do pinhal/SP - 0.85%

Piracicaba/SP - 0.85%

São paulo/SP - 0.85%

Monte alto/SP - 0.85%

* Outros - 4.25%

Calçoene/AP 0.85%; Guarulhos/SP 0.85%; Jandira/SP 0.85%; Pirassununga/SP 0.85%; São josé do rio pardo/SP
0.85%

POR ESTADO

SP - 99.15%

AP - 0.85%
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POR ESCOLARIDADE

Ensino médio ou 2° grau completo - 47.86%

Ensino superior completo - 22.22%

Ensino superior incompleto - 11.97%

Ensino superior completo com pós-graduação -
7.69%

Ensino médio ou 2º grau incompleto - 7.69%

Ensino fundamental ou 1º grau completo - 2.56%
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SIM – Aumentará a segurança no município. -
82.91%

NÃO – Não aumentará a segurança no município.
- 17.09%

1) A seu ver, a Guarda Municipal armada e treinada para tal aumentará a
segurança no município de São Carlos?

Estatísticas da Pesquisa
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Contribuições

Dados comprovam o aumento de furtos e roubos,  tanto a transeuntes como a veículos,  mostrando que a
Guarda Municipal treinada e armada poderia reduzir esses índices

Opinião

Autor: Eduardo Rodrigues

Data: 17/12/2015 08:32h Ticket: 11639

Acredito que a Guarda Municipal vem desempenhando um ótimo trabalho na cidade, muitas vezes fazendo mais
que a obrigação, com viaturas velhas, sem equipamento específico, como armamento por exemplo, fazendo o
trabalho que seria de outras secretarias que não o fazem, como a defesa civil por exemplo.
Tenho certeza que com treinamento e equipamento farão ainda mais pela cidade e pelos cidadãos.

Opinião

Autor: Leandro Pinheiro

Data: 17/12/2015 08:51h Ticket: 11640

Sou contra a guarda armada, e acredito que sempre há um meio termo, que quase sempre é mais difícil de lidar
mas que poderia dar bom resultado. Vejamos:
- DIFICULDADES DE HOJE.
1- O contingente das polícias civil e militar são inferiores ao mínimo recomendado para atender a extensão
territorial do nosso município e seus agregados.
2- As armas são obsoletas, os Equipamentos são ultrajados e os Acessórios insuficientes para os policiais; que
têm manutenções e entrega atrasadas com frequência, e também por atraso ou falta de verbas destinadas a
isso.
3- O local de trabalho das equipes também me preocupa por questões administrativas quanto a verbas
insuficientes para mantê-las.

Opinião

Autor: Mazinho Campos

Data: 17/12/2015 10:15h Ticket: 11648
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4- A Guarda Municipal também apresenta problemas semelhantes aos acima citados.

Proponho o seguinte:
- ARGUMENTOS
1a. Consideração - Nosso país votou contra o armamento dos civis;
2a. Consideração - O apelo mundial em campanhas de desarmamento;
3a. Consideração - O fato do descontrole emocional observado em muitos indivíduos, e até mesmo no quadro
de policiais que passam por enorme pressão na função;
4a. Consideração - A desatualização do Código Penal Brasileiro, que permite soltura do meliante após trabalho
dos policiais que acabam triplicando com o mesmo bandido, além de colocá-lo em risco de vida por ameaça dos
mesmos;
5a. Consideração - Os presídios têm pouca manutenção;
6a. Consideração - O salário dos Policiais é baixo e desproporcional ao risco na função;
7a. Consideração - O Judiciário é lento, e torna o processo penal sobrecarregado e injusto a muitos detentos.

LOGO; DEFENDO QUE:
- A Guarda Municipal deve exercer um trabalho de apoio às polícias Civil e Militar, sem perder a conotação de
guarda s do município, podendo atuar juntos e misturados, de forma provisória e temporária, a fim de se
conseguir junto ao Governo Estadual a adequação de todos os pontos citados acima, como garantia de fazer
funcionar o sistema que foi criado para este fim.
- Sabendo da relutância entre as polícias, que rejeitam o trabalho misto, há que se buscar consenso preliminar,
em nome da segurança que é dever de todos, sobretudo do Governador (dentro do Estado) e do Congresso
(para o País) no que tange a melhoria da segurança como um todo; incluindo a atualização e melhoria das Leis.
- O armamento da Guarda Municipal, além de alterar o perfil dos contratados (função x salário), provocaria
grandes mudanças no município quanto ao preparo da guarda; Manutenção, conservação e guarda do
armamento; Levantamento de verba e despesas licitatórias; entre outras. Tudo isto, sem contar os possíveis
afastamentos por danos psicológicos e abalos familiares que as demais polícias já sabem decor...
ENTÃO:- Proponho de forma alternativa e provisória, que os Guardas Municipais atuem junto às demais Polícias
Civil e Militar, no reforço do patrulhamento e demais ações civis e de proteção ao patrimônio público e privado,
de baixo risco aos guardas municipais. Quando muito, operando uma arma de Taser (choque) para imobilização
de contraventores.

Proponho ainda, uma parceria público Municipal-Estadual, onde o município de São Carlos ao invés de realizar
todo o processo necessário para armar a guarda municipal, BANCASSE junto ao Governo Estadual a
contratação de 6 (seis) novos soldados para o município ou; quantos fossem necessários; ou, quantos o valor a
ser gasto com o armamento da guarda municipal pudesse pagar, para desta forma usar os recursos disponíveis
com pessoal já preparado e pronto para inserção no trabalho local; correndo menor risco possível nesta ação,
que engloba muitas mudanças no município e gastos insertos. Melhor será contratar a pessoa certa para este
posto, mas mantida com verba repassada pelo município, sem maiores problemas. PARA MIM, ISTO SERIA O
IDEAL.

E mais; assim como este canal foi aberto para opinar, gostaria que as polícias civil e militar abrissem também
um canal de acesso via mensagem por aparelho celular (também conhecida como torpedo), para recebimento
de informações de munícipes, como já é realizado em alguns municípios.

