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Comando geral da 
GCM recebe a visita dos 
subprefeitos de São Paulo

Na manhã de hoje (07/11), a sede do comando 
geral da Guarda Civil Metropolitana recebeu a 
visita dos subprefeitos da cidade de São Paulo e 
seus representantes. 

Eles conheceram as instalações da Central de 
Telecomunicações e Videomonitoramento 
(Cetel), as salas de rádio e despacho e a central 
do telefone 153 - departamentos que funcionam 
24h por dia, de segunda a segunda, atendendo a 
população paulistana.

Na oportunidade, os subprefeitos também 
se reuniram no auditório da corporação, 
juntamente com a vice-prefeita de São Paulo, 
Nádia Campeão, os secretários municipais 
de Segurança Urbana, Roberto Porto e de 
Coordenação das Subprefeituras, Ricardo 
Teixeira, o comandante geral da GCM, Inspetor 
Gilson Menezes e o subcomandante, Inspetor 
Vanderlei Bento Barbosa.

O objetivo do encontro era estreitar, ainda 

mais, a relação da GCM com as subprefeituras 
e ouvir as demandas de cada região.

De acordo com a vice-prefeita, as subprefeituras 
já fazem encontros semanais, todas as sextas-
feiras. “Não queremos que nenhum órgão 
do governo municipal enfrente problemas 
sozinhos. Ações como essa são uma grande 
oportunidade de conhecer os equipamentos da 
prefeitura”, afirmou Nádia Campeão.

Segundo o secretário Roberto Porto, duas 
novidades da GCM vão influenciar diretamente 
o trabalho das subprefeituras: a atividade 
complementar, popularmente conhecida como 
‘bico oficial’ e a criação da Superintendência 
Ambiental. “Na primeira, o efetivo diário da 
GCM já está sendo aumentado em quatrocentos 
homens. A ideia é chegar aos setecentos no 
início de 2015. E na segunda, vamos reforçar 
o trabalho nas áreas de proteção ambiental, 
prevenindo, principalmente, invasões 
irregulares”, explicou.
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Durante o encontro, o comandante Menezes 
também anunciou que, nesse mês de novembro, 
256 novos guardas serão formados pelo Centro de 
Formação em Segurança Urbana (CFSU). Outros 
108 devem terminar a capacitação em dezembro, 
todos oriundos do concurso público, realizado 
em dezembro do ano passado. “Primeiro, vamos 
distribuir esses agentes pelas regiões periféricas 
do município. Mas, é claro, queremos reforçar o 
efetivo em toda a cidade”, disse.

O secretário Roberto Porto acrescentou que 
o CFSU já está pronto para receber mais mil 
novos alunos no próximo ano.

Também participaram do encontro a 
Superintendente de Operações da GCM, 
Inspetora Lindamir Magalhães de Almeida, o 
Superintendente de Planejamento em exercício, 
Inspetor Wilson da Silva, o diretor da Cetel, 
Inspetor Espedito Marques de Sousa, o diretor-
adjunto da Cetel, Inspetor Davi Milanez e os 
cinco comandantes operacionais da GCM: 
Inspetor Nilson da Silva Coutinho (Norte), 
Inspetora Regina Carla de Souza (Sul), Inspetor 
Denílson dos Santos Barretos (Leste), Inspetor 
Manoel Estevão (Oeste) e o Inspetor Ademir 
Pina (Centro).


