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NOTA DE REPÚDIO 

 

O Sindguardas Ipojuca repudia veementemente a atitude do deputado André 

Fernandes (Republicanos) do Ceará no episódio registrado na praia de Muro Alto no 

último dia 12 de junho deste ano. Na ocasião após ser abordado e orientado pela equipe 

de profissionais da Guarda Municipal sobre a proibição do uso da praia determinada por 

decreto estadual no intuito de reduzir as aglomerações e contágio por Covid-19, o 

parlamentar de maneira desrespeitosa e indecorosa usou de um argumento jurídico 

equivocado tendo em vista o atual momento de pandemia (direito constitucional de ir e 

vir) para não respeitar as determinações. Além disso usou a popular "carteirada" alegando 

que sua condição de parlamentar em momento particular de recreação em Estado 

diferente daquele que exerce mandato garantia ao mesmo ser intocável, podendo assim 

descumprir a norma sanitária e desobedecer às ordens dos agentes públicos. 

 Consideramos a atitude do deputado André Fernandes uma afronta aos 

profissionais da GCM e uma tentativa clara e planejada para motivar a desobediência civil 

daqueles que através de milhares de visualizações em suas redes sociais verificaram os 

vídeos editados debochando dos profissionais da Guarda Civil Municipal (GCM). 

 Nós que fazemos o Sindguardas Ipojuca registramos aqui nosso total e irrestrito 

apoio aos GCMs envolvidos nessa ocorrência, em especial a equipe da Unidade Maria da 

Penha e seus destemidos profissionais  dedicados e comprometidos com o cumprimento 

do dever de salvar vidas mesmo diante de uma real ameaça a sua própria vida e dizemos 

em alto e bom som que é lamentável o comportamento de um parlamentar incapaz de 

refletir sobre seu papel social no empenho de seus esforços no intuito de contribuir para 

as ordens legais estabelecidas e caminha no sentido contrário pregando o ódio aos 

profissionais da segurança pública municipal, a desordem, o desrespeito aos que estão na 

linha de frente combatendo um inimigo cruel que é o vírus da covid-19 e para além disso 

o vírus da estupidez alienante do negacionismo. 
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