
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

1770     ITAPETININGA 250 ANOS     2020 

TERRA DE BRAVOS         BERÇO DE HERÓIS 



Itapetininga aos seus 241 anos 
 

Na manhã do dia 5 de novembro de 2011, comparecemos às 
festividades de comemoração do aniversário dos 241 anos de Itapetininga a 
serem consubstanciadas com um desfile pela avenida Virgilio de Resende de 
várias entidades municipais, estaduais e federais em homenagem à nossa 
querida cidade. 

Um palanque fora montado à frente da Igreja de Nossa Senhora das 
Estrelas e às oito horas se deu a cerimônia de hasteamento das bandeiras 
Nacional, do Estado de São Paulo e de Itapetininga, realizada, 
respectivamente, pelas autoridades Prefeito Roberto Ramalho Tavares, 
Deputado Estadual Edson Giriboni e o Presidente da Câmara Municipal 
Vereador Fuad Abrão Isaac, acompanhados que estavam dos veteranos da 
2º Guerra Mundial Victorio Nalesso e Argemiro de Toledo Filho, bem como 
do Instrutor-chefe do TG de Itapetininga, o subtenente Alexssandro Lucas 
Costa. 

Sob a voz barítona e empolgante de Bene Luiz, as festividades 
atingiram o seu zênite com o desfile de diversas entidades que ali estiveram 
para abrilhantar o evento, deixando a população itapetiningana presente em 
pleno entusiasmo pela multiplicidade e diversidade de vozes, expressões e 
personalidades que compõem a Itapetininga atual. 

Foi nesta ocasião que tivemos a oportunidade de estreitar laços com 
algumas pessoas que nos foram apresentadas por amigos em comum. Uma 
delas foi o distinto senhor Josué Álvares Pintor, Coronel da reserva da 
Polícia Militar de São Paulo (PMESP) e Secretário de Trânsito e Cidadania 
de Itapetininga, que nos foi apresentado pelo amigo Edmundo José Vasques 
Nogueira.  

Importa considerar que o catalisador de tal apresentação fora uma 
idéia nossa que Edmundo sabia existir já algum tempo sobre um resgate que 
desejávamos realizar da história da Guarda Civil Municipal de Itapetininga 
(GCMI) e ali, naquele local e circunstâncias, entendeu Edmundo ser o 
momento certo e a ocasião mais propícia para se levar a idéia ao secretário 
cuja instituição encontrava-se sob sua subordinação. 

O Coronel PM Pintor de imediato aquiesceu com a idéia e predispôs o 
seu pessoal para nos receber na sede da GCMI assim que desejássemos na 
semana seguinte.  

E assim fizemos na terça-feira do dia 8 de novembro, quando na 
manhã daquele dia fomos recebidos na sede daquela briosa instituição pela 
senhora Catarina Aparecida Nanini Motta, Guarda Civil Municipal e Diretora 
do Departamento de Proteção Comunitária e Patrimonial, um dos vários 
órgãos que compõem a estrutura organizacional da corporação. 

Na conversa que tivemos ao longo de toda aquela manhã, durante a 
qual pudemos também conhecer a carismática pessoa do senhor Adão 
Fernandes dos Santos, 1º Tenente da reserva da PMESP e subcomandante 
da GCMI, pudemos nos inteirar de informações que tanto Catarina quanto 



Fernandes puderam nos compartilhar, e que foram fundamentais, 
posteriormente, para consubstanciar o presente texto. 

São essas informações, portanto, que a seguir apresentaremos, 
inseridas em um contexto histórico maior que também exploraremos, no 
intuito de resgatar fatos e acontecimentos, cujas evoluções e 
desdobramentos ao longo de largos anos fizeram surgir a Guarda Municipal 
de Itapetininga que hoje luzida, profissional e altaneira sabe bem realizar a 
segurança pública e defesa social que lhe competem. 

 
Raízes históricas da Guarda Municipal de Itapetininga 
 

Segundo consta nas páginas 20 e 21 de “Itapetininga e sua História”, 
obra publicada em 1956 por Antonio Galvão Júnior, a cerimônia de fundação 
do município de Itapetininga foi realizada no dia 5 de novembro de 1770. 