Peço o bom senso aos homens de bem, para reforçarmos nosso lado bom em busca de alternativas de proteção
e combate ao crime que se tornou perigoso por estar organizado; o que possibilitou seu preparo; ao contrário da
política que atua em nosso país.
Isso posto, coloco-me ao dispor para o que vier; caso julguem necessário.
Boa sorte à todos!
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Não.  Mesmo a a PM .... muitas vezes demonstra não estar bem treinada para o manejo de armas.. quando
atirar e etc.  Acho que cada um deve ficar com sua função.  Guarda municipal não é polícia.  Deve apenas zelar
pelos patrimônios e bens públicos.  E ponto. Apenas isso.

Opinião

Autor: NATHALIA DE LOURDES CHIARI SANCHEZ

Data: 17/12/2015 10:21h Ticket: 11650

Não foram criadas p isso.

Opinião

Autor: A

Data: 17/12/2015 11:09h Ticket: 11652

Não acredito que mais uma instituição armada, além da já existente polícia militar, possa diminuir os índices de
violência; pelo contrário. Seria necessário, antes, investir na redução da desigualdade e no oferecimento de
espaços públicos de lazer e de vivências culturais - o oposto do que vem sendo feito pela prefeitura de São
Carlos nessa gestão.

Opinião

Autor: Helena Maria Boschi da Silva

Data: 17/12/2015 14:27h Ticket: 11655
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É impossivel treinar uma GM com qualidade, uma demonstração foi o filme Tropa de Elite. Além disso a GM não
tem academia militar.

Opinião

Autor: Marco Antonio Gumieri

Data: 17/12/2015 14:46h Ticket: 11656

A guarda municipal nao compete com  a polícia militar, ela anda lado a lado no combate a criminalidade.  Como
oferecer segurança a população se nem o próprio agente esta seguro? Assim como a PM, a GM tbm pode ser
mto bem treinada e preparada para trabalhar armada e proporcionar segurança e tranquilidade a população.

Opinião

Autor: karine de fatima felippe

Data: 17/12/2015 15:05h Ticket: 11657

ja precisei da guarda municipal , pq furtaram meu carro e eles me ajudaram mesmo sem arma de fogo.

Opinião

Autor: flavio

Data: 17/12/2015 16:57h Ticket: 11659
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na minha opinião , a guarda bem treinada e equipada melhoraria ainda mais a nossa segurança .

Opinião

Autor: Flavio silva abreu

Data: 17/12/2015 17:03h Ticket: 11660

O trabalho da guarda municipal é de tamanha importância para a população.

Opinião

Autor: Mariza JoelmaJoelma da Silva

Data: 17/12/2015 17:50h Ticket: 11661

A Guarda municipal deve ser armada pq não tem como a mesma dar segurança ao cidadão sem fazer a sua
própria segurança!!!

Opinião

Autor: Marcos Roberto Rosa

Data: 17/12/2015 18:06h Ticket: 11662
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Primeiramente gostaria de dizer que não existe arma Não Letal capaz de responder a uma agressão de arma
Letal, segundo ponto é que me diga um bandido que comete um crime usando spray de pimenta ou arma eletro
incapacitante? Isso Não existe senhores, sejamos sensíveis e vamos analisar o ponto de vista do Servidor,
servidor esse que larga a família em casa  para defender a paz pública, para que todos possam ter seus direitos
garantidos, e pasmem senhores fazemos isso com um spray de pimenta e em algumas vezes com uma arma
eletro incapacitante, enquanto todos sabem que os marginais usam armamentos de grosso calibre. Coloco como
ponto positivo o armamento da Guarda Municipal a Rigidez em que a GM é fiscalizada, as Guardas municipais
são as únicas instituições que são obrigadas a comprovar a sanidade física e mental para o uso de arma de fogo
periodicamente, e é fiscalizada pela Policia Federal. O que temos que fazer é investir em treinamento e
capacitação constante, para termos certeza de uma guarda municipal bem preparada e equipada, que utiliza de
todos os métodos de uso progressivo da força, fazendo assim com que a arma de fogo seja usada somente para
responder uma injusta agressão. A guarda municipal está disposta a trabalhar em conjunto com as demais
forças e não para concorrer com elas, estamos prontos para ajudar São Carlos ser uma cidade tranquila  e com
baixos índices de violência.

Opinião

Autor: Rodrigo Cezar Assis

Data: 17/12/2015 18:30h Ticket: 11663

sim, afinal de contas o crime organizado está cada vez mais equipado

Opinião

Autor: tati fabiane rodrigues

Data: 17/12/2015 18:59h Ticket: 11665

 COMO O GUARDA PODE DAR SEGURANÇA PARA OS MUNÍCIPES E SERVIDORES SENDO QUE O
MESMO NÃO TEM CONDIÇOES DE CUIDAR DA SUA PRÓPRIA SEGURANÇA SEM TER UM
EQUIPAMENTO LETAL.

Opinião

Autor: jose roberto biancolini

Data: 17/12/2015 19:49h Ticket: 11666

13



Câmara/São Carlos

 CLARO QUE SIM EU E A MINHA FAMÍLIA APOIAMOS 100% JÁ PASSOU DA HORA DE ARMAR OS GMS A
CIDADE ESTA MUITO PERIGOSA,E  HOJE EM DIA TEMOS MEDO DE SAIR DE NOSSA PARA IR
TRABALHAR OU EM QUALQUER LUGAR DA CIDADE.

Opinião

Autor: daiane roberta ferreira

Data: 17/12/2015 20:06h Ticket: 11667

O argumento é simples! Como um Guarda Municipal defenderá a sua integridade física ou a de outrem, se o
bandido está armado até os dentes e ao agente de segurança pública não é facultado esse direito?
Com a GM devidamente treinada e armada, as chances de sobrevivência de um Guarda ou de um cidadão de
bem aumentam substancialmente, sendo dada a possibilidade de defesa a esse Profissional que tanto luta para
a manutenção da paz e da ordem do Município. Hoje um Guarda Municipal atende à ocorrências desarmado e
fica sujeito a não voltar pra sua residência e ao seu seio familiar.

