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PREFEITURA DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANI A 

 

Saudação do secretário de Direitos Humanos e Cidada nia, Rogério Sottili, 
na Cerimônia de Posse da Diretoria da Associação Cu ltural, Desportiva e 

Social dos Guardas Municipais do Brasil – ADGM – FÊ NIX 

 
(04/03/13, às 20h15, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) 

 

Boa noite a todas e todos, 

É um prazer estar hoje na Cerimônia de Posse da Diretoria da 

Associação Cultural, Desportiva e Social dos Guardas Municipais do 

Brasil – ADGM – FÊNIX. Saúdo esta iniciativa parabenizando todos os 

seus protagonistas e desejando que tenham um próspero mandato à 

frente da entidade. 

Fiz questão de vir hoje nesse encontro, com um dos grupos de pessoas 

mais importantes para a mudança que queremos no nosso país. 

Avançamos muito, mas ainda sofremos com uma cultura naturalizada de 

violação dos direitos humanos. Precisamos superar isso, e vocês são 

essenciais para a construção de uma nova realidade. 

Em muitos aspectos os agentes da segurança pública têm papel 

fundamental para a atenção à sociedade civil. O entendimento de que 

todo cidadão tem direitos, independentemente do lugar que ele ocupa na 

sociedade, é o primeiro passo para construirmos uma comunidade 

segura, pacífica e justa. 

Por isso temos trabalhado em conjunto com o secretário municipal de 

segurança pública, Roberto Porto, para avançarmos conectados sobre a 

formação e atuação da Guarda Civil de São Paulo. Então fico grato pela 
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aproximação com a Associação, importantíssima para trocarmos 

experiências de todo o país. 

A Guarda Civil Municipal é muito requisitada para cumprir papeis 

importantes na construção da cidadania, que é ainda tão frágil. O Brasil 

cresceu e incluiu muito nos últimos anos, mas ainda lidamos 

cotidianamente com a pobreza, a falta de trabalho, de teto, as 

desigualdades, e altos índices de violência. Isso tudo faz com que a vida 

nas cidades seja ainda mais complexa. 

Por isso, entendemos que as ações de segurança pública devem se 

articular com as ações de justiça social, seguindo diretrizes de direitos 

humanos para melhorar a vida e o convívio entre as pessoas. 

E não é só isso. O dia a dia das cidades, o dia a dia das ruas, as tarefas 

de vigilância e proteção, exigem muito da Guarda. Então entendemos 

que é muito importante também cuidar da própria Guarda, agentes 

fundamentais de construção de uma sociedade de paz.  

Assim, os propósitos estatutários da Associação Cultural, Desportiva e 

Social dos Guardas Municipais do Brasil cumprem tarefa de primordial 

importância, ao defender quem nos defende, ao cuidar de quem cuida. 

Temos muitos desafios pela frente. Devemos pensar primordialmente na 

diminuição de confrontos entre população e guarda municipal. Além 

disso, temos como avançar em uma cultura institucional da Segurança 

Pública com Cidadania e nas tarefas de uma Guarda cuidadora, parceira 

do cidadão, que auxilia nas tarefas funcionais da cidade. Só assim 

teremos corporações próximas da sociedade, que as pessoas não 

tenham medo da Guarda e a queiram por perto. 

Com isso estaremos construindo um passo para o amanhã. Precisamos 

conferir mais dignidade ao profissional da segurança pública, fortalecer 

quem exerce papel fundamental dentro da renovação de cada cidade – 

aqui em São Paulo representada pela gestão do Fernando Haddad. 
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Assim, pensamos que os objetivos da entidade coincidem com felicidade 

com os projetos que pensamos para o fortalecimento da cidadania na 

área da Segurança Pública Municipal, atuando em parceria, visando à 

valorização, a formação e a renovação de conhecimentos da Guarda 

Civil, por meio de ações de educação em direitos humanos. 

A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania do Município de São Paulo é 

uma novidade dessa gestão, e está se estruturando em torno de agendas 

como essa, se propondo a ser um elo para fortalecer nossa atuação conjunta.  

Vamos seguir em frente, com o olhar voltado para o horizonte, firmes em 

nossas convicções de que as cidades podem se renovar, com capacidade de 

superar os lastimáveis e aterradores índices de violência urbana que 

atualmente nos afligem. 

Bom trabalho! 

Muito obrigado! 

 