Estavam presentes na manhã desse memorável dia as pessoas de 
Salvador de Oliveira Leme; Domingos José Vieira; Simão Barbosa Franco; o 
doutor Salvador Pereira da Silva, ouvidor geral da comarca de São Paulo; 
Antonio de Miranda Cavalheiro, juiz ordinário de Sorocaba; membros da 
Câmara de Sorocaba; convidados e o povo presente. 

Na cerimônia foi levantado o pelourinho em concordância com a 
legislação da época, seguido o ato de missa solene presidida pelo padre 
Ignácio de Araújo Ferreira, primeiro vigário da freguesia de Itapetininga que 
naquela data passava a se chamar “Vila Nossa Senhora dos Prazeres de 
Itapetininga”, conforme consta no termo de abertura do pelouro, quando da 
posse da primeira câmara municipal de nossa cidade, a 3 de março de 1771 
(GALVÃO JÚNIOR, 1956, p. 24).  

Esse breve resgate da fundação de Itapetininga foi para trazermos à 
memória as pessoas de Domingos José Vieira e Salvador de Oliveira Leme. 
Homens que não só concorreram com o melhor de suas energias para essa 
fundação, mas que significado todo especial tiveram para a Guarda 
Municipal hoje existente.  

De fato, Domingos José Vieira fora um português de Braga radicado 
para o Brasil que casado com moça sorocabana, desejara assentar pouso e 
dedicar-se à lavoura em local onde eventualmente seria o da fundação da 
vila de Itapetininga. 

Sendo, pois, o principal artífice dessa fundação, fora ele a tempo 
reconhecido pelas autoridades da capitania de São Paulo quando 
Itapetininga crescia e progredia a olhos vistos. Com efeito, o crescimento e o 
progresso trouxeram com eles a necessidade de um capitão-mor para a 
florescente vila. 

Mas o que seria um capitão-mor e que para que finalidade? Segundo a 
pesquisa que realizamos sobre o termo na Wikipedia.org, encontramos a 
seguinte definição para o cargo que ocupado foi por Domingos José Vieira: 

 



(...) Capitão do donatário, capitão-donatário ou ainda capitão-mor, era 
um cargo tardo-feudal criado nas ilhas atlânticas e no Brasil onde 
vigorava o regime da donataria. Cabia ao capitão-donatário a 
representação na capitania dos interesses do donatário, garantindo os 
seus proventos e administrando os seus bens. Serviam ainda de 
interlocutor entre as populações e o donatário. Os capitães do 
donatário gozavam de latos poderes administrativos, judiciais e 
fiscais, sendo a autoridade máxima na sua Capitania. (...) O capitão do 
donatário recebia poderes, tanto no campo cível como no criminal 
mas era obrigado a apresentar as partes desavindas perante juizes da 
terra que deveriam aplicar o direito (...) O cargo era em geral 
hereditário, estando sujeita a um regimento específico e, em geral, a 
confirmação real (...) (fonte: Wikipedia.org. Termo de busca: capitão 
do donatário, grifos nossos). 
 
Dessa leitura depreendemos que dentre o rol das múltiplas atribuições 

de seu cargo, encontrava-se Domingos José Vieira na condição de 
primeiríssimo agente imbuído pelos poderes constituídos da época, no caso 
a Coroa Real Portuguesa, para a garantia da segurança pública e da defesa 
social das pessoas residentes na vila de Itapetininga. 

Ora, aconteceu que a ascensão de Domingos ao posto de capitão-mor 
necessitou da colaboração de outro residente de Itapetininga igualmente 
histórico, Salvador de Oliveira Leme, que conhecido era de todos da época e 
nos anos vindouros pela lendária autonomásia Sarutayá.  

Pois bem, por ter sido Sarutayá capitão-mor de Sorocaba, gozava ele 
de expressivo prestígio junto à Coroa Portuguesa e sua indicação de 
Domingos para o cargo em Itapetininga teria todas as chances de se 
concretizar. 