Em tempo*: Sou Guarda Municipal. Meu nome é Ricardo Gennari. Estou à sua disposição, cidadão(ã) São-
Carlense!

Opinião

Autor: Ricardo Luis Gennari Assan

Data: 17/12/2015 20:07h Ticket: 11669

É necessidade pública o aumento da segurança, e pessoal treinado e armado se faz presente.

Opinião

Autor: RONALDO RIBEIRO

Data: 17/12/2015 20:27h Ticket: 11670
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Sim, aumentará, pois quanto mais policiais bem treinados e capacitados em nossa cidade a sensação de
segurança será maior; Hoje vivemos uma realidade em que ao sairmos de nossas residência não sabemos se
iremos voltar, os marginais estão migrando para as cidades de porte pequenas e médias, com isso os cidadãos
estão ficando desesperados, além disso no atual momento como podemos pedir ajuda, e as vezes até pedimos
ajuda a um Guarda Municipal porém, sabemos que os mesmos não podem dar segurança a si próprios .

Opinião

Autor: JOÃO DE JESUS ESCRIVANO

Data: 17/12/2015 20:30h Ticket: 11671

Boa noite a respeito do armamento sou favorável !!

Opinião

Autor: Eliel Nunes da silva

Data: 17/12/2015 21:45h Ticket: 11672

É necessário ,todo marginal anda armado

Opinião

Autor: Charles

Data: 17/12/2015 23:11h Ticket: 11673
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Com Guarda Municipal armada  aumentará a segurança em nosso  Município , e nós munícipes só temos  a
ganhar com esta evolução .

Opinião

Autor: Luiz Carlos Ambrozini

Data: 18/12/2015 08:17h Ticket: 11675

Sou jornalista e editor do site de noticias da Policia Municipal do Brasil. As Guardas Civis são a evolução da
Segurança Publica, ela e uma Policia de cunho social, comunitário e preventivo.
Os Municípios que possuem suas GCMs devidamente armadas e estruturadas apresentam uma Queda
significativa nos índices de criminalidade, a segurança do cidadão e um dos alicerces de nossa Sociedade.
As GCMs são amparadas pela Constituição Federal e pela Lei Federal 13.022/14 que garante o Poder de Policia
e demais atribuições.

Santana jornalista
www.policiamunicipaldobrasil.com

Opinião

Autor: Policia Municipal do Brasil

Data: 18/12/2015 09:26h Ticket: 11676

Com certeza a guarda municipal armada ajudaria muito a diminuir o índice de criminalidade que subiu demais.

Opinião

Autor: MARIA CRISTINA SOUSA

Data: 18/12/2015 11:18h Ticket: 11677
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Pois a cidade está muito violenta e acredito que com a atuação da guarda melhorará a nossa segurança

Opinião

Autor: Daniel Barbosa

Data: 18/12/2015 12:47h Ticket: 11678

Estão  sendo preparados e com certeza trarão mais segurança para nossa cidade.

Opinião

Autor: Ricardo Luiz Garcia

Data: 18/12/2015 13:14h Ticket: 11679

Devido a realidade vista nos dias atuais é essencial o armamento até mesmo para ajudar os GMs.

Opinião

Autor: Talitha cristina martins lemos

Data: 18/12/2015 17:10h Ticket: 11681
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Com certeza acho que desarmada ela não oferece segurança nem a ela própria quanto mais a população que
conta com seu auxílio.

Opinião

Autor: Rita de Cássia Pomin Braghin

Data: 18/12/2015 17:28h Ticket: 11682

Eu concordo com o treinamento e a capacitação da Guarda Municipal pois como os integrantes da corporação
poderão dar segurança à população se não podem dar segurança a si próprios.

Opinião

Autor: Narcos Basilio

Data: 18/12/2015 21:04h Ticket: 11683

Sim aumentará é muito a segurança da população e do próprio guarda municipal que arrisca sua vida em prol do
cidadão

Opinião

Autor: Daine Rulia dos Santos Godoy Polacci

Data: 18/12/2015 21:22h Ticket: 11684
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Uma Guarda treinada e com efetivo empenhado na segurança publica, com material necessário para que se
possa desenvolver seu trabalho no dia a dia com certeza só trará beneficio as munícipes de São Carlos.
A exemplos de outras cidades como Limeira, Campinas, Cotia e a que sirva de modelo para a cidade de São
Carlos, A Guarda de Indaiatuba é atuante na cidade,  desenvolve um ótimo trabalho junto a sociedade. Nós
munícipes, cidadães da cidade de São Carlos esperamos um dia ter uma Guarda como ao "modelo" citado aqui.

Opinião

Autor: JOAO ROBERTO DE PAULA

Data: 19/12/2015 08:01h Ticket: 11687

Desde que treinada e armada aumentará a segurança no município

Opinião

Autor: Raimundo da Silva

Data: 19/12/2015 08:04h Ticket: 11688

Porque una Guarda bem treinada ajudará a população

Opinião

Autor: João Martins

Data: 19/12/2015 08:24h Ticket: 11689
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Para prevenir os roubos e zelar pela segurança da população

Opinião

Autor: Jairo

Data: 19/12/2015 09:48h Ticket: 11690

É necessário criar meios de viabilizar mais agente imbuídos da missão de proteger os bens e as pessoas do
município.

Opinião

Autor: Danilo Marcos Berto

Data: 19/12/2015 09:54h Ticket: 11691

Que fique bem claro! São pontuais, porém tem alguns guardas que não podiam estar no convívio social, então
imagina esses malucos com uma arma na cintura.

