
Diante da situação caótica que se instaurou mundialmente, em nosso País e mais 
especificamente no Município de São Paulo, precisou o Prefeito Bruno Covas, decretar 
Estado de calamidade púbica em razão do COVID-19. Editou um decreto com diretri-
zes, para que Secretários Municipais coordenassem de modo seguro e eficaz o contro-
le da Pandemia em nosso Município, de maneira a orientar e conduzir os funcionários 
públicos que estão na linha de frente nesta guerra, diminuindo, apesar de ser linha de 
frente, os riscos individuais, mas, não nos restou outra alternativa, senão a provoca-
ção do Judiciário, pelos motivos a seguir:

O Secretário Municipal de Segurança Urbana, juntamente com a atual Comandante da 
GCM-SP, deixou de observar os cuidados necessários para o fornecimento dos Equi-
pamentos de Proteção Individual, causando a falta de equipamentos básicos às equi-
pes que estão em contato direto com o público.
  

Após a confirmação do primeiro caso do COVID-19 em São Paulo, houve uma expec-
tativa, por parte de nós Entidades de Classe, que houvesse alguma ação de prevenção 
para que os GCMs pudessem desempenhar suas funções adequadamente sem expo-
sição desnecessária, no entanto, isso não ocorreu.
 

As entidades subscritoras promoveram diversas ações, seja no em âmbito adminis-
trativo, seja no judicial com o intuito de coibir estas omissões, o que foi negligenciado 
pelos agentes públicos citados.
 

Ações judiciais promovidas pelas entidades apesar de acolhidas pelo poder judiciário 
de São Paulo, foram desrespeitadas, por absoluta tibieza dos Órgãos Públicos citados.
 

Mediante o crescimento das contaminações, de relatos dos profissionais sem seus 
EPIs adequados e sem quantidades adequadas, mediante a inércia da Administração 
Pública (SMSU) e o descaso do Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana, as en-
tidades reunidas pelo movimento JUNTOS PELA VIDA entendemos que o momento 
É DE UNIÃO, e sim de construção de soluções para preservar a vida do GCM e suas 
famílias, por este motivo, somos uma só voz por você GCM, pela sua família, por nós e 
pela sociedade.
 

Não aceitaremos falar em política, não aceitaremos migalhas, não aceitaremos des-
respeito, não aceitaremos mais que nos enxerguem apenas na hora do pânico. Juntas, 
nossas Entidades lutarão por todos.

Estamos JUNTOS PELA VIDA!
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