Não obstante, Antonio Galvão Júnior nos conta em sua supracitada 
obra (1956, p. 31) que Sarutayá enviara a pessoa de Simão Barbosa Franco, 
outro importante fundador de Itapetininga, para São Paulo onde este, a 3 de 
dezembro de 1771, prestou o juramento de assunção ao posto de capitão-
mor de nossa cidade, apenas para efeito de transferi-lo à pessoa de  
Domingos José Vieira, quando de volta à Itapetininga Simão estivesse. 

E foi como tal ocorreu. Assumindo o cargo, Domingos José Vieira foi 
ainda declarado alferes (patente que na época corresponderia ao atual 
segundo tenente porta bandeira de uma unidade militar) e foi capitão-mor 
com tal afinco e amor por Itapetininga que só o deixara de sê-lo onze anos 
depois, isto é, a 1782, quando o excesso de trabalho e atribuições que lhe 
eram inerentes perante uma vila em franco crescimento não lhe permitiram 
mais prestar esse relevante serviço. 

Como resultado, assume Salvador de Oliveira Leme, o Sarutayá, o 
posto de capitão-mor, a contar de 2 de agosto de 1785, tendo lhe sido 
expedida a respectiva carta patente confirmatória do cargo, pela Rainha D. 
Maria I, a 17 de outubro do mesmo ano. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito


Mas tal como ocorreu com Domingos, Sarutayá também teria as suas 
forças exauridas no excesso de trabalho que Itapetininga, já cidade grande, 
lhe proporcionaria.  

A solução para tal impasse foi proposta pela Câmara Municipal nos 
seguintes termos: propor à Capitania de São Paulo a criação do cargo de 
Sargento-Mor, o qual tinha por finalidade assistir o Capitão-Mor nas quase 
inúmeras responsabilidades administrativas, judiciais e fiscais que lhe eram 
inerentes.  

Ratificada a solicitação da Câmara pela Coroa, o primeiro ocupante 
desse honroso posto foi Salvador de Oliveira Ayres, distinto itapetiningano e 
neto de Sarutayá, que Sargento-Mor foi empossado a contar de 5 de julho de 
1802. 

São nesses fatos aí explicitados, oriundos da inteligente pena de 
Antonio Galvão Júnior, que em rica documentação da época se baseou para 
escrever “Itapetininga e sua História” (1956), que entendermos residir as 
raízes históricas da origem de nossa Guarda Municipal.  

Com efeito, foi por meio das ações pioneiras desses três bravos, a 
saber, Domingos José Vieira, Salvador de Oliveira Leme “o Sarutayá” e o 
neto deste, Salvador de Oliveira Ayres, os quais poderiam, mui 
merecidamente, ser relembrados pelo epíteto de “a tríade da segurança 
pública e da defesa social de Itapetininga”, que se pode aquilatar a real 
importância da Guarda Municipal como instituição herdeira das tradições e 
serviços prestados por esses mesmos pais e heróis de nossa 
municipalidade. 
 
A primeira Guarda Municipal de Itapetininga 
 

Se relatar o fato de que as origens da Guarda Civil Municipal de 
Itapetininga remontam à época da fundação de nossa cidade foi basilar para 
esse resgate histórico, não menos importante é relatar o fato de que antes da 
atual GCMI uma outra existiu, ainda que por curto espaço de tempo, na 
metade final do século passado. 

Sim, a existência de uma GCMI anterior à atual é do desconhecimento 
de muitos cidadãos Itapetininganos e tal revelação nos chegou graças aos 
esclarecimentos prestados pelo 1º Tenente da Reserva da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, Adão Fernandes dos Santos, Subcomandante da atual 
GCMI. 

Segundo o Subcomandante Fernandes, nos idos dos anos 70 houve 
uma guarda municipal nos moldes similares à atual GCMI, mas cujos 
maiores detalhes e efetivo ele também desconhecia e nisso nos solicitou que 
investigássemos junto à pessoa do senhor Airto Cavalheiro de Queiros, 
Tenente Coronel da Reserva da PMESP e ex-membro daquela que teria sido 
a primeira GCMI, a qual doravante nos referiremos por 1ª GCMI. 