Opinião

Autor: ROBSON CARLOS BERTO

Data: 19/12/2015 10:06h Ticket: 11692
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Há algum tempo atras me envolvi em um acidente com a GM, e sofri demais por conta disso, houve abuso de
"autoridade", eles se diziam policiais e nem sequer me socorreram e eu estava presa nos pedais do carro...E
como se não fosse o bastante, o mesmo começou a me perseguir e me ameaçar, agora imagina se estivessem
armados, talvez eu nem estaria aqui para contar essa história...
Não ao armamento da GM.

Opinião

Autor: DAIANE CRISTINA SILVA BERTO

Data: 19/12/2015 10:13h Ticket: 11693

Sim... aumentará a segurança no município.

Opinião

Autor: Michele

Data: 19/12/2015 10:39h Ticket: 11694

Pois os índices mostram a necessidade de mais viaturas nas ruas e a Guarda tem ajudado e se treinada e
preparada só vem a aumentar a segurança nas ruas

Opinião

Autor: Elaine Aparecida

Data: 19/12/2015 10:53h Ticket: 11695
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Mais viaturas e homens treinados e armados consequências   mais segurança  para a população

Opinião

Autor: Antônio Mascarenhas

Data: 19/12/2015 11:02h Ticket: 11697

Pois acho que qto mais agentes de segurança treinados melhor

Opinião

Autor: Robson reami

Data: 19/12/2015 11:08h Ticket: 11698

Acredito na Guarda já me ajudou
Muito

Opinião

Autor: Ana Mara

Data: 19/12/2015 11:10h Ticket: 11699
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É claro que existem muitos países, que são mais desenvolvidos em IDH, PIB, taxas de natalidade e mortalidade
infantil e grau de alfabetização, que estão desarmando seus agentes de segurança, porque já possuem um
policial para cada esquina de seus territórios, então como não temos esse número exorbitante, precisamos que
os poucos que temos possam atuar em locais de risco podendo defender-se se necessário até contra a vida do
tentou fazer o mesmo com a dele.

Opinião

Autor: Otavio de Paiva Pinheiro Neto

Data: 19/12/2015 11:11h Ticket: 11700

Pois a guarda armada pode trazer mais segurança a população sancarlense.

Opinião

Autor: Janaina da Silva

Data: 19/12/2015 11:27h Ticket: 11701

Pois irá trazer mais segurança a população

Opinião

Autor: jair rodrigues de lima junior

Data: 19/12/2015 11:29h Ticket: 11702
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Sim, aumentará a segurança, pois a Guarda Municipal é uma policia da cidadania, exercendo o patrulhamento
preventivo, conquistará o equilibrio, tranquilidade e a necessaria paz social.

Opinião

Autor: Murilo Aparecido Oliveira da Silva

Data: 19/12/2015 11:38h Ticket: 11703

Pois auxiliará a Policia Militar nas ocorrências

Opinião

Autor: Ricardo fumagali

Data: 19/12/2015 12:29h Ticket: 11705

Pessoas preparadas para tal,  trarão mais segurança para gente

Opinião

Autor: Valdo pereira

Data: 19/12/2015 12:38h Ticket: 11706
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Acredito que com condições de trabalho e treinamento fará toda a diferença para São Carlos

Opinião

Autor: Elaine Rodrigues

Data: 19/12/2015 12:46h Ticket: 11707

Pessoas treinadas,  aumentará a segurança

Opinião

Autor: Valdir Moraes

Data: 19/12/2015 12:52h Ticket: 11708

Quantos mais melhor

Opinião

Autor: Edvaldo Camargo

Data: 19/12/2015 13:02h Ticket: 11709
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Sim com toda certeza.

Opinião

Autor: JAQUELINE CRISTINA BATISTA

Data: 19/12/2015 13:05h Ticket: 11710

Pois a polícia não está dando conta

Opinião

Autor: Rafael valtriani

Data: 19/12/2015 13:07h Ticket: 11711

Bem treinada só vem ora ajudar e melhorar a segurança de São Carlos

Opinião

Autor: Alessandre jose

Data: 19/12/2015 13:12h Ticket: 11712
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Aumentará a segurança desde que devidamente treinada

Opinião

Autor: Manoel Barbosa

Data: 19/12/2015 13:19h Ticket: 11713

Se for capacitada e treinada ajudará muito

Opinião

Autor: Regiane cristina

Data: 19/12/2015 13:26h Ticket: 11714

Com certeza. afinal como combater a criminalidade de mãos vazias? Os criminosos estão muito bem armados.

Opinião

Autor: Paulo Henrique Evangelista

Data: 19/12/2015 14:39h Ticket: 11715
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A Guarda Municipal já esta fazendo um ótimo trabalho no preventivo nas ruas,

Opinião

Autor: Elaine Pereira

Data: 19/12/2015 15:29h Ticket: 11716

   Sou a favor da Guarda Municipal armada em serviço

Opinião

Autor: Edilene Aparecida Oliveira da Silva Teixeira

Data: 19/12/2015 18:25h Ticket: 11718

Investir na Guarda Municipal significa revestir a cidade com segurança, ocasionando conforto e bem estar à
sociedade.

Opinião

Autor: Esperança Toth Kamimura

Data: 19/12/2015 20:20h Ticket: 11719
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Esses homens e mulheres à tempos vem demostrando sua competência no combate à criminalidade e
prevenção de crimes em nos cidade, e estando armados com certeza poderão desempenhar um trabalho ainda
melhor.

Opinião

Autor: Dalvanir Borges Pinheiro

Data: 19/12/2015 21:36h Ticket: 11720

             AO MEU MODO DE VER ESTA AÇÃO NÃO TRARA A SEGURANÇA AO MUNICÍPIO E SIM O DOBRO
DE VIOLÊNCIA INCLUSIVE PARA OS PRÓPRIOS GUARDAS DA CORPORAÇÃO,PONDO-OS EM RISCO

Opinião

Autor: Rafael Alves Dias

Data: 20/12/2015 00:47h Ticket: 11721

Nao há como combater a criminalidade sem o uso de armamento letal, haja vista que os casos de crimes
envolvendo armas de fogo é enorme.

