
Comandantes das Guardas Municipais de Santo André, 
São Bernardo do Campo, Diadema e Ribeirão Pires 
visitam o Comando Geral da GCM

Durante todo o dia da última segunda-feira, 24/11, 
os Comandantes das Guardas Civis Municipais de 
Santo André, São Bernardo, Diadema e Ribeirão Pires 
estiveram visitando a Guarda Civil Metropolitana para 
integração e troca de experiências entre as corporações.

O encontro, organizado pelo Subcomando da GCM, 
contou com as presenças das Superintendentes de 
Operações e de Planejamento; dos Comandantes 
Operacionais Norte, Sul, Leste, Oeste-Centro e Centro; 
dos Diretores da Divisão de Identificação Funcional e 
Porte de Arma (DIP), da Central de Telecomunicações e 
Videomonitoramento (CETEL) e da Divisão de Esporte e 
Cultura da GCM.

O Comandante Geral da GCM Inspetor Gilson Menezes 
deu as boas vindas aos colegas e procurou destacar a 
importância de se buscar a integração na atuação das 

corporações da Grande São Paulo. Para ele, “com o 
advento do Estatuto Geral das Guardas Civis, chegou 
a hora de pararmos de discutir o papel das Guardas 
e nos unirmos para encontrar mecanismos de atuação 
conjunta em nossas regiões, como, por exemplo, a 
integração das telecomunicações”, completou.

Para o Subcomandante da GCM, Inspetor Vanderlei 
Bento Barbosa, “é necessário esse estreitamento 
de relações entre as corporações. É preciso que 
continuemos com essa aproximação cada vez maior 
com a comunidade e esse encontro, que espero ser o 
primeiro de uma série, nos possibilitará isso”, disse o 
subcomandante.

Após assistirem palestra do Subcomandante da GCM 
sobre a estrutura da Guarda Civil Metropolitana, 
os Comandantes foram acompanhados pelo Chefe 
de Gabinete do Subcomando, Inspetor Paulo José 
Barbosa, em uma visita aos diversos setores do 
Comando Geral. Foram visitadas a Superintendência 
de Planejamento, a Superintendência de Operações, 
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a CETEL, o Subcomando e a DIP. Em cada setor 
visitado, os Comandantes foram recepcionados e 
informados pelo responsável sobre as atividades 
desenvolvidas. Os visitantes tiveram a oportunidade 
de sanarem algumas dúvidas sobre o planejamento 
das operações da GCM; sobre a integração da CETEL 
com diversas instituições e sobre a mensuração da 
atuação da corporação feita pela SUPLAN.

Para o representante da Guarda Municipal de 
Diadema, Supervisor Alécio, “com esse recurso é 
possível criar padrões de atuação, distribuindo o 
efetivo em áreas mais críticas”. A Superintendente de 
Planejamento, Inspetora Sandra Helena Perticarrari, 
completou afirmando que “o planejamento garante a 
aplicação completa dos meios e recursos disponíveis”.

Após a visita à sede do Comando Geral, os 
Comandantes também acompanharam a atuação da 
GCM na região da Nova Luz, onde está instalada uma 
Unidade Móvel de Videomonitoramento, utilizada no 
programa “Crack, é possível vencer”.

Também foram visitados o Comando Operacional 
Centro, a Inspetoria Regional do Bom Retiro, a 
Inspetoria Regional Consolação/Pacaembu e a 
Inspetoria Regional da Avenida Paulista. Em cada uma 
das Unidades operacionais da GCM, os Comandantes 
puderam constatar as características que diferenciam 
a atuação de cada uma, levando-se em conta a área 
territorial. 

No encerramento da visita, o Comandante da Guarda 
Civil Municipal de São Bernardo, Inspetor Cícero, 
demonstrou-se muito feliz. “Gostaria de agradecer 
a forma carinhosa como fomos recebidos e elogiar 
a atuação da GCM de São Paulo com a magnitude 
desse trabalho”, completou.

Boletim eletrônico elaborado pela Assessoria de Imprensa e 
Comunicação da Secretaria Municipal de Segurança Urbana
Texto: Marcus Vinicius
Diagramação: Pedro Souza
Fotos: Ulisses/SMSU

Contatos para sugestões e reclamações: 
smsumimprensa@prefeitura.sp.gov.br
Telefones: 3124-5192 / 3124-5193 / 3124-5194
Endereço: Rua Augusta, 435 - Centro