E assim procedemos. 



Em contato com o 22º Batalhão de Polícia Militar do Interior, 
conseguimos por intermédio do Setor de Relações Públicas, na pessoa da 
Soldado PM Márcia Aparecida de Oliveira Vieira, o telefone de contato do 
referido militar, que inclusive fora Subcomandante desta briosa Unidade 
Operacional, quando no Posto de Major de Polícia Militar. 

Por telefone e posteriormente por visita que realizamos ao domicílio do 
Tenente Coronel PM Airto Cavalheiro de Queiros, viemos a aprender os 
seguintes fatos que pela qualidade e profusão de informações neles 
contidas, só nos resta agradecê-lo uma vez mais pelo serviço que prestou 
para os anais da história da Guarda Municipal Itapetiningana. 

Pois bem, a 1ª GCMI foi resultante da iniciativa do então Vereador 
Humberto Pelegrini, que segundo Cavalheiro foi o grande batalhador para a 
sua criação, sendo que em função desses esforços que empreendeu foi 
instituído Presidente de Honra da mesma, pelo então Prefeito de 
Itapetininga, o engenheiro Valter Tufi Curi. 

Como Diretor Administrativo da 1ª GCMI foi nomeado o senhor Orlando 
Lopes Vieira e como primeiro Comandante daquela Corporação o senhor 
Jose Edson Rodrigues. 

Sobre a nomeação de José Edson Rodrigues para o Comando da 1ª 
GCMI, Cavalheiro nos conta que o então Prefeito Valter Tufi Curi procurou o 
2º Sargento PM Pedro Rodrigues Batista, que naquela época comandava o 
Destacamento de Polícia Militar da 2ª Companhia de Polícia Militar, ambos 
órgãos policiais sediados em Itapetininga e subordinados ao 7º Batalhão de 
Polícia Militar do Interior, em Sorocaba, para comandar a 1ª GCMI que 
almejava criar para funcionar em início de 1972. 

Ocorreu que o Sargento PM Pedro Rodrigues Batista se declarou 
impossibilitado para assumir o cargo, indicando em seu lugar Jose Edson 
Rodrigues, seu filho e então funcionário da indústria ALPLAM. 

Além desses fatos, Cavalheiro nos relatou também que a 1ª GCMI foi 
criada nos moldes da Guarda Civil Municipal de Piracicaba (GCMP), sendo 
que por três dias, os recém nomeados Comandante Jose Edson Rodrigues e 
Diretor Administrativo Orlando Lopes Vieira realizaram um Estágio na GCMP, 
a fim de melhor se capacitarem para o exercício de suas respectivas funções 
na 1ª GCMI. 

Em fins de 1971, Cavalheiro nos informa que o edital do concurso para 
a 1ª GCMI é aberto, sendo ao final do mesmo selecionados 35 futuros 
Guardas Civis Municipais.  

Dentre os que prestaram esse concurso, cujas fases compreenderam 
as provas intelectual, psicológica e física, sagra-se Cavalheiro e trinta e 
quatro companheiros aprovados para realizar curso de formação que 
compreendeu disciplinas de caráter teórico e de condicionamento físico, que 
ministradas foram pela Polícia Civil de Itapetininga, por intermédio do Dr. 
Otávio Trabali Camargo, então Delegado Seccional, responsável pela 
regularização da 1ª GCMI junto aos escalões competentes. 



É com saudosa nostalgia que Cavalheiro recorda-se que as aulas 
teóricas ocorreram nas dependências da Delegacia Seccional em 
Itapetininga, enquanto que as aulas de preparação física se davam no 
campo da Associação Atlético Clube, respeitável agremiação de futebol de 
Itapetininga. 

O curso de formação durou todo o mês de janeiro de 1974, sendo que 
ao final deste os guarda civis municipais aprovados foram efetivados no 
cargo, a contar de 1º de fevereiro de 1972. 