Opinião

Autor: jose risomar vieira campos

Data: 20/12/2015 03:12h Ticket: 11723
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Como pode nos dias atuais um orgão de segurança, e hoje devidamente  reconhecido com advento da lei 13022
de 08 de Agosto de 2014, poder desempenhar um bom trabalho sem uma ferramenta que é a arma de fogo.
Muito me espanta o legislativo criar ainda uma enquete dessa natureza.
Pensar em capacitar a sua GCM e armá-la é ser um visionário, o crime se propaga e hoje possuem armamentos
bem superiores aos nossos órgãos de segurança.
No nosso país infelizmente as coisas são tratadas no amadorismo e no improviso. Façam a diferença, dêem
apoio a esses nobres guerreriros e os ajudem na medida do possível, em países de primeiro mundo as polícias
são municipalizadas, bem treinadas, bem equipadas e bem armadas, vocês nunca sabem quando irão precisar
dela. Talvez hoje vocês não vejam (por desconhecer o dia-a-dia da GCMSC) mas talvez um dia vocês possam
precisar e possa ser tarde, alguma vida pode ser ceifada, pelo fato do agente (GCM) não ter essa ferramenta
(arma de fogo) e essa vida ceifada poderá ser a de um de vocês.
Talvez vocês nem leiam minha opinião, mas se lerem podem contar com meu apoio.
Meu nome é Anderson Clayton, sou Subcomandante da GCM de Jandira, sou Gestor de Seguranca Pública,
instrutor de armamento e tiro e instrutor de várias disciplinas ligadas a seguranca pública.
Conheço a GCM de São Carlos e sei da luta deles em poder contribuir para a segurança da população, e
coloco-me à disposição para ajudá-los no que necessitarem.
Senhores vereadores, façam a diferença e apoiem esses nobres profissionais,  ser um Agente de Segurança
Pública é uma vocação, não há explicação para isso, como pode explicar diante de uma situação onde todos
correm de um problema (roubo, homicídio, catástrofre....) e eles vão de encontro para resolvê-lo, capaz de
darem a vida por um desconhecido.
Não tirem o Bril desses nobres.
Reflitam pois a decisão cabe somente a vocês, e tenham certeza que a população só tem a ganhar.

Opinião

Autor: Anderson Clayton Batista Barbosa

Data: 20/12/2015 11:53h Ticket: 11724

A guarda iria somar junto com a PM, ninguém perde com isso

Opinião

Autor: Murilo

Data: 20/12/2015 13:54h Ticket: 11725
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Sim! Pois em nossa cidade como na maior parte das cidades a segurança publica que é responsabilidade do
estado(policia militar )esta e sempre esteve com seu efetivo baixo,e com a guarda municipal treinada e armada
aumentaria a segurança em nossa cidade.
Pois tenho visto que a guarda municipal ja vem atuando,além de suas atribuiçoes,evitando furtos e roubos,
atuando contra os marginais,colocando assim em risco suas proprias vidas sem equipamentos
adequados(armamento)devido para atuar contra esses crimes.
Por isso a importancia da nossa guarda municipal de são carlos receber treinamentos especificos para lidar com
a violencia urbana de nossa cidade.

Opinião

Autor: Graziela Kasper Fabre

Data: 20/12/2015 17:31h Ticket: 11726

A arma faz parte do instrumento de trabalho do profissional de segurança pública.

Opinião

Autor: Luis Antonio de Souza

Data: 20/12/2015 18:31h Ticket: 11727

A guarda armada trará mais segurança para população de nossa cidade.

Opinião

Autor: nivaldo aparecido Alves

Data: 20/12/2015 19:00h Ticket: 11728
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Com certeza vai ser uma sensação  segurança a mais

Opinião

Autor: Diomario Santana da silva

Data: 20/12/2015 20:02h Ticket: 11732

É importante o armamento da guarda municipal para a segurança da população e dos próprios guardas.

Opinião

Autor: Aline Diana da Silva

Data: 20/12/2015 20:17h Ticket: 11733

 A tendência, para melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos, é a municipalização desses
serviços, como aconteceu com a educação e a saúde. A segurança pública é um serviço público de grande
importância, sendo necessário que sua gestão seja o mais próximo possível de seus usuários, por isso a
necessidade de melhorar a estrutura da nossa GM, inclusive disponibilizando armas letais modernas e
aprimorando continuadamente a preparo dos homens e mulheres que integram o efetivo da corporação.
Nos países tidos como exemplo na segurança pública, citando o Estados Unidos e países da Europa como a
Inglaterra tem suas corporações de segurança pública municipais que alcançam grande êxito em suas missões.
Alem é claro de municípios paulistas que investiram em suas GM's e conseguiram com que os índices de
criminalidade baixassem drasticamente,proporcionando a tão sonhada paz!

Opinião

Autor: Fernando Cesar Napolitano

Data: 20/12/2015 20:28h Ticket: 11734
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Atualmente dado a facilidade com que marginais conseguem armas, ter um policial fardado (ostensivo) em
público desarmado, é o mesmo que deixar ovelhas desprotegidas acreditando que os lobos não atacarão. Alem
de ficarem totalmente indefesos frente a criminalidade o que dizer entao  da defeza dos municipes? Como pode
um agente desarmado defender um municipe que precise de socorro sofrendo ameaça ou sendo assaltado?

Opinião

Autor: Adao de Jesus Napolitano

Data: 20/12/2015 20:41h Ticket: 11735

Sim a criminalidade e muito grande a guarda necessita ser armarda para a sua própria segurança e da
população em geral

Opinião

Autor: Wanda Cristina teixeira

Data: 20/12/2015 21:10h Ticket: 11736

Concordo em ser armada

Opinião

Autor: Laiane Teixeira Nunes

Data: 20/12/2015 21:14h Ticket: 11737
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Eu acho que sim por que traria mais segurança para meu município

Opinião

Autor: Nathalyn Napolitano de Mello

Data: 20/12/2015 21:15h Ticket: 11738

Concordo plenamente

Opinião

Autor: António Roberto de Souza

Data: 20/12/2015 21:18h Ticket: 11739

Acho que aumentará e muito a segurança do município de São Carlos e podem trabalhar em conjunto com a
PM.

