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GABINETE DO VEREADOR PAULO VALGUEIRO 

REQUERIMENTO Nº 086/2020 

 

O Vereador PAULO VALGUEIRO que abaixo subscreve, requer à Mesa Diretora após 

cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, na forma do inciso IX do art. 12 da 

Lei Orgânica Municipal, seja solicitado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Miguel de Souza 

Coelho Leão, interceder junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, através do 

Secretário Senhor Giovanni Costa, TENDO EM VISTA AS DENÚNCIAS DE 

IRREGULARIDADES NO TREINAMENTO E AUTORIZAÇÕES DE USO DE ARMAS 

DE FOGOS PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, AS SEGUINTES INFORMAÇÕES 

REFERENTES AO ARMAMENTO: 

• Cópia do Convênio com a Polícia Federal que autoriza o uso de armamento de fogo pela 
Guarda Civil Municipal, na forma do Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019; 

• Cópia do contrato celebrado com o estande de tiros credenciados para treinamento e 
qualificação da Guarda Civil Municipal para o uso de armas de fogo e de seu respectivo 

Alvará de Funcionamento e demais documentos que certifiquem a regularidade de seu 

funcionamento; 

• Relação de instrutores credenciados para treinamento e qualificação da Guarda Civil 

Municipal para o uso de armas de fogo e de seu respectivo Alvará de Funcionamento e 

demais documentos que certifiquem a regularidade de sua habilitação técnica para a 

função; 

• Relação nominal dos integrantes da Guarda Civil Municipal com a caracterização do tipo 
e calibre da respectiva arma de fogo por ele utilizada e sob sua guarda;  

• Cópia da norma (lei, decreto, portaria, resolução) que define os critérios de escolha de 
quais Guardas Civis poderão utilizar armamento de fogo; 

• Cópia dos documentos comprobatórios da realização de cursos de qualificação técnica do 
Curso de Formação Nacional pela matriz curricular para uso de armas de fogo; 

• Cópia do cadastro no Sinarm (Sistemas de Controle de Armas de Fogo) das armas de 

fogo utilizadas pela Guarda Civil Municipal; 

• Cópias completas dos processos administrativos realizados para as aquisições de armas 
de fogo e munição utilizadas pela Guarda Civil Municipal; 

• Cópias de todos os contratos e identificação da autoridade responsável por cada contrato;  

• Cópia dos processos de pagamentos: detalhamento das receitas e despesas orçadas 
empenhadas, liquidadas e pagas, com cópias dos empenhos, liquidação, notas fiscais, e 

pagamentos. 

 

Sala das Sessões, 02 de junho de 2020. 

 

PAULO VALGUEIRO 

VEREADOR - PSD   

LÍDER DA OPOSIÇÃO 
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