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ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE PETROLINA, 

AGUAMP, associação civil sem fins lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, 

fundado em 20/10/1995 e oficializada em 10/09/2005, inscrita no CNPJ 

00.909.539/0001-68, com sede na Avenida Darci Ribeiro, nº 700, Bairro Maria 

Auxiliadora, CEP 56330-425, nesta cidade, neste ato representado pelo seu 

Presidente, Jussiê Mendes Ataíde, vem respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência, expor e requerer o que se segue: 

1. Informamos sobre a insatisfação do efetivo da Guarda Civil 

Municipal (GCM) com relação ao atual Secretário Executivo de Segurança 

Pública, o Sr. Marcondes Inácio da Silva, Coronel da Reserva da Polícia Militar 

de Pernambuco; 

2. Desde a sua nomeação para o referido cargo comissionado a 

GCM vem passando por profundas mudanças administrativas questionáveis 

que tem levado a tropa  a exaustão e ao estresse no trabalho; 

3. Inicialmente, o secretário, de forma ditatorial avocou todas as 

atribuições do Inspetor-Chefe da Guarda Civil, dos demais Inspetores e 

Subinspetores previstas na Lei Municipal nº 1.063, de 13 de julho de 2001, 

concentrando em si todas as decisões administrativas, como, por exemplo, 

elaboração das escalas de serviços, como também sua fiscalização.  

4. Aguardamos o recebimento de 16 (dezesseis) 

submetralhadoras doadas pela Polícia Rodoviária Federal, conseguida pelo ex- 

prefeito Miguel Coelho, sendo que até o momento não tem nada de concreto 

para a sua aquisição, ou seja, caso não haja uma gerência do nosso secretário 

essa doação perderá sua validade e com isso o trabalho da GCM deixará de 

ser mais eficaz nas ruas de Petrolina/PE.  
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5. Ressalta-se que o secretário retirou a plotagem de uma viatura 

(Jeep Renegade) para usar como transporte particular, como também entregou 

ao grupamento de vigilantes – GASPP, 06 (seis) rádios HTs e 02 (dois) 

veículos voyagens que tem seu uso restrito ao serviço da GCM. Ou seja,  atos 

ilegais, imotivados, dando às verbas públicas destinação diversa. Sendo que no 

dia a dia esses desfalques são percebidos drasticamente pelo efetivo do 

referido órgão de segurança pública. 

 
6. Diante do exposto, requer a V. Exa: 

 

a) exoneração do Sr. Marcondes Inácio da Silva, Secretário 

Executivo de Segurança Pública; 

b) todos os fatos aqui mencionados serão provados por esta 

associação, mediante documentos, testemunhas e outras fontes de provas. 

 

 

Nesses termos, pede deferimento.          

Petrolina (PE), 20 de agosto de 2022. 

 

 

 

JUSSIÊ MENDES ATAÍDE 
Presidente da AGUAMP 

 
(Abaixo, assinam e subscreve o requerente) 
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