Opinião

Autor: Tatiana ap. De goes napolitano

Data: 20/12/2015 21:19h Ticket: 11740
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Sim sou à favor desde que seja feito exames picicologicos
frequentemente pois eles passam por situações estressantes em seus turnos de trabalho !
Desculpas se não soube me expressar bem !

Opinião

Autor: Junio cesar de mello

Data: 20/12/2015 21:25h Ticket: 11741

Sou totalmente a favor ao armamento da guarda,  pois só assim será possivel melhorar a segurança da
população e a do próprio agente durante o seu trabalho.  Com o aumento da criminalidade,  o guarda armado e
capacitado para tal seria um grande aliado  aos cidadãos  do bem que exigem cada vez mais segurança em
nosso município.

Opinião

Autor: Fernando Oliveira

Data: 20/12/2015 22:16h Ticket: 11743

Sim aumentará, podendo juntamente com a Polícia Militar combater a criminalidade.

Opinião

Autor: Cristiane Vieira de Mattos Martins

Data: 20/12/2015 22:54h Ticket: 11744
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Sim, já temos um grande suporte com a Guarda municipal, ela sendo armada aumentara esse suporte e
auxiliando a população de São Carlos.

Opinião

Autor: juliana lopes de oliveira

Data: 21/12/2015 10:05h Ticket: 11745

Pois está faltando segurança e sobrando bandidos nas ruas

Opinião

Autor: Sérgio David

Data: 21/12/2015 11:56h Ticket: 11746

Se há hoje a legalidade, autorização para que a Guarda Municipal seja armada, não vejo problema, desde que o
guarda esteja devidamente treinado e preparado para todas as circunstâncias como o policial militar também
está.

Opinião

Autor: Finéias Bernardo da Silva

Data: 21/12/2015 13:25h Ticket: 11747
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Entendo que as instituições de segurança pública devem ser capacitadas e armadas, o cidadão de bem precisa
de proteção, e os agentes também têm o direito de se defender. A Guarda Municipal, antes dos bens, serviços e
instalações municipais, deve como está disposto na lei Federal 13022, proteger a vida humana. A Guarda
Municipal de São Carlos já deveria há muito tempo trabalhar armada, já estava na lei de criação, mas durante os
anos de PT na cidade isso não foi cumprido, e agora espero que a GM seja treinada e capacitada para tal.
Existe a tendência de polícia municipal, assim como já é realidade em diversos países, e para tal, o município
não pode se eximir de seus deveres quanto à segurança pública.

Opinião

Autor: Paulo Thiago Anselmo de Oliveira

Data: 21/12/2015 13:26h Ticket: 11748

       Com certeza, se está corporação for bem treinada, equipada vai colaborar muito com outras instituições de
segurança, e com isso que sai ganhando é sempre a população de bem. É bastante notório o aumento da
criminalidade em São Carlos, acompanhamos nos jornais, furtos em comércios, residências, roubos, e o
aumento de furtos de veículos nos últimos anos é gigantesco.
Só que para isso dar certo temos que valorizar a Guarda Municipal, dar condições de trabalho, e equipamento e
treinamentos, constantemente. O Poder Legislativo deve fiscalizar o Poder Executivo, para que este não
abandone a corporação, mesmo porque  já sabemos que os estados mais cedo ou mais tarde deixarão a
segurança por conta de seus munícipios.
Nosso Prefeito deve entender que, quando a população de São Carlos encontra uma viatura da Policia Militar,
de pronto lembra da figura do nosso Governador. Se o munícipe encontra uma viatura da Guarda Municipal, com
Guardas uniformizados e equipados, viaturas equipadas e bem conservadas. Logo irá se lembrar da figura do
Prefeito.
      Sabemos como está precária a situação da SEGURANÇA EM NOSSA CIDADE.

Opinião

Autor: SANDRO ROGÉRIO FILISMINO DE SOUZA

Data: 21/12/2015 15:05h Ticket: 11750

Autor: Ana Paula Millan

Data: 21/12/2015 16:30h Ticket: 11751
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Para dar segurança a população a GM precisa primeiramente estar segura, com o treinamento adequado a
Guarda Municipal prestará um excelente trabalho para a segurança do  município.

Opinião

Sim afinal o crime organizado vem crescendo dia a dia e nada mais correto do que o poder público em todas as
esferas Federal, Estadual e Municipal também se aperfeiçoar e dar amparo para população

Opinião

Autor: Thiago Rodrigo de Oliveira

Data: 21/12/2015 17:43h Ticket: 11752

Porque não tem sentido oferecer segurança pública estando desarmado, visto que o infrator ou criminoso muitas
vezes porta uma arma de fogo, sendo assim, o guarda municipal, como agente se segurança pública, inserido
no art. 144 da Constituição Federal tem que ter o direito de portar arma de fogo para poder dar segurança para o
cidadão de bem, sendo que a vida é o maior bem a ser protegido.

Opinião

Autor: Rodrigo Alessandro de Almeida

Data: 21/12/2015 19:55h Ticket: 11755

Sim, o armamento resultará em mais segurança uma vez que para dar segurança, o agente tem que estar
seguro!

Opinião

Autor: Fernanda Andrade dos Santos

Data: 21/12/2015 20:00h Ticket: 11756
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Tem q ter uma guarda armada treinada e bem equipada  em qq cidade e pq aqui não pode ter.
Políticos demagogos e hipócritas.

Opinião

Autor: Leislei Cristiane Ross Ferreira

Data: 21/12/2015 23:09h Ticket: 11760

A violência na cidade de São Carlos cresce a cada dia que passa, e com a Guarda Municipal armada nas ruas
com certeza ajudará e muito a a combater esses altos índices de criminalidade. Hoje em dia, Segurança Pública
nunca é demais para a população que paga seus impostos.