Além do Dr. Otávio Trabali Camargo, foram também Instrutores da 
turma de Cavalheiro, o Dr. Viana e o Dr. Matroni, sendo que este último 
conseguiu autorização de porte de arma para que os guarda civis municipais 
formados nessa primeira turma pudessem assim trabalhar. 
 

 
Fig. 1ª GCMI em uniforme para solenidade de formatura e em uniforme 

operacional (1972) 
 

Cavalheiro, por fim, nos mostrou a sua Identidade de Guarda Civil 
Municipal, cujo número é o de 25, bem como a sua Carteira de Trabalho e 
Previdência Social da época, na qual pudemos constatar que ele serviu na 
grande parte do período em que a 1ª GCMI existiu, a saber, de 1º de 
fevereiro de 1972 a 16 de janeiro de 1974. 
 

 
Fig. Identidade do Guarda Civil Municial nº 25  

Airto Cavalheiro de Queiros (1972) 



 
A partir de 1974 a 1ª GCMI continuou a existir somente de direito, 

deixando de ser incentivada pelo Poder Público Municipal, cujo Prefeito 
sucessor foi o senhor Darci Pereira de Moraes, e em conseqüência os 
guarda civis municipais existentes foram convidados, individual e 
paulatinamente, a serem funcionários em trajes civis, não mais fardados, de 
outros setores da Prefeitura ou a solicitar exoneração, se assim desejassem. 

O então Guarda Civil Municipal Cavalheiro, por sua vez, já havia 
solicitado a sua exoneração, vez que no primeiro semestre daquele ano de 
1974 havia ingressado na PMESP como Aluno Soldado e, logo a seguir por 
novo concurso em 1975, na Academia de Policia Militar do Barro Branco 
como Aluno Oficial, onde concluído o Curso de Formação de Oficiais, foi 
declarado Aspirante a Oficial, fazendo brilhante e profícua carreira que o 
levou a ocupar, quando no posto de Major de Polícia Militar, o cargo de 
Subcomandante do 22º BPM/I, nos anos de 1998 a 2000. 

Resgatada os fatos relativos à criação e existência da 1ª GCMI, aberto 
está o caminho para apresentarmos o históico da atual GCMI, do qual 
daremos conta a seguir. 
 
A Guarda Municipal de Itapetininga de hoje 
 

A 28 de março de 2008, o senhor Roberto Ramalho Tavares, Prefeito 
de  Itapetininga, promulgou e sancionou, com a aprovação da Câmara 
Municipal, a Lei de nº 5.247 que rege a criação, o funcionamento e a 
organização da atual GCMI, cujo Artigo 1º transcrevemos na sua íntegra 
para melhor ilustramos a razão de ser dessa corporação que instituida foi 31 
anos após a desmobilização de sua briosa antecessora: 
 

Art. 1° Fica criada a Guarda Civil Municipal de Itapetininga, corporação 
civil em serviço, fardada e armada de acordo com o que dispuser em 
regulamento próprio, de caráter preventivo, integrando um sistema 
articulado e cooperativo de segurança pública, para execução das 
políticas públicas de Segurança e Defesa Social, subordinada à 
Secretaria Municipal de Gabinete. 

 
Com o ato da criação da GCMI que consubstanciado ficou nesse 

dispositivo legal, a contar de 28 de março de 2008, encontrava-se a 
corporação uma vez mais em condições de solicitar a abertura de um edital 
para concurso com vistas ao preenchimento de seus quadros, cujos claros 
foram inicialmente previstos para um efetivo de 100 guardas municipais de 
carreira. 

Não obstante, o edital de concurso público de nº 003, publicado a 4 de 
abril de 2008, ofereceu aos interessados apenas 40 vagas, sendo 28 para 
candidatos do sexo masculino e 12 para candidatos do sexo feminino. 



