
 

 

Ofício nº 105/2020  

                                                                               Curitiba, 08 de maio de 2020. 

                                                                        

Ao Excelentíssimo 

Presidente da República  
Jair Messias Bolsonaro  
 

Presidência da República  
Palácio do Planalto – Praça dos Três Poderes 
70150-900 – Brasília - DF 
 

 

Assunto: PLP 39/2020 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República  

 

A Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais - 

FENAGUARDAS, instituição representativa de classe, criada para defender os 

direitos e anseios da categoria a nível nacional, por sua diretoria, vem mui 

respeitosamente perante V.Exa., solicitar reconsideração ao veto presidencial ao 

§ 6º do Art. 8º do PLP 39/2020.  

 

É incontestável que às Guardas Municipais, integram o Sistema de 

Segurança Pública brasileiro no âmbito das cidades, contabilizando mais de 120 

mil guardas em todo país.  

 

Os guardas municipais, além de estarem atuando em suas atividades 

habituais que envolvem patrulhamento preventivo, abordagens na flagrância de 

delitos na proteção dos bens, serviços e instalações, fazendo também a 

segurança em unidades de saúde e prontos atendimentos públicos, estão 

auxiliando nas ações  de  combate a pandemia,  orientando  a  população  local  

 



 

 

sobre a importância do isolamento social, entre outras ações de apoio a 

população.  

 

Desta forma, pela característica das atividades exercidas, os guardas 

municipais integram o grupo de servidores, que neste momento exercem 

atividade considerada essencial para o Estado, trabalhando diuturnamente, 

inclusive, sendo submetidos a risco maior de contaminação. 

 

Infelizmente, apuramos desde o início da Pandemia em nosso país, mais 

de 5 mil servidores afastados das ruas por suspeita de contaminação e 27 óbitos 

já registrados por COVID-19. 

 

Contamos com o apoio de Vossa Exa. para que possamos desenvolver 

nosso trabalho em prol da sociedade, mesmo colocando a própria saúde em 

risco neste cenário de extrema adversidade, porém, com a expectativa justa de 

não ter nenhum direito mitigado ou prejudicado ainda mais.  

 

Não se trata de preservação de nenhuma espécie de privilégio, nem 

sequer intenção corporativista dissociadas da realidade econômica adversa que 

o país enfrenta, mas de coerência pelo encargo que nos é imposto. 

 

Dessa forma, manifestamos o clamor de não haver veto ao parágrafo 6º 

do artigo 8º do PLP 39.2020 que estabelece a excepcionalidade das forças de 

segurança pública. 

   

Por fim, reforçamos mais uma vez, nosso compromisso para com a 

sociedade brasileira neste cenário de extrema adversidade. 

 

Desde já nos colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos. 

 

Diretoria 
FENAGUARDAS 

 