Opinião

Autor: Donizete Lencione

Data: 23/12/2015 15:38h Ticket: 11763

A criminalidade esta aumentando e o numero de armas em circulação também. É necessário que a força publica
esteja preparada para proteger a si mesmo e consequentemente á população.

Opinião

Autor: eduardo akira inoue

Data: 23/12/2015 23:55h Ticket: 11765
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Já passou da hora de termos uma Gm armada.Enquanto a Gm não for armada,eles não poderão fazer nem a
própria segurança. Todos os Gm tem família; que é o maior bem de todos. Nossa cidade só vai ter a ganhar.

Opinião

Autor: Hamilton Roque Machado

Data: 26/12/2015 19:25h Ticket: 11766

Com a Guarda Municipal ARMADA e capacitada esta instituição poderá atuar na preservação da vida,( bem
jurídico mais importante que qualquer outro), na redução do sofrimento e diminuição das perdas do cidadão
sancarlense que vem sofrendo diariamente com a violência instalada em nossa cidade.
Não há como defender o cidadão de crimes que atentam contra sua vida, seu patrimônio, sua integridade física
ou até mesmo sua honra estando o Guarda Municipal desarmado.
A LEI FEDERAL Nº 13.022, DE 8 DE AGOSTO DE 2014 que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas
Municipais diz em seu artigo:
Art. 2º Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e ARMADAS conforme
previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados
e do Distrito Federal.
Além disso o ESTATUTO DO DESARMAMENTO também prevê e autoriza o porte de arma de fogo aos
integrantes das Guardas Municipais do Brasil.

Opinião

Autor: cleber pereira ronquim

Data: 27/12/2015 13:36h Ticket: 11768

Quanto mais    viaturas nas ruas melhor e mais segurança

Opinião

Autor: Osvalviano

Data: 27/12/2015 16:49h Ticket: 11769
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Acredito que a GM pode auxiliar a PM na contenção de violência, furtos, roubos e trabalhos preventivos. Como
nos EUA, a Polícia local trabalha com a Policia estadual e Federal, e tudo funciona muito bem,podendo agir com
maior abrangência e autonomia. Além de tudo, os GM tem maior segurança  para atender determinadas e
específicas ocorrência, sem necessidade de deslocar um viatura da PM.

Opinião

Autor: Monica Braghin

Data: 28/12/2015 10:04h Ticket: 11770

Na minha opinião sou contra o armamento da Guarda Municipal por alguns motivos!
 1º Acho que alguns Guardas Municipais querem fazer o papel de policia quando em seu estatuto diz que a
Guarda é para cuidar dos patrimônios públicos e com armamento acho que eles mesmo fazendo treinamento
serão mais de 160 homens amados em nossa cidade alem de que já tivemos caso que morte de guarda que
detinham arma em casa .
2º- A guarda Municipal recebera armas de campinas , armas essas que estão velhas já foram utilizadas pela
GCM de Campinas quem garante que essas armas não podem dar problemas e ferir alguém por engano ?
Naõ vou me alongar mas acho totalmente desnecessário o armamento da guarda municipal

Opinião

Autor: José Augusto

Data: 04/01/2016 10:20h Ticket: 11771

É uma temeridade que uma Guarda Municipal, criada para promover a vigilância de monumentos e repartições,
passe a ser aplicada em ações que são próprias das polícias Militar e Civil. Torna-se na prática uma força
paramilitar, que em vez de aumentar a segurança no município, adiciona um novo componente à insegurança
geral. Armados, os guardas tenderão a reagir mais frequentemente a ações criminosas, com claras
desvantagens, pois assaltantes agem de surpresa e em grupo.O risco à vida do guarda municipal é evidente.
Sem falar que entrarão em pauta questões que ainda não fazem parte da crônica policial da cidade: os crimes
provocados por excesso de força da guarda civil.Quando o mundo discute formas de desarmamento da
população, conceder armas para uso de civis, ainda que fardados, é ir na contramão de tudo o que possa
representar tranquilidade e segurança para o cidadão comum. Sem falar que, da forma como a administração
publica em São Carlos conduz as finanças municipais, qual será a dimensão de um conflito quando guardas
municipais armados realizarem greves por

Opinião

Autor: Henrique.

Data: 04/01/2016 10:28h Ticket: 11772
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melhores salários e condições de trabalho?

A Imprensa noticia neste início de 2016 que "com prazo de validade vencido, coletes à prova de balas usados
por policiais militares de São Paulo não foram repostos. Com isso, os agentes são obrigados a fazer um rodízio
do equipamento de proteção para poderem trabalhar". Se a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que usa
armas desde que foi fundada em 1831, não consegue fornecer coletes à prova de balas para seus oficiais, quem
garantirá que a Guarda Municipal de São Carlos oferecerá equipamentos necessários à segurança de seus
agentes.Esta é uma reflexão que deve ser feita pelas famílias dos guardas municipais, a menos que disponham
de um bom seguro de vida. Na verdade, quem está treinando guardas municipais para andarem armados está
brincando com a segurança pública no município. Depois não adianta se arrepender.

Opinião

Autor: Érico Mello

Data: 04/01/2016 15:24h Ticket: 11773

Porque ultimamente os guardas em São Carlos já fazem muitas coisas apesar de não serem armados, e com o
armamento, haveriam mais pessoas treinadas e capacitadas para contribuir com a segurança da nossa cidade.

Opinião

Autor: Ana Julia

Data: 05/01/2016 11:06h Ticket: 11774

Com certeza a segurança da cidade aumentaria, esta que vem ficando cada vez mais perigosa. Com certeza
com profissionais armados, preparados e capacitados na rua aumentaria muito mais a segurança da nossa
cidade.