Segundo a nossa amiga Guarda Civil Municipal Catarina Aparecida 
Nanini Motta, este concurso, do qual ela foi partícipe, constou de cinco fases, 
a saber, 1º) conhecimentos intelectuais aferidos em provas escritas 
(eliminatória e classificatória); 2º) teste de aptidão física (eliminatória e 
classificatória); 3º) avaliação psicológica (eliminatória); 4º) exame de 
detecção de uso de drogas (eliminatória) e 5º) curso de formação técnico-
profissional (eliminatória). 

Para a participação nesse concurso foram exigidos, dentre outros 
requisitos, o de ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Emenda 
Constitucional n.º19/98; ter escolaridade em nível de Ensino Médio no ato da 
posse; não possuir antecedentes criminais; ter altura mínima de 1,65 m 
(homem) e 1,60 m (mulher); possuir a idade mínima de 19 anos; ter boa 
saúde física e mental; estar no gozo dos direitos políticos e civis, bem como 
quite com o Serviço Militar e não ter sido demitido “a bem do serviço público 
– por justa causa” nas esferas federal, estadual ou municipal da 
Administração direta ou indireta;  

O edital exigia também que o candidato fosse detentor de carteira de 
habilitação nas habilitações “A” e “B” ou superior. 

A título de resgate histórico para estudos futuros, interessante que é 
registremos as três disciplinas e seus respectivos conteúdos que objeto 
foram da prova intelectual, realizada em 25 de maio de 2008, o primeiro e 
duro desafio que vencido foi pelos guardas civis municipais atualmente no 
exercício de suas funções em Itapetininga: 

 
 

 
Língua Portuguesa: Substantivos: próprio, comum, simples, composto, 
coletivo, gênero, número e grau; Artigos; Preposição; Pronomes; Adjetivos; 
Verbos; Comparação de palavras entre si: sinônimo e antônimo; Acentuação 
e sinais gráficos; Ortografia; Sinais de pontuação; Análise e interpretação de 
textos; Divisão silábica; Sílaba Tônica; Ordem alfabética; Concordância; 
Classificação das palavras quanto ao número de sílabas.   
Matemática: Conjunto dos números naturais: quatro operações 
fundamentais – resolução de problemas sobre as quatro operações; Sistema 
de numeração decimal: números até bilhão; Noções de: dúzia, arroba, 
metade, dobro, triplo, um quarto ou quarta parte, um terço ou terça parte; 
Medidas de: comprimento, superfície, massa, capacidade e tempo – 
transformações – problemas; Número decimal: operações. Sistema 
Monetário Nacional – Real; Perímetro e área de quadrado e retângulo; 
Operações com frações; Operações com números decimais.  
Conhecimentos Gerais: Cultura Geral, História e Geografia do Brasil, 
Atualidades  Nacionais e Internacionais; Curiosidades; Ecologia e Meio 
Ambiente; Países: Capitais, Continentes e Adjetivos Pátrios;  Estudos 
Sociais;  
 



 
Concluídas as quatro fases iniciais, 44 foram os candidatos 

matriculados no curso técnico-profissionalizante, que realizado foi nas 
dependências do SESI de Itapetininga, de 4 de setembro a 8 de dezembro 
de 2008, sob as auspicies da Assessoria Segurança e Trânsito. 

Deste curso, sagraram-se concluintes 42 candidatos, sendo que pela 
portaria de nº 277, de 19/12/2008, foram 38 os nomeados Guardas Civis 
Municipais em estágio probatório, a contar da data de 22/12/2008, dentro da 
seguinte ordem classificatória que obtiveram por término de curso: 
 

Nº 
Guarda Municipal 

(universo feminino) 
 Nº 

Guarda Municipal 
(universo masculino) 