Opinião

Autor: Marcia

Data: 05/01/2016 11:10h Ticket: 11775
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Irá com certeza aumentar a segurança do município, pois hoje em dia, os bandidos andam livremente pela
cidade, fazendo o que querem e como querem, se os Guardar armados e preparados estiverem nas ruas,
atuando junto com a Polícia, diminuiria significativamente o número de assaltos, violências com pessoas na rua
e etc, a segurança sem dúvidas, seria de outro nível.

Opinião

Autor: Barbara

Data: 05/01/2016 11:14h Ticket: 11776

A cada dia a guarda municipal de sao carlos vem através de suas boas açoes vem nos trazendo um pouco mais
de sensação de  segurança,aja vistas que apos a sanção da lei 13022 as policias poderam contar com um aliado
q dispoe de um efetivo numeroso disposto a colaborar com a segurança publica em tdos os municipios

Opinião

Autor: luiz aparecido de medeiros

Data: 05/01/2016 14:16h Ticket: 11777

Ja deveria a muito tempo.  São pais de família que trabalham la.  Os bandidos andam e pq eles não podem.

Opinião

Autor: reginaldo

Data: 05/01/2016 19:20h Ticket: 11778
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O armamento da Guarda Municipal é de extrema importância, uma vez que a violência tem aumentado muito. A
Guarda armada irá preservar o maior bem de seu município, ou seja, a população. Sou totalmente a favor ao
armamento.

Opinião

Autor: Juliana Souza

Data: 05/01/2016 20:15h Ticket: 11780

Acredito que, por mais que a tendência seja de uma guarda comunitária, resolvendo conflitos por meio de
diálogo, sempre haverá situações em que a vida destes profissionais estará em perigo se não estiverem
devidamente armados. Infelizmente, os bandidos estão armados!! E não é porque a guarda será armada que
estes agentes sairão atirando em todo mundo. O cidadão de bem continuará sendo tratamento com o devido
respeito. E não serão entregues armas aleatoriamente a esses servidores. Estes, serão devidamente treinados
para o exercício de seu trabalho com armamento e, se algum deles incorrer em crime, será devidamente
processado, julgado e condenado. A população só tem a ganhar!!

Opinião

Autor: Leilyane Crnkovic

Data: 05/01/2016 21:10h Ticket: 11782

A pergunta é se guarda armado aumenta a segurança, então a resposta é não. Quanto mais armas, maior é a
insegurança, porque a segurança pública se mede pelo número de homicídios.E todos sabemos que um guarda
civil armado (ainda que tenha treinamento para manuseio da arma) tende a utilizar a arma de forma
indiscriminada. O noticiário policial está repleto de maus exemplos oferecidos por aqueles que certamente vão
servir de inspiração para os guardas municipais: os policiais militares, que atiram e depois perguntam.

Opinião

Autor: Francisco Rezende

Data: 06/01/2016 15:35h Ticket: 11783
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A Guarda Municipal armada e treinada trará um pouco mais de tranquilidade a população e bem como ao
guarda.
Atualmente os bandidos estão muito mais equipados do que os policiais e guardas municipais, então,
infelizmente se faz necessário o uso da arma para a solução dos casos no dia a dia.

Opinião

Autor: Luis Carlos Machado

Data: 07/01/2016 10:23h Ticket: 11784

Não há treinamento suficiente para tal.

Opinião

Autor: jEFERSON VIEIRA

Data: 07/01/2016 13:20h Ticket: 11785

A Guarda Municipal já oferece segurança para a cidade, mas o agente precisa ter segurança para oferecer
segurança. É necessário o guarda estar armado para sentir-se seguro e então passar a proteção ao cidadão

Opinião

Autor: Henrique Marcelo Martelli Garavello

Data: 08/01/2016 09:42h Ticket: 11786
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A Guarda Municipal já desempenha um ótimo trabalho na cidade, possui um grande efetivo, pessoas capacitas e
dedicadas ao trabalho, o armamento só irá somar para a melhor elaboração das suas funções,  trazendo assim
maior sensação de segurança aos munícipes.

Opinião

Autor: Elisangela A. A. Machado

Data: 16/01/2016 23:58h Ticket: 11790

Acredito que a falta de academia militar, que é base da formações dos militares, a Prefeitura não terá condições
de te-la. Assim como a corregedoria. O filme Tropa de Elite deixa essa situação clara.

Opinião

Autor: Elaine Cristina Panicati Pereira

Data: 25/01/2016 16:13h Ticket: 11791

Acredito que as armas de fogo não trazem a nós segurança alguma, perante tanta gente estressada e mal
educada, e que o município não tem dinheiro para bancar todos estes custos.

Opinião

Autor: Vivian Ferraz Izabel Costa

Data: 03/02/2016 16:31h Ticket: 11792
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Acredito que se o guarda municipal estiver preparado, será ótimo.

Opinião

Autor: Adriana Simone Lopes Santa Maria

Data: 16/02/2016 16:13h Ticket: 11793

Um trabalho estrategico de inteligencia com as corporações ja existentes monitoramento por cameras e outros
aparelhos tecnologicos surtem muito mais efeito nos dias de hoje, com custos menores isto ja comprovado em
varios paises desenvolvidos.O papel da guarda deve ser treinada para estar junto da população educando e
participando de seu desenvolvimento.

Opinião

Autor: Mauro Evaristo da Silva

Data: 16/02/2016 16:34h Ticket: 11795

Porque ja tem policia militar em nossa cidade,se a guarda armada so vai proteger o seu prefeito e as
autoridades o povo eles nao estao nem ai,com os recursos da compre das armas e trenamentos da guarda
poderia ir para a saude.

Opinião

Autor: jorge luis pedronero

Data: 16/02/2016 16:38h Ticket: 11796
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Segurança armada para a comunidade é de responsabilidade da Policia Militar. A Guarda Municipal é para
guardar patrimônio público, órgãos  públicos, etc.

Opinião

Autor: Ernesto Didone

Data: 16/02/2016 16:54h Ticket: 11798
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