01 Daiane Camargo Leme   01 Fernando de Almeida e Silva 

02 Bianca Dias Rodrigues Aguiar  02 Silvio Ferreira Pires 

03 Catarina Aparecida Nanini Motta  03 Luiz Carlos de Almeida 

04 Luciana de Jesus Santos Menezes  04 Lucas Franco de Queiroz 

05 Gisele Alessandra de Oliveira 
Almeida 

 05 Michel Victor Topic 

06 Amanda Maria de Proença  06 Robson Fogaça 

07 Bruna Simões de Almeida  07 Alessandro Paques Rios 

08 Monica Piovan Nunes de Oliveira  08 Fábio Vaz de Souza 

09 Bruna de Albuquerque Santos  09 João Camilo de Souza Vaz 

10 Lucyana Ferreira de Almeida  10 Welington Luiz Calisto Rodrigues 

11 Lidiane Cecília Lopes  11 Raoni de Pontes Moura 

12 Adriana de Fátima Ferreira  12 Rhalny Proença Gama 

   13 José Antonio Cavalcanti M. Ferreira 

   14 Mario Alexandre Bianchi Almeida 

   15 Lacy Vieira de Campos Neto 

   16 Eduardo Ferreira da Silva 

   17 Fernando Augusto Gonçalves 

   18 Alex Barboza de Camargo 

   19 Vanclei Nunes Vieira 

   20 Ediberto Messias Ferreira 

   21 Marlon Gomes da Cunha Lourenço 

   22 Edson Felício de Medeiros 

   23 Rafael Elias Ribeiro 

   24 André Luiz Fogaça 

   25 Bruno Mariano de Oliveira 

   26 Filipe Rodrigues de Souza 

 
Fonte: Semanário Oficial de Itapetininga nº 133, de 20/12/2008, p. 4 e 5 

 
Em 8 de novembro de 2011, data na qual realizadas foram as 

entrevistas que consubstanciaram esse texto, 33 era o efetivo de guardas da 
primeira e única turma da GCMI que desde 2008 passou a existir. 

Não obstante, é fundamental que ressaltemos que a atual GCMI foi 
resultado da iniciativa do Prefeito Roberto Ramalho Tavares e do vereador 
Dr. Mauri de Jesus Moraes, delegado de Polícia Civil aposentado, os quais 



uniram esforços para que ela viesse a existir e fortemente enraizada viesse a 
se tornar no cotidiano de nosso município. 

 

 
Fig. Insíginas dos cargos em vigor na GCMI nos anos de 2005 a 2011 

 
Para tanto, contaram eles com a imprescindível consultoria e dedicado 

apoio do Major da reserva da PMESP Calil José Badin Vieira, que auxiliado 
pelo 1º Tenente da reserva da PMESP Adão Fernandes dos Santos, criaram 
o design e layout das insígnias, uniformes, honrarias, logotipos, emblemas, 
brasões, viaturas, motocicletas e bicicletas, bem como a estrutura 
hierárquica-organizacional e operacional que se encontra em vigor na GCMI 
por ocasião dessa publicação. 

Como resultado dos trabalhos desenvolvidos, foram o Major PM Calil 
José Badin Vieira e o 1º Tenente PM Adão Fernandes dos Santos, ainda em 
2008, nomeados para os cargos de Comandante e Sub Comandante da 
GCMI, respectivamente. 

 

 
Fig. A Guarda Municipal de Itapetininga e seu comandante Major PM Badin 

 
Mas a criatividade dos comandantes Badin e Fernandes não cessou 

com a fundação da GCMI nesses três últimos anos de existência da 



corporação. Pelo contrário, estão eles agora a finalizar um Plano de Carreira 
para a GCMI a ser implementado em 2012. 

Segundo eles, neste novo Plano de Carreira, cuja plena implantação 
necessitará de um aumento expressivo do efetivo da GCMI para os próximos 
anos, está prevista a criação de novos cargos que poderão ser galgados 
pelos membros da corporação, entre os quais, o de guarda municipal de 
terceira, segunda e primeira classe, bem como os de classe especial e 
classe distinta, que poderão dar acesso, futuramente, aos cargos já 
existentes de inspetor, subinspetor e até possivelmente ao de 
subcomandante e comandante da corporação. 

Além desse grande incentivo que se almeja dar ao futuro guarda civil 
municipal, Fernandes nos apresentou também o sistema de honrarias que o 
comando da GCMI pretende fazer uso, no mais tardar em 2012, tendo em 
vista a valorização de seus integrantes que por meritórios e valorosos 
serviços prestados à população de Itapetininga, assim se fizerem 
merecedores. 

  

 
Fig. A Láurea do Mérito Pessoal nos graus 3º, 2º e 1º 

 
A principal dessas honrarias é a Láurea do Mérito Pessoal, criada em 2011 e 
se encontra no aguardo da homologação junto ao Executivo para imediata 
concessão. 

Existente em três graus, a saber, bronze, prata e ouro, essas láureas 
do Mérito Pessoal existe são para serem concedidas, respectivamente, pelo 
Comandante da GCMI, pelo Secretário de Cidadania e Trânsito e pelo 
Prefeito Municipal, agregando assim um valor ainda maior a esse mais 
reconhecimento conferido aos membros da GCMI que buscam a excelência 
nos relevantes serviços que prestam à nossa cidade. 

Atualmente a GCMI encontra-se diretamente subordinada à Secretaria 
de Trânsito e Cidadania. 

No que se refere à organização operacional de seu efetivo, está a 
GCMI organizada em equipes de guardas municipais sob comando de um 
inspetor, equipe essa responsável pelo cuidado dos próprios municipais em 
turnos diários de 8 horas, além, é claro, de outras atribuições que a GCMI 
possa ser requisitada pelos poderes municipais a cumprir. 



Para melhor caracterizar que outras atribuições seriam essas, a GCMI 
desenvolve uma extensa gama de atividades de caráter preventivo e 
educativo em Itapetininga, entre as quais ela ressaltou o trabalho 
desenvolvido no ordenamento do trânsito, que foi imprescindível para a 
queda acentuada do número de acidentes com vitimas e consequente 
diminuição da mortalidade no trânsito que vem sendo observado na cidade 
nos últimos anos. 

Ademais, além da realização das rondas diárias nos próprios 
municipais, as equipes da GCMI também são responsáveis pela travessia de 
escolares, policiamento preventivo nos eventos de grande circulação de 
pessoas, seja em eventos religiosos, culturais e desportivos, como o que 
ocorre à exemplo dos Jogos Regionais.  

A GCMI compete ainda elaborar e aplicar Campanhas Educativas, a 
citar palestras abordando temas como atitudes cidadãs e segurança no 
trânsito para crianças, jovens e adultos.  

Por fim, a GCMI também ministra aulas no Curso de Especialização 
para condutores de táxi e na área da Segurança Pública, tem ela marchado 
ombro a ombro com a Polícia Civil e Militar, tanto na prevenção de crimes 
contra o patrimônio e a pessoa, como na realização de prisões em fragrante, 
inclusive, de procurados pela Justiça. 

 
 
A Guarda Civil Municipal de Itapetininga de amanhã 

 
Nossa investigação sobre as origens da GCMI nos concedeu o 

privilégio de resgatar pouco lembrada parte da história da segurança pública 
e defesa social de Itapetininga nas pessoas de seus fundadores. 

 

 
Fig. Guarda Municipal: gerações em prol de Itapetininga 



 
Domingos José Vieira, Salvador de Oliveira Leme “o Sarutayá” e 

Salvador de Oliveira Ayres, homens da fibra e coragem, bravura e tino, que 
não hesitaram em lutar por uma vila de nossa senhora dos prazeres de 
Itapetininga, incipiente, pequena, mas florescente e senhora de um potencial 
inesgotável, na expressividade de seu belo e íntegro povo.  

Cada Guarda Civil Municipal de Itapetininga pode-se orgulhar de 
pertencer a uma corporação cujas raízes remontam ao significado que estes 
homens – os primeiros guardas civis municipais de Itapetininga – tiveram 
quando da fundação e desenvolvimento de nossa cidade.  

E não só isso, podem também ser orgulhar por serem a primeira linha 
de expressão e defesa de nossa municipalidade, de nossa essência de ser 
itapetiningano, não só no que tange aos bens públicos, mas nas pessoas de 
nossa briosa população, tal como se sentiram aqueles três homens, seus 
sucessores, a Guarda Civil Municipal dos anos setenta e indubitavelmente, a 
Guarda Civil Municipal de amanhã. 
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